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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Kepulauan Indonesia merupakan satu dari sedikit tempat di dunia 

ditemukannya penyu dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia 

termasuk Negara Kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang ke empat dunia 

setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia, yaitu mencapai 95.181 km (Indonesia 

Maritim Institut, 2011). Luas wilayah perairan Indonesia pun mencapai sekitar 62% 

dari luas teritorialnya, sehingga termasuk wilayah produktif dan memiliki potensi 

keanekaragaman jenis hayati yang sangat besar (Supriharyono, 2000). Sumberdaya 

ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya dan penyu laut adalah 

salah satu yang ada di dalamnya (Dirjen Perikanan, 1999).  Menurut Departemen 

Kelautan dan Perikanan (2009) keberadaan penyu telah lama terancam, baik 

disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia yang membahayakan 

populasinya secara langsung atau tidak langsung.  

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi bagian dari siklus kehidupan dan 

tempat singgah penyu adalah sebagian pesisir Kabupaten Bantul. Diantaranya Pantai 

Baru, Pantai Pandansimo, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas dan Pantai Pelangi yang 

memiliki karakteristik fisik umum pantai bertopografi landai, bermaterial pasir, dan 

material alluvium dari Gunung Merapi. Karakteristik fisik secara umum di pesisir 

Kabupaten Bantul ini menjadi pertanda bahwa daerah tersebut memiliki kondisi lahan 

yang sesuai untuk bertelur penyu, terutama untuk jenis Penyu Lekang (Lepidochelys 

Olivacea). Penyu Lekang biasanya beraktivitas di sebagian pesisir Kabupaten Bantul 

untuk bertelur termasuk di pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul. Penyu bertelur 

ketika terjadi air pasang penuh, induk penyu akan berenang menuju ke pantai yang 

berpasir dan melakukan beberapa tahapan proses peneluran, yaitu merayap, membuat 

lubang badan, lubang sarang, bertelur, menutup lubang sarang, lubang badan, 

memadatkan pasir di sekitar lubang badan, istirahat, membuat penyamaran sarang dan 

kembali ke laut (Wariky, 2009). Habitat yang digunakan untuk bertelurpun tidak 

sembarangan, menurut Nurhidayata (2013) dekat atau tidaknya pasir dengan laut 
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berpengaruh terhadap presentase jumlah telur yang menetas. Semakin dekat dengan 

daratan presentase telur menetas akan semakin banyak. Selain itu, penutup lahan di 

sekitarnya juga mempengaruhi lama penetasan dan laju tetas telur, semakin teduh 

daerah bertelur penyu, semakin baik juga telur yang akan menetas (Sukada, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat digaris bawahi bahwa kondisi lingkungan 

di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul mempengaruhi habitat bertelur 

dan persentase menetas telur Penyu Lekang. 

Permasalahan yang dihadapi adalah berdasarkan data monografi Desa 

Parangtritis tahun 2014 yang disajikan pada Tabel 1.1, sebagian besar mata 

pencaharian penduduk adalah petani dengan persentase 57 %  dan wiraswasta dengan 

persentase 16% dari total keseluruhan. Aktivitas pertanian dilakukan di lahan sawah 

irigasi, atau di lahan pasir atau ladang. Banyak lahan yang belum produktif berupa 

lahan kosong di area pesisir Desa Parangtritis, sehingga banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat guna mencukupi kebutuhan perekonomian.  

Sementara itu, dampak dari aktivitas pariwisata yang terdapat di pesisir Desa 

Parangtritis adalah banyak masyarakat yang memiliki usaha mandiri di sekitar area 

pariwisata untuk mencukupi kebutuhan wisatawan. Pekerjaan ini mendorong 

masyarakat setempat membangun prasarana, seperti warung makan, toilet umum atau 

bahkan sampai merubah penggunaan lahan untuk menunjang pariwisata di sekitar 

pantai guna meningkatkan perekonomian masyarakat.  

 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian tahun 2014  

No 
Mata 

pencaharian 

Jumlah 

penduduk 

Persentase 

(%) 

1 PNS 687 10 

2 ABRI 90 1 

3 Karyawan Swasta 375 5 

4 Wiraswasta 1150 16 

5 Petani 4111 57 

6 Pertukangan 381 5 

7 Pensiunan 70 1 

8 Nelayan 175 3 

9 Jasa 155 2 

(Sumber: Data Monografi Desa Parangtritis th. 2014) 
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 Akibatnya terjadi degradasi lahan pada penggunaan lahan yang mengalami 

perubahan dikarenakan aktivitas manusia ataupun karena faktor alam. Beberapa ahli 

menyatakan bahwa degradasi lahan sebagai hilangnya atau berkurangnya kegunaan 

atau potensi kegunaan lahan sebagai hilang atau berkurangnya kegunaan dan potensi 

kegunaan lahan untuk mendukung kehidupan yang bersifat sementara ataupun tetap. 

Begitu juga yang terjadi di sekitar pesisir Pantai Pelangi, seperti yang terlihat pada 

Gambar 1.1, degradasi lahan memberikan efek negatif dan positif tersendiri untuk 

masyarakat dan habitat bertelur Penyu Lekang di sekitar pesisir Pantai Pelangi. Efek 

negatif yang ditimbulkan adalah berkurangnya kualitas lahan yang sebelumnya 

berpotensi untuk habitat bertelur Penyu Lekang. Selain itu, dampak negatif dari 

adanya kegiatan pariwisata adalah sampah. Hal ini dapat merusak habitat bertelur 

penyu dan mengancam populasinya. Adapun segi positif terjadinya degradasi lahan 

adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dari segi ekonomi karena degradasi lahan 

yang disebabkan oleh masyarakat sekitar guna mendukung kelangsungan hidup 

mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Perubahan Penggunaan Lahan di sebagian pesisir Desa Parangtritis  

(Sumber: Foto Udara Desa Parangtritis tahun 2010 dan 2014) 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola Konservasi Penyu di Pantai 

Pelangi, “Populasi penyu bertelur di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten 

Bantul khususnya pantai Pelangi semakin bertambah tiap tahunnya, karena semakin 

banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi menyelamatkan telur dan hidup penyu. 

Masyarakat sudah mulai meninggalkan kebiasaan lamanya mengkonsumsi daging dan 

2010 

2014 



4 

 

 

 

telur penyu”. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang membantu dalam pelestarian 

penyu masih banyak yang belum mengetahui sebagian daerah pesisir Pantai Pelangi 

yang digunakan untuk habitat bertelur penyu, masih sesuai terhadap habitat bertelur 

Penyu Lekang atau tidak, dengan berbagai perubahan penutup lahan dan kondisi 

lingkungannya. Oleh karena itu, perlu informasi yang lebih update mengenai 

kesesuaian lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir Pantai 

Pelangi, Kabupaten Bantul. 

Perkembangan teknologi khususnya dalam pemanfaatan satelit penginderaan 

jauh dengan pengolahan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu 

alternatif yang sangat tepat dalam penyediaan informasi yang selalu update mengenai 

penutup lahan dan kondisi lingkungan yang menjadi parameter untuk kesesuaian 

habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul. 

Penelitian ini mengkaji kesesuaian habitat bertelur Penyu Lekang dengan parameter 

yang terkait adalah penutup lahan dan parameter lain yang menunjang dalam habitat 

bertelur Penyu Lekang, seperti suhu, kemiringan dan ukuran butir pasir, melalui 

pengolahan data citra penginderaan jauh dan analisisnya. 

1.1.2  Perumusan Masalah 

Hingga saat ini belum terdapat data yang memadai mengenai kesesuaian 

habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul. 

Sebagian besar masyarakat yang membantu dalam pelestarian penyu juga kurang 

mengetahui kawasan konservasi penyu di sekitar pesisir Kabupaten Bantul sesuai 

terhadap habitat bertelur Penyu Lekang dengan berbagai perubahan penutup lahan dan 

kondisi lingkungannya sekarang ini. Oleh karenanya, dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti meliputi: 

a) Bagaimana parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesesuaian 

habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten 

Bantul berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh dan pengolahan 

sistem informasi geografis? 

b) Bagaimana kesesuaian lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian 

pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul berdasarkan hasil interpretasi citra 

penginderaan jauh dan pengelolaan sistem informasi geografis? 
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1.1.3  Tujuan Penelitian 

a) Menganalisa parameter lingkungan yang mempengaruhi kesesuaian habitat 

bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul 

berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh 

b) Menganalisa kesesuaian habitat bertelur Penyu Lekang di sebagian pesisir 

Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul berdasarkan hasil interpretasi citra 

penginderaan jauh dan pengolahan sistem informasi geografis  

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan suatu pengetahuan baru dan 

informasi terkini kepada masyarakat yang membantu dalam pengelolaan kawasan 

rekreasi yang berbasis konservasi penyu di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten 

Bantul mengenai habitat bertelur Penyu Lekang yang sesuai. Selain itu, dapat menjadi 

masukan untuk masyarakat dan pemerintah sekitar dalam menentukan kebijakan, 

merencanakan pembangunan dan mengatur strategi dalam pengelolaan Kawasan 

Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) untuk kedepannya, terutama 

dalam pengelolaan habitat bertelur penyu agar lebih efisien dan dapat meningkatkan 

presentase jumlah hidup penyu di sebagian pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul 

dan Indonesia. Manfaat yang didapat bukan hanya untuk ekosistem penyu, tetapi juga 

dapat berimbas kegenerasi penerus yang masih dapat melihat dan mempelajari 

langsung hewan yang hampir punah ini. 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Karakteristik Habitat Penyu  

Penyu adalah makhluk yang berumur panjang, sebagian ilmuwan meyakini 

bahwa penyu bisa hidup seumur manusia atau bahkan lebih. Mereka mempunyai 

tingkat kedewasaan/kematangan yang sangat baik selama siklus hidupnya. Penyu 

termasuk hewan navigator yang sangat baik seringkali bermigrasi dalam jarak 

beratus-ratus atau bahkan ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat 

bertelur. Penyu dalam penelitian ini termasuk dalam jenis Penyu Lekang 

(Lepidochelys Olivacea). Penyu Lekang memiliki karapas berbentuk kubah tinggi, 

terdiri dari 5 pasang coastal scutes dimana setiap sisinya terdiri dari 6-9 bagian, 
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bagian pinggir karapasnya lembut. Penyu Lekang ini serupa dengan penyu hijau, 

namun kepalanya lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan bersudut. 

Penyu Lekang merupakan penyu karnivor, makannya berupa kepiting, kerang, udang 

dan kerang remis (Safrizal, 2009).  

 

 

 

 

Gambar 1.2 Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea) 

(Sumber: Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, 2009) 

Menurut Hirth (1971) sebagian besar kehidupan penyu dihabiskan di laut 

untuk mencari makan, berupaya dan kawin. Mereka ditemukan pada perairan hangat 

di wilayah samudera Pasifik, Hindia dan Atlantik. Penyu bertelur di pesisir Selatan 

kepulauan Indonesia, termasuk di pesisir pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

seperti di Pantai Pelangi, Samas, Baru, Goacemara dan pantai lainnya di Kulom 

Progo. Penyu menghabiskan waktunya di laut tapi induknya sewaktu – waktu kembali 

ke darat untuk bertelur. Induk penyu bertelur dalam siklus 2- 4 tahun sekali, datang 

ke pantai 4-7 kali untuk meletakkan ratusan butir telurnya dalam satu kali musim 

bertelur. Setelah 45 – 60 hari masa inkubasi, tukik (anak penyu) muncul dari dalam 

sarangnya dan langsung berlari ke laut untuk memulai kehidupan sebagai binatang 

pelagic dan bergerak mengikuti arus. Ketika masa dewasa tiba setelah beberapa 

dekade, mereka bergerak masuk dan keluar dari berbagai lautan dan perairan pantai. 

Tingkat keberhasilan hidup sampai dewasa sangat rendah, sementara para ahli 

mengatakan bahwa hanya sekitar 1-2% saja dari jumlah telur yang dihasilkan 

(Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2009). 

Habitat adalah suatu daerah yang ditempati makhluk hidup, memiliki 

komponen biotik dan abiotik, berupa ruang, lahan, makanan, lingkungan dan makhluk 

hidup lainnya (Herdiawan, 2003). Penyu memiliki dua habitat, yakni habitat darat dan 

habitat laut. Habitat darat merupakan tempat peneluran (nesting ground) bagi penyu 

betina. Satu kali musim peneluran penyu akan bertelur tiga kali dengan rata-rata 

jumlah telur 110 telur (Spotila, 2007). Habitat laut merupakan tempat yang utama bagi 
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kehidupan penyu. Perairan tempat hidup penyu adalah perairan tropis, sedangkan 

tempat kediaman penyu adalah daerah yang agak relatif dangkal, tidak lebih dari 200 

meter yang juga merupakan kehidupan lamun dan rumput laut (Spotila, 2004). Daerah 

yang lebih disukai penyu adalah daerah yang mempunyai batu-batu sebagai tempat 

menempel berbagai jenis makanan penyu dan berbagai tempat berlindung. Habitat 

darat atau tempat bertelur penyu merupakan kajian dari penelitian. Beberapa 

karakteristik habitat bertelur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Kemiringan Pantai 

Kemiringan pantai adalah suatu faktor paling penting dalam pemilihan 

tempat bertelur (Setyawatiningsih et al, 2011). Habitat bertelur Penyu Lekang atau 

singkatnya sarang penyu yang terletak pada daerah dengan kemiringan lebih besar 

(tinggi) akan lebih aman dibandingkan dengan sarang penyu yang terletak pada 

kemiringan yang semakin kecil (rendah) semakin mudah terkena resiko instrusi 

air laut yang mana akan mempengaruhi telur – telur penyu di dalamnya. Menurut 

Nuitja (1992) kondisi pantai yang landai (3 – 8 % ) dan miring (8 -16 %) sesuai 

bagi habitat peneluran penyu, karena kondisi landai tersebut dapat memudahkan 

penyu untuk mencapai tempat peneluran. 

b. Suhu Permukaan Pasir 

Suhu permukaan lahan menjadi salah satu karakteristik fisik yang 

mempengaruhi hasil penetasan telur penyu. Suhu berhubungan dengan 

kemiringan pasir serta penutup lahan yang ada di atasnya. Menurut Marquez 

(1990) dan Thane (2000) dalam Nurhidayata et al, (2013), jika temperatur selama 

inkubasi jauh lebih rendah atau tinggi dari temperatur optimal yang berkisar antara 

28 – 32 oC, maka hasil penetasan kurang maksimal. Jika suhu kurang dari 24oC 

jumlah yang menetas lebih rendah, dan sebaliknya bahkan apabila suhu melebihi 

33oC telur penyu tidak menetas (Satriadi, 2003). 

c. Penutup Lahan 

Menurut Sukada (2006) penutup lahan merupakan salah satu faktor dalam 

pemilihan tempat induk penyu meletakkan telurnya. Kaitannya dengan teduh atau 

tidaknya habitat penyu, karena penutup lahannya dan ketersediaan lahan untuk 

habitat bertelur Penyu Lekang. Penutup lahan di sekitar mempengaruhi lama 

penetasan dan laju tetas telur penyu, dimana penutup lahan yang semakin teduh 
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akan memberikan proses penetasan semakin baik. Walaupun ukuran butir, 

kemiringan dan suhu sudah sesuai terhadap habitat bertelur Penyu Lekang, namun 

bila terdapat bangunan dan perairan di sekitar pantai dapat menjadi penghalang 

induk penyu untuk bertelur disana. 

Selain itu menurut Nuitja (1992) kehadiran hutan-hutan yang lebat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap kestabilan populasi penyu yang 

bertelur. Keberadaan vegetasi naungan akan melindungi sarang dari sinar 

matahari langsung, sehingga mengurangi penguapan. Selain itu jika pohon-pohon 

tumbuh dengan lebat, maka daun-daun yang jatuh lama-kelamaan mengalami 

proses dekomposisi menjadi partikel-partikel mineral dan langsung hanyut 

terbawa air ke laut. Proses tersebut berlangsung secara terus menerus, sehingga 

kesuburan perairan dapat tetap terjamin. Kesuburan perairan menjadi kebutuhan 

biota yang hidup di daerah tersebut, seperti tumbuhnya rumput laut dan 

tersediaanya invertebrata laut berupa zooplankton, dimana invertebrata laut 

merupakan makanan yang dibutuhkan oleh populasi penyu yang masih kecil 

(tukik). 

d. Ukuran butir Pasir 

Ukuran butir pasir digunakan sebagai salah satu parameter/ karakteri fisik 

dalam menentukan habitat bertelur penyu. Tekstur pasir telah diamati menjadi 

bagian penting suatu variabel dalam memfasilitasi penggalian lubang sarang oleh 

penyu (Kikuklawa et al., 1999 dalam Acevedo et al. 2009). Kehalusan ditentukan 

oleh ukuran pasir. Pasir yang terlalu halus akan menyebabkan penyu sulit 

membuat sarang, karena sarang akan mudah longsor (Nuitja, 1992). Pasir yang 

terlalu kering keras membuat induk penyu sulit menggali lubang untuk membuat 

sarang (Mortimer, 1990 dalam Acevedo et al. 2009). 

Umumnya pantai penelurannya adalah daratan luas dan landai yang terletak di atas 

pantai dengan rata-rata kemiringan 30° serta di atas pasang surut antara 30 sampai 80 

meter, memiliki butiran pasir tertentu yang mudah digali dan secara naluriah dianggap 

aman untuk bertelur. Selain itu pantai yang didominasi oleh vegetasi pandan laut 

memberikan rasa aman tersendiri bagi penyu yang bertelur (Nuitja, 1992). Pasang 

surut memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas peneluran penyu. Penyu 

menghemat energi pada malam hari dengan memanfaatkan air pasang untuk mencapai 
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area yang kering (supratidal) baru kemudian membuat sarang dan bertelur (Segara, 

2008).  

1.2.1.2 Cuaca dan Periode Bertelur Penyu di Wilayah Indonesia 

Musim di Indonesia berada dalam pengaruh angin muson. Angin muson Timur 

bertiup mulai bulan Mei sampai September sepanjang tahun dan angin muson Barat 

bertiup mulai bulan Desember sampai Maret. Pada bulan April - Mei dan Oktober - 

November arah angin sudah tidak menentu, periode ini dikenal sebagai Musim 

Peralihan I dan Musim Peralihan II atau pancaroba awal dan pancaroba akhir tahun. 

Aktivitas peneluran penyu sangat tergantung pada kondisi lingkungan 

setempat, seperti musim dan tersedianya makanan di laut (Segara, 2008). Kondisi 

lingkungan dalam hal ini berpengaruh juga pada cuaca yang dipengaruhi musim. 

Unsur-unsur dari cuaca meliputi suhu udara, radiasi, tekanan udara, kelembapan 

udara, keadaan awan, dan curah hujan. Angin sangat menentukan terjadinya 

gelombang dan arus di permukaan laut, sedangkan curah hujan dapat menentukan 

salinitas air laut.  Hal ini akan berpengaruh pada saat induk betina akan bertelur.  

Penyu bertelur pada periode muson Timur, angin bertiup dari benua Australia 

menuju benua Asia. Pada saat itu benua Australia mengalami musim dingin dan benua 

Asia lebih panas. Indonesia mengalami musim kemarau. Musim kemarau akan 

berpengaruh pada kondisi pasir yang lebih stabil, karna curah hujan yang rendah, suhu 

permukaan dan anginpun lebih stabil, sehingga mempermudah penyu untuk bertelur. 

Berbeda pada periode musim Barat, angin bertiup kencang, disertai ombak besar, 

bahkan badai. Angin kencang akan menerbangkan butir pasir dan kondisi pasir lebih 

sulit digali. Demikian pula bila saat musim penghujan berlangsung yang 

menyebabkan pasir pantai jenuh air. Kondisi-kondisi yang tidak biasa ini akan 

menunda penyu untuk bertelur. Dapat disimpulkan bahwa unsur cuaca yang paling 

berpengaruh terhadap pendaratan penyu adalah curah hujan yang turun di sekitar 

pantai peneluran penyu (Nuitja, 1992). 

1.2.1.3 Penginderaan Jauh untuk Suhu Permukaan Lahan  

Suhu permukaan lahan adalah keadaan yang dikendalikan oleh keseimbangan 

energi permukaan, atmosfer, sifat termal dari permukaan, dan media bawah 

permukaan tanah (Becker & Li, 1990). Besarnya suhu permukaan lahan tergantung 

pada kondisi parameter permukaan lain, seperti albedo, kelembaban permukaan, 
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tutupan dan kondisi vegetasi. Penggunaan lahan (landuse) dan penutup lahan 

(landcover) suatu daerah dapat digunakan untuk memperkirakan nilai suhu 

permukaan lahan. Pengetahuan tentang distribusi spasial suhu permukaan lahan dan 

keanekaragaman temporalnya menjadi hal penting dalam pemodelan aliran yang 

akurat antara permukaan dan atmosfer. Pengumpulan data suhu permukaan lahan 

dalam penelitian akan jauh lebih mudah menggunakan data satelit penginderaan jauh, 

ruang lingkup yang diamati cukup luas dan daerah yang mungkin sulit dijangkau 

akan jadi lebih mudah dijangkau hingga lebih efektif waktu. Data atau citra dari 

satelit penginderaan jauh diolah dengan berbagai koreksi untuk mendapatkan hasil 

yang layak. Data satelit tersebut harus diolah menggunakan berbagai formula yang 

sesuai untuk dapat menurunkan nilai suhu permukaan lahan yang baik.  

Citra Landsat 8 dapat diekstraksi dengan pemrosesan citra digital untuk 

mendapatkan informasi suhu permukaan lahan. Informasi suhu permukaan lahan 

dapat diturunkan dari Landsat 8 melalui dua salurannya, yaitu band 10 dan band 11. 

Kedua saluran tersebut terlebih dahulu perlu dikonversi dari nilai DN (Digital 

Number) menjadi nilai ToA (Top of Atmosphere) Radiance. Setelah keduanya 

dikonversi menjadi nilai ToA Radiance, kemudian masing-masing diubah menjadi 

nilai brightness temperature (suhu kecerahan) dalam Kelvin (USGS, 2013). 

1.2.1.4 Penginderaan Jauh untuk Penutup Lahan 

Penginderaan jauh yang merupakan sensor, merekam tenaga yang dipantulkan 

atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Rekaman tenaga ini setelah 

diproses membuahkan data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh tersebut 

dapat berupa data digital atau data numerik untuk dianalisis dengan menggunakan 

komputer, namun dapat berupa data visual yang pada umumnya dianalisis secara 

manual. Data visual ini dibedakan lagi menjadi data citra dan non citra. Data citra 

berupa gambaran yang mirip wujud aslinya atau paling tidak gambaran planimetrik. 

Sementara itu, data non citra pada umumnya berupa garis atau grafik (Wibowo dkk, 

1994). Penginderaan jauh pada penelitian ini menggunakan data berupa citra dengan 

keluaran terbaru untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Laju perubahan 

permukaan bumi yang setiap saat semakin cepat, mengharuskan adanya data yang 

lebih baru lagi, sehingga satelit melakukan perekaman kembali pada daerah yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 
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Informasi penutup lahan dapat diperoleh melalui interpretasi citra 

penginderaan jauh jenis Foto Udara. Teknik interpretasi citra yang dilakukan 

mempertimbangkan unsur interpretasi citra penginderaan jauh yang terdiri dari rona 

atau warna, bentuk, ukuran butir, ukuran, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. 

1.2.1.5 Kesesuaian lahan untuk habitat bertelur penyu  

Kesesuaian lahan untuk habitat bertelur penyu adalah tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk habitat bertelur penyu. Pantai peneluran penyu merupakan 

habitat yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup populasi penyu. Penyu 

mempunyai kecenderungan untuk memilih habitat bertelurnya. Pantai peneluran yang 

ideal bagi penyu mempunyai segi karakteristik tertentu sesuai dengan jenis penyu 

yang melakukan peneluran di pantai tersebut, dalam penelitian ini Penyu Lekang. 

Pada dasarnya hasil evaluasi kesesuaian ada dua, yaitu kesesuaian lahan sekarang 

(aktual) dan kesesuaian lahan potensial. Kesesuaian lahan untuk habitat bertelur 

penyu aktual menunjukkan kesesuaian terhadap habitat bertelur penyu yang 

ditentukan dalam keadaan sekarang, tanpa ada perbaikan yang berarti. Kesesuaian 

lahan untuk habitat bertelur penyu potensial menunjukkan kesesuaian terhadap habitat 

bertelur penyu yang ditentukan dari satuan lahan dalam keadaan yang akan datang 

setelah diadakan perbaikan pada habitat tertentu yang diperlukan. Kesesuaian lahan 

untuk habitat bertelur Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea) tersaji pada Tabel 1.2 

berikut. 

Tabel 1.2 Kesesuaian Biofisik untuk Habitat Bertelur Penyu 

No Biofisik 
Kesesuaian 

Sumber 
Sesuai Cukup Sesuai Tidak Sesuai 

1 Kemiringan Pantai (%) 8 – 16 3-8 < 3 dan > 16 Nuitja 1992 

2 Suhu Permukaan (oC) 29 - 32 26 - 29 <26 dan >32 
Satriadi 

2003 

3 Penutup lahan Vegetasi 

Tidak ada 

vegetasi / lahan 

terbuka 

Bangunan dan 

Perairan 
Sukada 2006 

4 Ukuran butir pasir Kasar Sedang Halus Nuitja 1992 
 

1.2.1.6 Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk Kesesuaian Lahan 

Menurut Star dan Estes (1990) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

sistem informasi yang didesain untuk mengolah data yang memiliki referensi spasial 

atau koordinat geografis. SIG memiliki 5 komponen utama menurut (Knap, 1978) 

dalam Star dan Estes (1990), yakni perolehan data, pengolahan awal, manajemen 

data, rekayasa dan analisis serta produksi hasil.  
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Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 

hidrologi, dan vegetasi dimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi 

penggunaannya (Hardjowigeno dan dan Widiatmaka, 2011). Lahan dan manusia 

berbanding terbalik, apabila lahan merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak 

dapat diperbaharui, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan lahan untuk 

aktivitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut yang menjadi faktor 

penyebab munculnya penggunaan lahan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian lahan 

dapat menyebabkan kerusakan lahan bahkan menimbulkan korban. 

Keunggulan SIG dalam menyajikan data spasial hingga data lebih mudah 

dianalisis dan diketahui polanya, yakni dengan kemampuan SIG untuk melakukan 

overlay atau tumpang tindih dari data – data atribut yang digunakan pada wilayah 

penelitian. Proses overlay atau tumpang tidih digunakan untuk menganalisis dan 

menghasilkan informasi baru berdasarkan data spasial dan atribut yang telah ada 

untuk menentukan kesesuaian lahan tertentu. Misalnya, dalam menghasilkan peta 

kesesuaian lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang, overlay dari beberapa data 

atribut, seperti kemiringan, ukuran butir pasir, suhu dan penggunaan lahan untuk 

menentukan kesesuaian lahannya.Berdasarkan Forest Watch Indonesia (2010), 

geoprocessing merupakan salah satu extensions overlay dalam ArcMap yang 

mempunyai beberapa fungsi dalam analisis spasial, seperti: Dissolve, Merge, Clip, 

Union, Intersect dan Spatial Join atau Assign Data By Location. Beberapa 

diantaranya digunakan dalam penelitian. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Deskripsi Analisis Spasial
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian-penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang mempunyai kaitan 

dengan penelitian ini baik dari segi tema, tujuan, metode, maupun data yang 

digunakan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alfi Satriadi, Esti Rudiana dan 

Nurul Af- idati  dari Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

UNDIP (2003) dengan Judul Identifikasi Penyu dan Studi Karakteristik Fisik Habitat 

Penelurannya di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengindentifikasi dan menganalisa jenis penyu dan beberapa 

parameter karakter fisik pada tempat bertelur penyu di sekitar Pantai Samas dengan 

pengukuran serta pengambilan sample lapangan secara langsung. Penelitian ini tidak 

menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG, namun memiliki kemiripan dalam tema 

dan tujuan yang dicapai. 

 Begitu juga dengan penelitian dari Sri Catur Setyawatiningsih, Dewi 

Marniasih dan Wijayanto dari Jurusan Biologi, FMIPA, UNRIAU (2011) dengan 

judul Karakteristik Biofisik Tempat Peneluran Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata) 

di Pulau Anak Ileuh Kecil, Kepulauan Riau. Tujuan penelitian hampir sama dengan 

penelitian Alfi dkk, yakni mengidentifikasi karaktristik fisik dari stasiun pengambilan 

sampel. Menggunakan metode Survei dengan pengambilan sampel yang dilakukan 

secara purposive sampling. Hasil penelitian berupa infomasi dan analisis karakteristik 

lingkungan yang sesuai terhadap habitat bertelur penyu di Pulau Anak Ileuh Kecil. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rina Agustina Panjaitan, Iskandar 

dan Syawaludin Alisyahbana H., yaitu Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Unpad dan Staf Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Penelitian ini 

mengkaji tentang bagaimana aplikasi data PJ dan pengolahan yang dilakukan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk melihat hubungan perubahan garis pantai di Pantai 

Pengumbahan terhadap habitat bertelur Penyu Hijau (Chelonian mydas) serta 

pengaruh abrasi yang terjadi di Pantai Pangumbahan. Bahan yang digunakan, yaitu 

landsat 5 TM, landsat 7 ETM+, data pasang surut dan gelombang. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah metode observasi dan survei. Objek yang 

diobservasi adalah citra satelit. Metode survei, yaitu dengan melakukan pemeriksaan/ 

pengukuran terhadap objek penelitian yang berlangsung di lokasi penelitian. 
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 Penelitian tersebut memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian peneliti 

yang berjudul Aplikasi Citra Penginderaan Jauh dan SIG untuk Kesesuaian Habitat 

Bertelur Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea) terhadap Perubahan Garis Pantai di 

sekitar pesisir Perancak, Bali tahun 2001, 2007 dan 2014. Data yang digunakan, yaitu 

citra resolusi menengah Landsat TM, 5TM dan 8 OLI, namun berbeda dalam lokasi 

dan metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian tersebut memberikan 

informasi lebih mengenai kesesuaian lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang 

dengan parameter lingkungannya, seperti suhu, kemiringan pantai dan tekstur tanah 

serta perubahan garis pantai tahun 2001, 2007, 2014 pada habitat bertelur penyu. 

Metode yang digunakan adalah observasi dan survei. Hasil yang didapatkan berupa 

peta kesesuaian habitat bertelur Penyu Lekang terhadap perubahan garis pantai. 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian kali ini peneliti menggambil sebagian daerah pesisir Kabupaten Bantul. 

Penelitian ini menggunakan data dengan resolusi yang lebih detail, yaitu dengan foto 

udara yang dapat diekstraksi menjadi informasi penggunaan lahan dan kemiringan 

lahan yang lebih detail pula. Data ukuran butir pasir juga diperoleh dari sampel 

lapangan yang dihitung diameternya. Metode yang digunakan masih sama, yaitu 

survei. Penelitian ini tidak mengkaitkan perubahan garis pantai, namun garis pantai 

digunakan untuk membatasi daerah penelitian terhadap pasang surut. Penelitian lebih 

fokus terhadap analisa hasil peta kesesuaian lahan bertelur Penyu Lekang 

(Lepidochelys Olivacea) di sebagian pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul. 

Perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Pembuat Tujuan Bahan Metode Hasil 

Alfi Satriadi, 

Esti Rudiana, 

Nurul Af – idati, 

Fakultas 

Perikanan dan 

Ilmu Kelautan, 

Undip, 2003 

- Mengetahui jenis 

penyu yang 

melakukan aktivitas 

peneluran di Pantai 

Samas dan 

mengetahui karakter 

fisik habitat 

peneluran penyu di 

pantai Samas, Bantul 

- Data pengukuran 

lebar pantai, 

kemiringan 

pantai, suhu 

substrat,kadar air 

substrat, ukuran 

butie sedimen, 

bentuk butir 

sedimen, 

komposisi 

mineral 

magnetik 

- Data pengukuran 

penyu dan tukik 

- Random sampling 

methods 

- Pengukuran 

menggunakan 

waterpass untuk data 

kemiringan  

- Butir sedimen 

menggunakan 

metode pengayakan 

menurut Holme dan 

Mc Intyre (1984) 

- Pengolahan data 

hasil analisa ukuran 

butir meliputi 

perhitungan mean, 

sortasi, skewness, 

dan kurtosis (Inman, 

1970) 

 

- Hasil 

identifikasi 

Penyu dan 

Tukik di 

lapangan 

- Nilai rata – 

rata suhu dan 

air substrat 

- Grafik lebar 

pantai, 

presentasi 

kemiringan, 

komposisi 

mineral 

magnetik 

dan non - 

magnetik 
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Pembuat Tujuan Bahan Metode Hasil 

Sri Catur 

Setyawatiningsi

h, Dewi 

Marniasih, 

Wijayanto, 

FMIPA Unriau, 

Jurnal Ilmiah 

Sains Terapan, 

2011 

- Mengidentifikasi 

karaktristik biofisik 

tempat peneluran 

dan calon lokasi 

kawasan konservasi 

habitat Penyu Sisik 

Pulau Anak Ileuh 

Kecil, Kepulauan 

Riau 

- Data pengukuran 

pH, ukuran butir 

pasir, jarak 

pasang dari 

vegetasi pertama 

- Data pengukuran 

kemiringan dan 

suhu 

- Purposive sampling 

- Metode Folk dan 

Ward (1957) untuk 

pengukuran tekstur 

pasir 

- Metode Alaerts dan 

Santika (1984) untuk 

kandungan organik 

- Tabel Rerata 

karakteristik 

fisik tempat 

peteluran 

- Grafik 

Component 

Plotin 

Rotated 

Space 

Rina Agustina 

Panjaitan, 

Iskandar dan 

Syawaludin 

Alisyahbana H, 

Fakultas 

Perikanan dan 

ilmu kelautan 

Unpad, Jurnal 

Perikanan dan 

kelautan, 2012 

- Melihat hubungan 

perubahan garis 

pantai di Pantai 

Pengumbahan 

terhadap habitat 

bertelur Chelonian 

mydas serta pengaruh 

abrasi yang 

menyebabkan 

perubahan garis 

pantai di Pantai 

Pangumbahan 

- Citra digital 

Landsat 5 TM th 

1989 

- Citra digital 

Landsat 7 

ETM+ th 2010 

- Data Pasang 

Surut 

- Data Tinggi 

Gelombang 

- Data Penyu 

Hijau yang naik 

(bertelur dan 

tidak bertelur) 

- Penutup Lahan 

skala kecil 

- Pemrosesan citra 

komposit 

- Transformasi band 

math 

- Digitasi  

- Survei lapangan 

untuk mengetahui 

data kemiringan 

- Pengolahan 

menggunakan 

software ErMapper 

7.0 dan ArcMap 9.2 

- Peta 

Perubahan 

Garis Pantai 

th 1989 – 

2010 

- Data 

perubahan 

Garis Pantai 

dari tahun 

1989 sampai 

tahun 2010 

- Peta Habitat 

bertelur penyu 

hijau tahun 

1989 dan 

2010 

Ira Nurina F, D3 

Penginderaan 

Jauh dan SIG, 

UGM, Tugas 

Akhir, 2015 

- Mengetahui 

kesesuaian habitat 

bertelur Penyu 

Lekang berdasarkan 

parameter lingkungan 

dengan 

memanfaatkan data 

PJ 

- Mengetahui 

kesesuaian habitat 

bertelur Penyu 

Lekang terhadap 

perubahan garis 

pantai di sekitar 

Pesisir Perancak 

tahun 2001, 2007 dan 

2014 

 

- Citra Digital 

Landsat 7ETM+ 

th 2001 & 2007 

- Citra Digital 

Landsat OLI 8 

th 2014 dan 

2015 

- Data Tekstur 

Tanah 

- Citra Aster 

DEM 2015 

untuk ketinggian 

dan kemiringan 

lereng 

- Data Sebaran 

sarang Penyu  

- Penggunaan 

Lahan 

- Data Pasang 

Surut 

- Pemrosesan citra 

komposit 

- Gapfill citra landsat 

7ETM+ 

- Pemotongan citra 

- Ekstraksi Garis 

Pantai 

- Ekstraksi Suhu 

- Slope dan Reclassify 

- Digitasi 

- Pengolahan 

menggunakan 

software ENVI5.0, 

ErMapper 7.0 dan 

ArcMap 10.2 

- Peta 

Kesesuaian 

Habitat 

Bertelur 

Penyu Lekang 

di Sekitar 

Perancak, Bali 

- Peta 

Kesesuaian 

Habitat 

Bertelur 

Penyu Lekang 

terhadap garis 

pantai di 

Sekitar 

Perancak, Bali 

th 2001, 2007, 

2014 

Ira Nurina F, 

Fakultas 

Geografi, UMS, 

Skripsi, 2016 

- Menganalisa 

parameter lingkungan 

yang mempengaruhi 

kesesuaian habitat 

bertelur Penyu Lekang 

di sebagian pesisir 

Kabupaten Bantul  

- Menganalisa 

kesesuaian habitat 

bertelur Penyu Lekang 

di sebagian pesisir 

Kabupaten Bantul  

 

- Foto Udara 

sebagian daerah 

pesisir 

Kabupaten 

Bantul th 2014 

dan 2010 

- Citra Landsat 

OLI 8 th 2016 

- Data ukuran 

butir pasir 

- Data Sebaran 

sarang Penyu 

 

- Observasi dan 

Survey 

- Overlay 

- Digitasi 

- Slope dan Reclassify 

- Ekstraksi Suhu 

- Ekstraksi DEM 

- Pengolahan 

menggunakan 

software ENVI 5.0 

dan ArcMap 10.2 

- Peta 

Kesesuaian 

Habitat 

Bertelur 

Penyu Lekang 

di sekitar 

pesisir Pantai 

Pelangi 

Kabupaten 

Bantul 
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1.2.3  Kerangka Penelitian 

Analisis kesesuaian lahan habitat bertelur Penyu Lekang di pesisir Pantai 

Pelangi, Kabupaten Bantul dilakukan terhadap parameter fisik yang berpengaruh, 

yaitu kemiringan pantai, suhu permukaan, ukuran butir dan penggunaan lahan. 

Analisis karakteristik fisik digunakan untuk memberikan informasi mengenai kondisi 

suatu daerah yang memiliki kerusakan atau ketidaksesuaian dengan kapasitas 

lahannya atau fungsinya sebagai habitat bertelur penyu.  

 Letak sarang pada kemiringan pantai yang terlalu rendah akan berpengaruh 

pada resiko telur yang akan terkena intrusi air laut. Sebaliknya, kemiringan pantai 

yang terlalu terjal akan menyulitkan aksesibilitas penyu dalam bertelur. Kemiringan 

pantai juga berkaitan dengan suhu permukaan, yang mempengaruhi keberhasilan 

penyu dalam bertelur. Sarang yang terletak di dekat pantai atau berada pada 

kemiringan yang rendah akan cenderung lebih rendah suhunya, semakin rendah/ 

tinggi suhu akan membuat persentase telur yang menetas rendah. Ukuran butir pasir 

pantai menjadi hal yang penting dalam memfasilitasi penggalian lubang sarang penyu, 

terlalu halus/ kasar pasir akan menyulitkan penyu bertelur. Selain kemiringan, suhu, 

dan ukuran butir pasir, sarang bertelur penyu juga dipengaruhi penggunaan lahan di 

sekitar. Semakin banyak tempat teduh, semakin terkontrol suhunya dan semakin baik 

pula laju tetas telur penyu. Apabila semua karakteristik sesuai, jika terdapat 

penggunaan lahan berupa bangunan dan perairan disekitar pantai dapat menjadi 

penghalang induk penyu untuk bertelur. Parameter yang paling berpengaruh adalah 

kemiringan pantai dan penggunaan lahan sebagai parameter pembobotnya  

Karakteristik fisik lahan selalu mengalami perubahan, baik dalam jangka waktu 

yang lama maupun dalam jangka waktu yang sangat cepat. Faktor yang 

mempengaruhi perubahan karakteristik lahan dapat bersumber dari alam atau 

manusia. Faktor alam yang menyebabkan perubahan karakteristik lahan contohnya 

erosi abrasi, sedangkan faktor yang berasal dari manusia dapat berupa konversi lahan 

untuk mendukung aktivitas manusia, seperti permukiman, indutri dan pariwisata. 

Kurangnya informasi update mengenai perubahan karakteristik lahan menjadi salah 

satu masalah yang ada di sebagian pesisir Kabupaten Bantul. Dampak yang 

ditimbulkan dari perubahan karakteristik lahan ini adalah kerusakan lahan, atau terjadi 

degradasi lahan akibat aktivitas manusia yang memanfaatkan lingkungan tanpa 

memperhatikan keseimbangan lingkungan. Degradasi lahan akan mengakibatkan 
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penurunan produktivitas, berbahaya bagi sumberdaya dan ekosistem serta perubahan 

habitat baik tingkat spesies atau genetika. Seperti pada habitat bertelur penyu yang 

terancam akan rusak atau mengalami penurunan kualitas di sebagian pesisir Pantai 

Pelangi Kabupaten Bantul. Selain itu, sebagian besar masyarakat yang membantu 

dalam pelestarian penyu juga kurang mengetahui kawasan konservasi penyu sekarang 

masih sesuai terhadap habitat bertelur Penyu Lekang dengan berbagai perubahan 

penutup lahan dan kondisi lingkungan yang terjadi. Secara lebih ringkas, kerangka 

penelitian disajikan pada Gambar 1.4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

- Penyu semakin punah 

- Perubahan penggunaan lahan akibat pengaruh faktor manusia  dan 

faktor alam yang berpengaruh pada karakteristik fisik  

- Masyarakat yang masih banyak belum mengerti keberadaan dan 

memiliki pengetahuan lebih mengenai habitat bertelur penyu di 

sekitarnya 

Parameter kesesuaian lahan untuk habitat 

bertelur Penyu Lekang 

1. Kemiringan lereng 

2. Ukuran butir tanah 

3. Suhu permukaan lahan 

4. Penggunaan lahan 

Kesesuaian lahan untuk habitat 

bertelur 

Sarang Penyu Lekang 

Uji akurasi kesesuaian lahan 

terhadap sarang penyu 

Analisis kesesuaian lahan 

untuk bertelur penyu 
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1.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei 

dilakukan untuk mengambil data sampel titik sarang bertelur penyu dan karakteristik 

lahan yang digunakan untuk parameter di sebagian pesisir Kabupaten Bantul, seperti 

ukuran butir pasir dan penggunaan lahan. Pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Adapun dalam pengambilan sampel penelitian ini 

mempertimbangkan tempat pendaratan penyu untuk bertelur di sebagian pesisir 

Pantai Pelangi Kabupaten Bantul. Selain itu, teknik pengumpulan data melalui 

wawancara juga dilakukan guna menambah bahan informasi yang akan dikaitkan 

dengan hasil penelitian dan analisisnya. Metode wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara yang memuat poin – poin penting masalah yang ingin digali 

dari responden antara lain karakteristik umum daerah penelitian, kendala dalam 

konservasi penyu, perihal yang terkait dengan sebab akibat berdirinya penangkaran 

penyu dan karakteristik lahan yang biasanya dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. 

Wawancara melalui responden terpilih, yaitu ketua pengelola penangkaran penyu di 

Pantai Pelangi. 

Metode overlay digunakan dalam penelitian untuk melakukan pendekatan yang 

baik dan menganalisa lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan. Pendekatan teknik 

overlay efektif digunakan untuk seleksi dan identivikasi dari berbagai jenis dampak 

yang muncul. Teknik digunakan secara tumpang tindih suatu data yang menjadi faktor 

penting lingkungan atau lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang dengan metode 

kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang tiap 

unit dalam satu parameter fisik memiliki nilai atau harkat yang disesuaikan dengan 

kontribusi terhadap penentuan hasil dari habitat bertelur Penyu Lekang.  

1.3.1  Populasi/Objek Penelitian  

Populasi atau objek dari penelitian ini meliputi kesesuaian lahan untuk habitat 

bertelur Penyu Lekang di sekitar pesisir Kabupaten Bantul  

1.3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data meliputi tahapan mendapatkan data yang akan diolah 

baik jenis data dan tahapan pengumpulan data dalam penelitian.  
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1.3.2.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui survei atau melakukan 

pengukuran secara langsung oleh peneliti: 

a) Data primer berupa survei pengambilan waypoint sebaran sarang Penyu di sekitar 

pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul bersama dengan Pengelola Kelompok 

Pelestari Penyu di Pantai Pelangi menggunakan GPS  

b) Data primer berupa hasil survei wawancara Pengelola Kelompok Pelestari Penyu 

di Pantai Pelangi  mengenai kebudayaan dalam pemanfaatan penyu di sekitar 

pesisir Pantai Pelangi, Kabupaten Bantul 

c) Data primer berupa pengambilan sampel butir pasir di sekitar pesisir Pantai 

Pelangi, Kabupaten Bantul 

1.3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 

pemerintah terkait dan menyediakan data untuk penelitian ini yang meliputi: 

a) Data sekunder ini meliputi data citra Landsat OLI 8 yang diunduh dari website 

resmi penyedia Citra Landsat, yaitu http://glovis.usgs.gov/ yang bersifat gratis  

b) Data sekunder berupa peta dasar RBI dalam format shapefile dari Badan Informasi 

Geospasial  

c) Data sekunder berupa data penetasan telur penyu tiap tahunnya dari Pengelola 

Kelompok Pelestari Penyu di Pantai Pelangi, Bantul 

d) Data sekunder berupa Data DEM (Digital Elevation Modelling) dari dari 

Laboratorium Geospasial tahun 2010 

e) Data sekunder berupa Foto Udara dari Laboratorium Geospasial tahun 2014 

1.3.3.  Instrumen Penelitian 

Perangkat-perangkat dan data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi 

1.3.3.1  Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

- Citra Satelit Landsat OLI 8 bulan Mei tahun 2016  sebagai bahan untuk 

ekstrasi data suhu permukaan lahan di pesisir Pantai Pelangi Kabupaten 

Bantul 

- Data digital Rupa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta dari BIG sebagai 

bahan untuk data pelengkap dalam pengolahan dan pembuatan peta hasil 

penelitian 

http://glovis.usgs.gov/
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- Data penetasan telur penyu tiap tahunnya di pesisir Pantai Pelangi 

Kabupaten Bantul sebagai bahan dalam membantu analisis kesesuaian 

lahan untuk habitat bertelur penyu 

- Foto Udara sebagian Daerah Pesisir Pantai Bantul tahun 2014 dari 

Laboratorium Geospasial sebagai bahan untuk interpretasi data 

penggunaan lahan skala detail di pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul 

- Data DEM sebagian Daerah Pesisir Pantai Bantul tahun 2010 dari 

Laboratorium Geospasial sebagai bahan untuk ekstrasi data kemiringan 

skala detail di pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul 

- Data ukuran butir pasir pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul sebagai 

bahan untuk menentukan tekstur pasir pesisir Pantai Pelangi Kabupaten 

Bantul 

- Data sebaran sarang penyu di pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul 

sebagai bahan untuk uji akurasi terhadap hasil kesesuaian lahan untuk 

habitat bertelur penyu di  pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul 

1.3.3.2  Peralatan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Seperangkat laptop dengan spesifikasi Dell, Prosesor Intel Pentium 

Inside graphic and media CoreTMi3 dan HDD 500GB sebagai media input 

data, pengolahan data, penyimpanan data dan hasil penelitian hingga 

akhir penulisan laporan serta mencetak laporan hasil keseluruhan. 

2. Perangkat lunak Microsoft Office 2013 untuk menulis laporan penelitian 

3. Software input data dan pengolahan citra ArcGIS 10.2 untuk 

mempersiapkan data, pengolahan data dan presentasi data 

4. Software input data dan pengolahan citra ENVI 5.0 untuk mempersiapkan 

data, pengolahan data dan presentasi data 

5. Printer dengan tinta warna untuk percetakan hasil akhir jenis Canon i2700 

series untuk mencetak laporan dan peta 

6. GPS untuk survei pengambilan titik sampel dalam penelitian 

7. Sieve shaker untuk mengetahui diameter pasir 

8. Kamera Digital untuk mengambil gambar lokasi penelitian 

9. Hardisk dengan Kapasitas 1Terra untuk membantu dalam penyimpanan 

hasil penelitian 
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1.3.4  Metode Pengolahan Data 

1.3.4.1  Pra Pengolahan Data 

Pra-pengolahan data merupakan suatu proses yang dilakukan pada data, 

sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut, proses tersebut meliputi: 

a. Pemotongan Citra 

Proses pengolahan akan menjadi lebih mudah dan lebih efisien waktu. 

Pemotongan citra dilakukan pada daerah penelitian, karena tidak semua data pada 

1 scene citra digunakan dalam tahap pengolahan. Proses pemotongan citra 

dilakukan dengan membatasi pada daerah penelitian dengan batas wilayah yang 

dikaji. 

Pemotongan citra dengan data digital batas administrasi Kabupaten Bantul 

juga dilakukan pada citra Landsat  OLI 8 band 4 dan band 5 untuk NDVI, serta 

band 10 dan 11 untuk brightness temperature yang juga merupakan proses 

pengolahan mencari data Suhu  Permukaan Lahan (Land Survace Temperatur). 

Pemotongan citra dilakukan menggunakan feature cut polygon pada tools editor 

dan clip diArcMap 10.2. 

b. Pengayakan Pasir 

Diameter butir pasir diketahui dengan melakukan pengayakan butir pasir 

yang sudah diambil pada saat survei. Pengayakan dilakukan 30 detik dan dicatat 

diameter pasir sesuai dengan yang tertinggal pada masing – masing ayakan 

berdiameter pada alat sieve shaker. 

1.3.4.2  Pengolahan Data 

Tahap pra pengolahan data mempermudah dalam melakukan proses menuju 

tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data pada penelitian ini meliputi pembuatan 

peta kesesuaian habitat bertelur Penyu Lekang sebagian pesisir Pantai Pelangi 

Kabupaten Bantul. Pengolahan data guna mendapatkan lingkungan yang sesuai untuk 

habitat bertelur Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea) juga meliputi pengolahan data 

untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik fisik tempat bertelur Penyu 

Lekang di sebagian pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul. Karakteristik fisik yang 

digunakan untuk penelitian diantaranya: 

a. Kemiringan Pantai 

 Data kemiringan pantai didapatkan dengan melakukan pemrosesan data DEM 

yang kemudian diolah menggunakan Slope (degree) dan Reclassify 3D analyst 
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tools pada software ArcMap 10.2. Pengkelasan kemiringan pantai dibuat menjadi 

3 kelas sesuai dengan tabel kelas kemiringan pantai yang disajikan dalam Tabel 

1.4 berikut: 

Tabel 1.4 Kelas dan skor kemiringan pantai 
Kemiringan (%) Skor 

0 – 3 1 

3 – 8 2 

8 – 16 3 

>16 1 

Hasil dari Reclassify masih dalam format raster, untuk mengubahnya dalam 

format vektor menggunakan feature Raster to polygon pada software ArcMap 

10.2. 

b. Ukuran Butir Pasir 

Informasi ukuran butir diperoleh dengan pengambilan sampel butir pasir di 

sekitar daerah pesisir Pantai Pelangi. Hasil sampel diayak dan diukur butir 

pasirnya menggunakan sieve shaker. Klasifikasi butir pasir menurut Bustard 

(1997) tersaji dalam Tabel 1.5 berikut:  

Tabel 1.5 Kelas dan skor ukuran butir pasir 

Diameter Pasir (mm) Klasifikasi Skor 

0.10 – 0.21 Halus 1 

0.21 – 0.50 Agak kasar 2 

0.50 – 1.00 Kasar  3 

Ukuran butir pasir di sekitar pesisir Pantai Pelangi menjadi 1 kelas yang sama, 

karena wilayahnya yang detail dan sempit. Oleh sebab itu, dalam pembuatan 

petanya dapat dengan langsung melakukan pengkelasan ukuran butir pasir dengan 

menambahkan field baru pada tabel atribut shapfile ukuran butir pasir.  

c. Penggunaan Lahan 

Menurut Sukada (2006) penutup lahan merupakan salah satu faktor dalam 

pemilihan tempat induk penyu meletakkan telurnya. Kaitannya dengan teduh atau 

tidaknya habitat penyu, karena penutup lahan pada penggunaan lahannya dan 

ketersediaan lahan untuk habitat bertelur Penyu Lekang. Penggunaan lahan di 

sekitar mempengaruhi lama penetasan dan laju tetas telur penyu. Penutup lahan 

yang semakin teduh akan memberikan proses penetasan semakin baik. Walaupun 
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ukuran butir, kemiringan dan suhu sudah sesuai terhadap habitat bertelur Penyu 

Lekang, namun bila terdapat bangunan dan perairan di sekitar pantai dapat 

menjadi penghalang induk penyu untuk bertelur di sana. 

Data penggunaan lahan tahun 2014 didapatkan dengan melakukan digitasi on 

screen foto udara dari Laboratorium Geospasial. Hasil digitasi on screen 

diklasifikasi dan ditambahkan field baru pada tabel atributnya untuk scoring kelas 

penutup lahan, yaitu vegetasi, tidak ada tutupan vegetasi, bangunan dan perairan 

dengan skor penutup lahan, seperti pada Tabel 1.6 berikut: 

Tabel 1.6 Kelas dan skor penutup lahan 

Penutup Lahan Penggunaan Lahan Skor 

Vegetasi pesisir 

Vegetasi kerapatan sedang 3 

Vegetasi kerapatan tinggi, rendah 2 

(Pertanian) Ladang, sawah 1 

Tidak ada vegetasi Lahan kosong (hamparan pasir) 2 

Lahan Terbangun 

Lahan tak berbangun, landasan 

pesawat, rumah, hotel, pemecah 

ombak dll 

0,01 

Perairan  Tambak, rawa dll 0,01 
 

 

d. Suhu Permukaan Lahan 

Suhu permukaan lahan menjadi salah satu karakteristik fisik yang 

mempengaruhi hasil penetasan telur penyu. Suhu berhubungan dengan 

kemiringan pasir serta penutup lahan yang ada di atasnya. Menurut Marquez 

(1990) dan Thane (2000) dalam Nurhidayata et al, (2013), jika temperatur selama 

inkubasi jauh lebih rendah atau tinggi dari temperatur optimal yang berkisar antara 

28 – 32 oC, maka hasil penetasan kurang maksimal. Jika suhu kurang dari 24oC 

jumlah yang menetas akan lebih rendah, dan sebaliknya bahkan apabila suhu 

melebihi 33oC telur penyu tidak menetas (Satriadi, 2003). 

Suhu permukaan lahan didapatkan dari pengolahan citra Landsat OLI 8 

menggunakan software ENVI 5.0. Melakukan konversi nilai DN (Digital Number) 

ke nilai TOA Spectral Radiance menggunakan band 10 dan band 11 pada Landsat 

OLI 8 terlebih dahulu, karena merupakan proses koreksi radiometrik yang 

bertujuan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer terhadap suhu absolut antara 

objek di bumi dengan satelit. 
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Lλ = MLQcal + A9L 

(USGS, 2013) 

Dimana: 

Lλ          = TOA radian spektral (Watts/( m2 * srad * μm)) 

ML         = Band-spesifik (RADIANCE_MULT_BAND_x, x adalah nomor band) 

AL        = Band-spesifik (RADIANCE_ADD_BAND_x, x adalah nomor band) 

Qcal        = Nilai piksel citra (DN) 

 

Kemudian mengubah nilai Radiance menjadi nilai suhu kecerahan 

(Temperature Brightness) dengan satuan kelvin. Melakukan konversi satuan suhu 

kelvin menjadi celcius dengan rumus selisih diantara satuan suhu kelvin ke celcius 

yaitu 273,15 menggunakan software ENVI 5.0. 

T = K2/(In(K1/ Lλ +1))[2] – equation II 
(USGS, 2013) 

Dimana: 

T  = TOA suhu kecerahan (K) 

Lλ           = TOA radian spektral (Watts/( m2 * srad * μm)) 

K1 dan  K2 = Konstanta konversi Band-spesifik termal  

 

NDVI berfungsi untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi yang menyusun 

suatu area. Perhitungan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

diperlukan, karena digunakan untuk mencari nilai fraksi dari area yang tertutup 

vegetasi yang nantinya menjadi salah satu nilai untuk mendapatkan informasi 

suhu permukaan lahan. Band 4 (merah) dan band 5 (inframerah dekat) digunakan 

untuk memperoleh nilai NDVI pada landsat OLI 8 dengan formula sebagai 

berikut: 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟓 − 𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟒

𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟓 + 𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟒
 

  (Latif, 2014) 

Keterangan:  

NDVI   : Normalized Difference Vegetation Index 

Band 4  : Saluran merah pada Landsat OLI 8 

Band 5  : Saluran inframerah dekat pada Landsat OLI 8 

 

Menghitung nilai Fractional Vegetation Cover (FVC). Nilai FVC dapat 

diestimasi menggunakan nilai NDVI yang sebelumnya telah diperoleh serta nilai 

(1) 

(2) 

(3) 
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NDVIsoil (tanah) dan nilai NDVIveg (vegetasi). FVC berfungsi untuk mengestimasi 

besaran fraksi dari suatu area yang tertutup vegetasi dengan formula sebagai 

berikut: 

𝑭𝑪𝑽 =
𝑵𝑫𝑽𝑰 − 𝑵𝑫𝑽𝑰𝒔𝒐𝒊𝒍

𝑵𝑫𝑽𝑰𝒗𝒆𝒈 − 𝑵𝑫𝑽𝑰𝒔𝒐𝒊𝒍
 

(Latif, 2014) 

Keterangan: 

FVC  : Fractional Vegetation Cover / Fraksi penutup vegetasi 

NDVI  : Nilai NDVI yang sebelumnya telah diperoleh 

NDVIsoil : Nilai NDVI untuk tanah = 0,2 (Latif, 2014) 

NDVIveg : Nilai NDVI untuk vegetasi = nilai terbesar NDVI 

Menghitung Land Surface Emissivity (LSE) yang berfungsi untuk mengukur 

karakteristik yang melekat pada permukaan bumi dan mengukur kemampuannya 

untuk mengubah energi termal atau panas menjadi energi radiasi. Perhitungan 

nilai LSE dapat diestimasi menggunakan nilai FVC hasil perhitungan sebelumnya. 

Estimasi LSE membutuhkan nilai emisivitas tanah dan nilai emisivitas vegetasi 

dari kedua TIRS band (band 10 dan band 11) dengan formula sebagai berikut: 

LSE = εs * (1-FVC) + εv * FVC 

(Latif, 2014) 

Keterangan: 

LSE   : Land Surface Emissivity /  Emisivitas permukaan tanah 

FVC  : Nilai FVC yang sebelumnya telah diperoleh 

εs     : Emisivitas tanah band 10 dan band 11 (Tabel 1.7) 

εv     : Emisivitas vegetasi band 10 dan band 11 (Tabel 1.7) 

Tabel 1.7 Nilai Emisivitas TIRS Band pada Landsat 8 

Emisivitas Band 10 Band 11 

εs 0,971 0,977 

εv 0,987 0,989 

Sumber: (Rajeshwari & Mani, 2014) 

 

(4) 

(5) 



26 

 

 

 

Kombinasi LSE band 10 dan LSE band 11 menghasilkan dua nilai, yaitu mean 

of LSE atau nilai rata-rata LSE (m) dan difference of LSE atau nilai selisih LSE 

(Δm) dengan formula sebagai berikut: 

𝒎 =
𝑳𝑺𝑬 𝒃𝒂𝒏𝒅 𝟏𝟎 + 𝑳𝑺𝑬 𝒃𝒂𝒏𝒅 𝟏𝟏

𝟐
 

 

Δm = LSE band 10 - LSE band 11 
 

(Latif, 2014) 

Keterangan: 

m    : mean of LSE / nilai rata-rata LSE 

Δm  : difference of LSE / nilai selisih LSE 

LSE band 10 : Nilai LSE band 10 yang sebelumnya telah diperoleh 

LSE band 11 : Nilai LSE band 11 yang sebelumnya telah diperoleh 

Land Surface Temperature dihitung dengan menerapkan algoritma 

matematika terstruktur, yaitu Split Window Algorithm (SWA). Algoritma tersebut 

menggunakan nilai brightness temperature dari dua band pada sensor TIRS citra 

Landsat 8, nilai rata-rata dan nilai selisih LSE (land surface emissivity) untuk 

memperkirakan LST.  

Berikut formula SWA yang dicetuskan Sobrino pada tahun 1996 dan tahun 

2008: 

LST = TB10 + C1 (TB10 - T B11) + C2 (TB10 - TB11)2 + C0 +  

(C3 + C4 W) (1 - m) + (C5 + C6 W) Δ m 

(Sobrino, 1996) 

Keterangan: 

LST  : Land Surface Temperature (K) 

C0 – C6 : Split Window Coefficient (Tabel 3.7) 

TB10, TB11 : nilai Brightness Temperature (K) band 10 dan band 11 

m  : rata-rata nilai LSE band 10 dan band 11 

W   : Atmospheric Water Vapour Content/  

  Konten atmosfer uap  air = 0,013 (Latif, 2014)  

Δ m  : selisih nilai LSE band 10 dan band 11 

Tabel 1.8 Split Window Coefficient 

Sumber: (Rajeshwari & Mani, 2014) 

Constant C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Value -0,268 1,378 0,183 54,300 -2,238 -129,200 16,400 

(7) 

(6) 

(8) 
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Hasil akhir dari pengolahan LST dilakukan pengkelasan menggunakan 

feature reclassify pada software ArcMap 10.2, lalu diubah dalam format *shp 

dengan feature Raster to polygon pada software ArcMap 10.2 untuk memasukan 

skor suhu permukaan lahan, seperti pada Tabel 1.9 berikut: 

Tabel 1.9 Kelas dan skor suhu permukaan lahan 

Suhu (oC) Skor 

<26 1 

26 - 29 2 

29 - 32 3 

>32 1 
 

e. Peta Kesesuaian Lahan untuk Habitat Bertelur Penyu Lekang  

Penentuan kesesuaian lahan dilakukan dengan pengharkatan (scoring) 

terhadap paramerer lahan/ karakteristik fisik yang dianggap berpengaruh terhadap 

pemilihan lokasi habitat bertelur Penyu Lekang. Variabel yang digunakan dalam 

pemodelan diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, masing-masing kelas diberi 

skor secara berjenjang. Menambahkan field baru dengan nama skor dengan tipe 

short integer pada masing – masing karakterististik lahan, kemudian memasukkan 

skor sesuai kelas klasifikasinya. Setiap variabel diberikan faktor penimbang 

(weighting factor/ faktor pembobot), besarnya faktor penimbang sesuai dengan 

peranan variabel terhadap hasil akhir. 

Hasil dari pemberian skor tiap parameter dioverlay mengunakan feature 

intersect pada software ArcMap 10.2. Menambahkan field baru dengan nama 

Total skor dengan type double dan menghitung total skor menggunakan field 

calculator. Total skor untuk habitat bertelur Penyu Lekang dihitung dengan 

menjumlahkan nilai dari harkat/ skor setiap variabe dikali dengan bobot. 

 

Total Skor = ((Skor Kemiringan Pantai *3) + (Skor Ukuran butir *3) +    

       (Skor Suhu *1)) * Skor Penggunaan Lahan 

Interval untuk klasifikasi hasil total skor kesesuaian habitat bertelur Penyu 

Lekang dicari dengan menggunakan selisih total skor maksimum dikurangi total 

skor minimum dibagi dengan banyaknya jumlah kelas. Kelas kesesuaian tersaji 

pada Tabel 1.10. Menambahkan field baru dengan tipe teks pada tabel atribut 

(9) 
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untuk memberikan keterangan hasil klasifikasi. Hasil dari klasifikasi, diproses 

dissolve untuk hasil yang lebih baik menggunakan software ArcMap10.2. 

Tabel 1.10 Kelas Kesesuaian Lahan untuk Habitat Bertelur Penyu Lekang 

Kelas Kesesuaian Tingkat Kesesuaian Skor 

I Sesuai  42.02 – 63 

II Cukup Sesuai  21.04 – 42 

III Tidak Sesuai 0.07 - 21 

f. Uji Akurasi  

Uji Akurasi untuk mengetahui kebenaran dan menunjukkan bahwa metode 

yang digunakan sesuai dengan data hasil plotting sebaran sarang penyu. Uji 

Akurasi disajikan dalam persen dan didapatkan dengan menggunakan rumus, 

seperti berikut:  

Presentase Uji Akurasi =  Jumlah sampel benar x 100% 

   Total jumlah sampel 

Nilai keakuratan dikatakan baik jika presentase nilai keakuratan >85% dan 

dikatakan buruk apabila nilai presentase keakuratan <85%, sehingga data tidak 

layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut (Metode Uji Akurasi Short, 1982).

 

(10) 
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Gambar 1.5 Diagram Alir Metode Pengolahan 
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1.3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data berisi tahapan dalam melakukan analisa hasil penelitian 

yang terdiri dari analisis deskriptif, deskriptif kuantitatif, analisis grafis, analisis SIG 

dan analisis spasial. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan dan 

mendeskripsikan informasi dari peta tiap parameter lahan di sebagian pesisir Pantai 

Pelangi Kabupaten Bantul. Analisis peta tiap parameter, yakni kemiringan pantai, 

ukuran butir pasir, suhu permukaan lahan dan penutup lahan dilakukan dengan 

melihat klasifikasi berdasarkan harkat yang sesuai pada karakteristik tiap parameter 

di sebagian pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul dengan karakteristik sebenarnya 

yang sesuai untuk habitat bertelur Penyu Lekang. 

Begitu juga untuk analisis hasil kesesuaian lahan untuk habitat bertelur Penyu 

Lekang menggunakan tehnik overlay dengan pendekatan kuantitatif berjenjang 

tertimbang antara data  kemiringan pantai, ukuran butir pasir, suhu permukaan lahan 

dan penutup lahan yang telah diberikan nilai atau harkat untuk setiap kelas dari masing 

– masing parameter penentu dan dikalikan dengan faktor pembobotnya yang paling 

berpengaruh terhadap kelangsungan habitat penyu di sekitar pesisir Pantai Pelangi 

Kabupaten Bantul. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan melihat daerah 

yang sesuai untuk bertelur penyu di sebagian pesisir Pantai Pelangi Kabupaten Bantul 

pada hasil peta kesesuaian habitat bertelur Penyu Lekang dikaitkan dengan lokasi dan 

keadaan di lapangan (hasil survei) tiap titik – titik sebaran sarang penyu, sehingga 

menjadi informasi baru baik kesimpulan atau verifikasi informasi melalui uji akurasi 

yang dilakukan untuk menunjang perencanaan wilayah dan manfaat lainnya.  

Analisis grafis digunakan dalam penelitian berupa peta kesesuaian lahan untuk 

habitat bertelur Penyu Lekang yang dipengaruhi beberapa parameter yang digunakan, 

yakni kemiringan pantai, ukuran butir pasir, suhu permukaan lahan dan penggunaan 

lahan di daerah penelitian. Penggunaan peta dalam bentuk peta tematik akan 

memberikan kemudahan dalam mengetahui perbandingan hasil penelitian antara 

daerah penelitian satu dengan daerah lainnya. Analisis SIG digunakan untuk 

menganalisa proses pengolahan menggunakan SIG yang digunakan dalam penelitian, 

yakni scoring dan overlay serta pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. 

Sementara itu, analisis spasial digunakan untuk memberikan gambaran sebaran 

keruangan yang sesuai untuk habitat bertelur Penyu Lekang.  

 



31 

 

 

 

1.4 Batasan Operasional 

Habitat darat merupakan tempat peneluran (nesting ground) bagi penyu betina. 

Dalam satu kali musim peneluran penyu akan bertelur tiga kali dengan rata-rata 

jumlah telur 110 telur (Spotila, 2007) 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan 

tertentu (Jatmiko dkk, 2005) 

Penyu adalah hewan jenis reptile yang termasuk poikilotherm (suhu tubuh mengikuti 

suhu lingkungan) dan golongan ectothermic (berdarah dingin). Populasi penyu 

tergantung terhadap kondisi lingkungan, diantaranya suhu dan kelembaban serta arus 

laut (Humasah, 2007) 

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke 

arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih 

mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi, serta 

dicirikan oleh vegetasi yang khas, sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian atau 

batas terluar daripada daerah paparan benua (continental shelf), ciri-ciri perairan ini 

masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, 

seperti pengundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002) 

Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk 

dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 

(UU no. 27 tahun 2007) 

Tekstur tanah adalah kasar atau halusnya tanah dari fraksi tanah halus 2mm, 

berdasarkan perbandingan banyaknya butir butir pasir, debu dan liat (Hardjowigeno, 

2003) 

Tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahn-

bahan mineral sebagai hasil pelapukkan batuan dan bahan organik (pelapukkan sisa 

tumbuhan dan hewan), yang merupakan medium pertubuhan tanaman dengan sifat-

sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari faktor-faktor alami, iklim, bahan 

induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukkan (Sarief, 1986) 

Kemiringan lahan merupakan ukuran kemiringan lahan relative terhadap bidang 

datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat (Arsyad, 1989) 
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Degradasi tanah adalah suatu proses yang menjelaskan fenomena penurunan 

kapasitas tanah pada saat sekarang atau saat yang akan datang, dalam mendukung 

kehidupan manusia yang dipengaruhi aktifitas manusia (Oldeman et.al., 1991) 

Penutup lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi. 

Contoh vegetasi, lahan kosong, dan lahan terbangun adalah penutup lahan (Lillesand 

dan Kiefer, 1979) 

Penggunaan lahan berkaitan dengan hasil pengolahan manusia yang memanfaatkan 

suatu lahan untuk tujuan tertentu. Contohnya, seperti sawah, gedung perkantoran 

(Lillesand dan Kiefer, 1997) 

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan 

vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan 

lahan, termasuk didalam hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang, seperti 

hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan, seperti 

yang tersalinasi (FAO dalam Arsyad, 1989) 

Land Surface Temperature (LST) merupakan suhu/ temperatur yang dapat dirasakan 

tangan atau kulit saat menyentuh permukaan tanah (NASA, 2000) 

Makroklimat adalah iklim pada daerah yang luas, dibentuk oleh faktor geografis, 

terutama lintang, ketinggian, medan, jarak dari laut (Wikipedia, 2014) 

Mikroklimat adalah iklim khas pada sebagian lingkungan kecil yang berpengaruh 

atau berhubungan langsung dengan kehidupan/ habitat tertentu terhadap  faktor – 

faktor khususnya. Komponen mikroklimat antara lain temperatur udara, kelembapan 

udara, intensitas cahaya dan kecepatan angin (Wikipedia, 2016) 

Ilmenit adalah mineral aksesoris yang umumnya berada didalam batuan beku, batuan 

sedimen, dan material sedimen 

Magnetit adalah mineral oksida besi dengan rumus kimia Fe3O4 dan banyak 

ditemukan dalam batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen 

Struktur tanah adalah susunan agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan 

bentuk/susunan tertentu pada tanah. Beberapa jenis struktur tanah, diantaranya 

remah,butir (granular), lempeng, balok, prismatik, dan tiang. 
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