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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 

17.000 pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia 

setelah Kanada, yaitu sepanjang 80.791 km (DISHIDROS, 2012 dalam Kelautan 

dan Perikanan Dalam Angka, 2013). Hal tersebut menyebabkan Indonesia 

memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dengan konsentrasi penduduk tinggi 

karena 64% dari wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota di Indonesia 

bersentuhan langsung dengan garis pantai (Pokja KKPDKP, 2013). Secara 

ekologis, habitat bentik memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem 

laut, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi biota laut 

pada ekosistem tersebut. Habitat bentik merupakan tempat tempat tinggal maupun 

tempat berlindung bagi beberapa jenis spesies yang berada di perairan laut 

dangkal dan dapat berfungsi sebagai penangkap sedimen, pendaur zat hara, serta 

pelindung bagi ekosistem laut. Pentingnya peranan habitat bentik dalam berbagai 

proses ekologis di dalam ekosistem perairan laut, maka sudah selayaknya 

mendapat perhatian  lebih untuk diteliti dan dipelajari.  

Pemetaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selalu 

dibutuhkan dalam berbagai instansi. Menurut UU No. 1 Tahun 2014 bahwa 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya 

alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, 

budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Keragaman potensi 

sumberdaya kawasan pesisir menurut Undang-Undang ini yaitu sumberdaya 

hayati berupa ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain. 

Sumberdaya nonhayati berupa pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya 

buatan berupa infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan 

jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat 
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instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi 

gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Seluruh sumberdaya tersebut 

perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi keuntungan khususnya 

bagi masyarakat wilayah pepesir.  

Pulau Karimunjawa merupakan salah satu pulau di Kepulauan Karimunjawa 

yang sudah cukup terkenal dalam sektor pariwisatanya, khususnya untuk wisata 

bahari. Informasi berupa sebaran habitat bentik di Pulau Karimun masih sangat 

kurang, sehingga perlu dilakukan inventarisasi pemetaan secara real-time dan 

berkelanjutan dengan tujuan untuk memonitoring serta mendapatkan gambaran 

utuh dari kondisi sumberdaya alam pesisir di Pulau tersebut yang dapat digunakan 

sebagai informasi dasar untuk perencanaan dan pengembangan suatu kawasan 

menuju pemanfaatan yang optimal dimasa mendatang. Pemetaan tersebut 

membutuhkan teknologi yang mampu memberikan informasi tentang habitat 

bentik secara efektif dan efisien serta relatif akurat dan menyeluruh. Penginderaan 

jauh merupakan teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut (LIPI, 

2014). Penginderaan jauh didefinisikan sebagai proses perolehan informasi 

tentang suatu obyek tanpa adanya kontak fisik secara langsung dengan objek 

tersebut, sehingga mampu mengakomodir monitoring berbagai jenis fenomena 

dipermukaan bumi tanpa harus melakukan survei lapangan yang memakan biaya 

sangat tinggi mengingat Indonesia memiliki wilayah  bahari yang luas. 

Pemetaan habitat bentik berdasarkan zonasi geomorfologi karang menjadi 

salah satu aplikasi penginderaan jauh satelit yang cukup sukses, hingga saat ini. 

Zona geomorfologi ini diketahui berasosiasi dengan profil kedalaman dan struktur 

komunitas bentik tertentu, oleh karena zona tersebut menempati  skala  ruang 

hingga  ratusan meter, maka keberadaannya dapat dideteksi secara spasial oleh 

satelit resolusi spasial tinggi sampai satelit resolusi spasial menengah. Menurut 

Hochberg (2011) teknologi penginderaan jauh satelit menjadi alat yang potensial 

untuk mengkuantifikasi struktur komunitas karang dan sebarannya pada kawasan 

yang cukup luas. Teknologi ini merupakan yang paling efektif dari sisi biaya 

dalam hal mendapatkan data sinoptik struktur komunitas pada kawasan terumbu 
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karang, dan merupakan satu-satunya alat yang dapat menyajikan data yang 

uniform secara global. 

Salah satu kesulitan dalam memetakan habitat bentik yaitu sulitnya 

membedakan objek terumbu karang dan lamun jika dilihat serta diklasifikasikan 

hanya berdasarkan nilai spektral karena kedua objek tersebut memiliki nilai 

spektral serta warna/rona yang hampir sama, sehingga sering terjadi kesalahan 

dalam klasifikasi. Metode pendekatan zona geomorfologi karang diharapkan 

mampu meningkatkan hasil akurasi karena pada setiap zona geomorfologi 

memiliki jenis habitat bentik yang berbeda-beda. Metode tersebut diharapkan 

dapat membedakan objek terumbu karang serta lamun, kedua habitat bentik 

tersebut terletak pada zona geomorfogi yang berbeda, pada zona geomorfologi 

reef crest terdapat objek terumbu karang namun tidak ditemukan adanya objek  

lamun area tersebut. Habitat lamun biasanya ditemui pada daerah cekungan pada 

rataan terumbu (reef flat). 

Pada penelitian pemetaan geomorfologi dan habitat bentik dengan akurasi 

keseluruhan 60-80% dinyatakan bahwa hasil klasifikasi tersebut masuk kategori 

baik, maka pemilihan metode klasifikasi citra merupakan hal yang perlu 

dipertimbangkan. Klasifikasi citra merupakan proses mengelompokkan piksel 

kedalam kelas-kelas tertentu berdasarkan nilai kecerahan piksel (brightness value/ 

BV/ digital number) pada citra. Teknik klasifikasi citra pada perkembangannya 

dibagi menjadi dua basis, yaitu klasifikasi citra berbasis piksel (pixel base) dan 

berbasis objek (object base image analysis / OBIA). Klasifikasi citra berbasis 

piksel yang sudah dikembangkan selama ini dibagi dua metode yaitu klasifikasi 

terbimbing (supervised classification) dan klasifikasi tidak terbimbing 

(unsupervised classification). Dua metode klasifikasi tersebut memiliki 

kelemahan masing-masing. 

Metode klasifikasi citra berbasis objek (OBIA) merupakan paradigma baru 

dalam klasifikasi citra (Navulur, 2007). Proses klasifikasi metode ini 

menggunakan proses segmentasi pada prapemrosesan dengan sistem hirarki, 
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sehingga karakteristik objek dapat ditambahkan dengan beberapa informasi 

tambahan seperti bentuk, tekstur, konteks, dan informasi yang lain terkait dengan 

objek (Blaschke, 2010). Perbedaan mendasar pada pendekatan ini terletak pada 

unit dasar proses analisis citra berupa objek citra atau segmen, tidak pada piksel 

tunggal. Klasifikasi ini terbukti mampu meningkatkan akurasi pada pemetaan 

geomorfologi dan ekologi ekosistem terumbu karang di tiga perairan yang 

berbeda (Phinn et al., 2011). Pendekatan lain dalam metode klasifikasi citra yaitu 

OBIA yang mampu mendefinisikan kelas-kelas objek berdasarkan aspek spektral 

dan spasial secara bersamaan. Metode klasifikasi berbasis objek merupakan 

pembahasan utama dalam penelitian ini yang digunakan untuk pemetaan zona 

geomorfologi, sedangkan dalam memetakan habitat bentik akan menggunakan 

metode klasifikasi multispektral.  

1.2  Perumusan Masalah 

Kepulauan Karimunjawa memiliki potensi di bidang kelautan yang sangat 

besar sehingga memerlukan manajemen yang tepat untuk pengelolaan 

sumberdaya agar pemanfaatan dapat optimal dan berkelanjutan, salah satunya 

yaitu pemetaan habitat bentik. Informasi mengenai zona geomorfologi dan habitat 

bentik penting untuk diketahui sehingga dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan. Terumbu karang dan lamun memiliki nilai spektral yang hampir sama 

namun berada di zona geomorfologi yang berbeda. Teknologi penginderaan jauh 

dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk melakukan pemetaan karena beberapa 

faktor salah satunya yaitu keberadaan objek kajian habitat bentik yang berada di 

bawah perairan yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga cukup 

sulit jika dilakukan pengumpulan informasi secara langsung. 

Pemanfaatan data Penginderaan jauh khususnya untuk pemetaan zona 

geomorfologi dan habitat bentik membutuhkan kajian awal terkait metode yang 

akan digunakan. Penentuan metode klasifikasi citra dan pengamatan lapangan 

yang tepat sangat mempengaruhi akurasi pemetaan zona geomorfologi dan habitat 

bentik menggunakan citra. Umumnya, peta habitat bentik dihasilkan 
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menggunakan metode klasifikasi berbasis piksel. Metode ini masih terdapat 

kekurangan (kesalahan klasifikasi) karena hanya bertumpu pada nilai spektral. 

Metode lain saat ini yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi adalah 

metode OBIA merupakan teknik klasifikasi citra yang didasarkan tidak hanya 

pada rona dan tekstur piksel suatu citra namun pada kesatuan objek. Berdasarkan 

hal diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. bagaimana pengaruh zona geomorfologi terhadap persebaran habitat bentik 

di perairan Pulau Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa?, dan 

2. bagaimana sebaran spasial habitat bentik di perairan Pulau Karimunjawa 

Taman Nasional Karimunjawa?. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, maka dapat dirumuskan 

beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:  

1. menganalisis pengaruh zona geomorfologi terhadap persebaran habitat 

bentik di perairan Pulau Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa, dan 

2. menganalisis persebaran habitat bentik di perairan Pulau Karimunjawa, 

Taman Nasional Karimunjawa. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. memberi referensi tentang tingkat akurasi pemetaan habitat bentik dengan 

menggunakan pendekatan geomorfologi, 

2. memberikan tambahan informasi habitat bentik bagi masyarakat kepesisiran 

yang tinggal di sekitar Pulau Karimunjawa, Kepulauan Karimunjawa, dan 

3. informasi habitat bentik dapat digunakan untuk referensi penyusunan 

program pengelolaan wilayah kepesisiran, khususnya di Pulau 

Karimunjawa, Kepulauan Karimunjawa. 
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1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Habitat Bentik 

Secara umum ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam 

identifikasi habitat bentik menggunakan penginderaan jauh. Pendekatan pertama 

ialah dengan interpretasi visual memanfaatkan komposit citra yang tepat dan 

beberapa kunci interpetasi. Pendekatan kedua adalah dengan pengolahan citra 

digital. Pendekatan digital pada umumnya dilakukan dengan proses transformasi 

spektral dan klasifikasi digital pada citra yang telah ditransformasi. Pemetaan 

habitat bentik secara manual dapat dilakukan dengan pendekatan unsur 

interpretasi citra. Habitat bentik pada laut dangkal optis pada daerah tropis pada 

umumnya didominasi oleh terumbu karangkeras (hard coral), terumbu karang 

lunak (soft coral) lamun, makroalga, pecahan karang, pasir, lumpur maupun batu. 

Habitat bentik mempunyai karakteristik spasial maupun spektral yang unik pada 

data penginderaan jauh, sehingga sangat mungkin untuk dipetakan. 

Pemetaan habitat bentik menggunakan data penginderaan jauh umumnya 

mempunyai beberapa level sistem klasifikasi. Saat ini data penginderaan jauh 

dapat digunakan untuk melakukan pemetaan habitat bentik pada level pertama 

(klasifikasi umum) dengan baik (Green et al. 2000; Wicaksono, 2010). Level 

pertama yang dimaksud adalah habitat bentik yang digolongkan menjadi empat 

jenis berdasarkan kenampakan habitat bentik yang umum dilapangan. 

Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan saat 

melakukan interpretasi habitat bentik pada level pertama (Wicaksono, 2012). 

a. Terumbu karang 

 Dapat dikenali dari distribusi spasial, spektral pola dan teksturnya 

b. Lamun 

 Dapat dikenali dari distribusi spasial, spektral, pola, dan teksturnya. 

c. Pasir substrat 
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 Dominan dari spektralnya namun dapat dikenali dari distribusi spasial 

maupun teksturnya 

d. Makro alga 

 Paling sulit dikenali, karena mempunyai banyak pigmen  

 Berasosiasi dengan terumbu karang terutama dikarang mati dan 

substratnya umumnya substrat keras 

 Rona dan warna merupakan penciri paling mudah 

Empat jenis habitat bentik tersebut merupakan substrat umum dan mudah 

ditemukan yang terdapat pada perairan laut dangkal di daerah tropis. Kelas habitat 

bentik tersebut mempunyai karakteristik spasial maupun spektral yang unik 

sehingga sangat mungkin untuk dipetakan dengan menggunakan data 

penginderaan jauh. Persebaran habitat bentik dapat digunakan sebagai referensi 

penyusunan program pengelolaan wilayah kepesisiran serta memberikan 

tambahan informasi habitat bentik bagi masyarakat kepesisiran.  

1.5.1.2 Zona Geomorfologi Terumbu Karang 

Dalam identifikasi kondisi dasar perairan, ada dua fitur utama yang dapat 

diidentifikasi. Fitur pertama adalah yang berhubungan dengan kondisi ekologis 

dan kedua adalah yang berhubungan dengan kondisi geomorfologis. Pada 

klasifikasi penginderaan jauh untuk pemetaan sumberdaya laut dangkal peta yang 

menggambarkan kondisi ekologis disebut peta habitat (Habitat Map), sedang peta 

yang menggambarkan geomorfologi-nya disebut peta terumbu karang (Coral Reef 

Map). 

Zonasi terumbu karang dalam bentuk potongan melintang dari darat ke 

arah laut terdiri dari beberapa tipe yaitu dari arah pantai dipisahkan oleh laguna, 

hamparan terumbu karang tepi (fringing reef) atau tidak memiliki penghalang 

(barrier reef) di bagian depan. Pembagian zona terumbu karang didasarkan pada 

lokasi komunitas bentik dan tidak didasarkan pada tipe penutupan komponen 

biologi atau struktur (Gambar 1.1) (Zitello et al., 2009). 
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Gambar 1.1. Zona geomorfologi terumbu karang a) potongan melintang jenis zona yang memiliki 

terumbu karang penghalang (barrier reef), b) Tipe zona dengan kehadiran terumbu karang tepi 

(fringing reef), dan c) potongan melintang tanpa reef crest 

(Sumber : Zitello et al., 2009) 

Menurut Mumby & Harborne (1999), klasifikai geomorfologi habitat bentik 

untuk optically shallow water adalah sebagai berikut: 
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 Backreef 

 Bentuklahan ini didominasi terumbu karang, pasir, pecahan karang 

(rubble), maupun substrat telanjang (bare substratum) dan berbatasan 

langsung dengan lagoon atau garis pantai. Pada seaward margin dibatasi 

oleh Reef crest. Zona ini ada jika Reef crest dan Lagoon juga ada. 

 Reef Crest 

 Bentuklahan ini merupakan bagian karang yang paling dangkal dan 

terletak pada area pecah gelombang yang berfungsi melemahkan arus dan 

gelombang yang akan menuju garis pantai. Bisa langsung berbatasan 

dengan garis pantai, namun juga bisa dipisahkan oleh backreef ataupun 

lagoon. Pada seawardmargin umumnya berbatasan dengan Fore reef.  

 Fore reef 

 Benuklaha karang dengan sudut kemiringan kurang dari 45˚ dan letaknya 

di-seaward margin dari Reef crest atau Reef cut. 

 Spur and Groove 

 Bentuklahan berupa lorong pasir yang dikelilingi oleh bentuklahan yag 

lebih tinggi baik berupa calcareous makro alga maupun terumbu karang 

keras. Klasifikasi High biasanya mempunyai beda tinggi lebih dari 5 m 

dan lokasinya dekat Escarpment. 

 Patch reef (Rapat dan Jarang) 

 Bentuklahan ini tidak berdiri sendiri melainkan menyusun bentuklahan 

lainnya seperti Backreef  atau Lagoon. Sesuai dengan namanya (patch), 

bentuklahan ini tersusun dari terumbu karang yang disela-selanya 

terdapat hamparan pasir, rubble, lamun maupun tutupan lainnya. 

 Bank/Shelf 

 Area yang relatif datar antara Fore reef dan Escarpment yang umumnya 

relatif dalam. 

 Escarpment/Wall 

 Bentuklahan karang dengan sudut kemiringan lebih dari 45˚ dan letaknya 

pada seaward margin dari Reef crest,Reef cut maupun Fore reef. Pada 

bentuklahan ini banyak ditemukan softcoral. 
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 Lagoon 

 Bentuklahan dangkal (<12 m) maupun dalam (>12 m) dan berhubungan 

dengan gradien perubahan substrat dari lamun ke substrat telanjang. 

Habitat bentik yang terdapat pada bentuklahan tersebut dapat berupa 

alga, karang, rubble ataupun karang mati. Lagoon terletak antara zona 

pasang surut dan Back reef. Wilayah ini terlindung dari energi 

gelombang. Lagoon tidak ditemukan jika Reef crest tidak terbentuk. 

Kombinasi Lagoon, Backreef, dan Reef crest umumnya ditemukan pada 

Barrier reef. 

 Reef flat 

 Bentukan ini ada jika Lagoon dan Backreef  tidak terbentuk. Berbatasan 

langsung dengan zona pasang surut pada sekitar garis pantai dan Reef 

crest pada seaward margin-nya. Umumnya banyak ditemukan pada 

Fringing reef. 

Seluruh zona geomorfologi habitat bentik pada perairan laut dangkal 

tersebut tidak dapat ditemukan pada satu tempat, karena biasanya dalam satu area 

hanya terdapat tiga sampai delapan jenis zona geomorfologi. Penampang 

melintang zona geomorfologi Barrier reef ditandai oleh adanya lagoon, 

sedangkan pada penampang melintang Fringing reef ditandai oleh adanya reef 

flat. 

1.5.1.3 Citra Pleiades 

Pleiades merupakan salah satu citra resolusi tinggi penginderaan jauh, 

yang diluncurkan di stasiun angkasa Eropa, Kouru, French Guiana. Satelit yang 

diluncurkan pertama yaitu satelit Pleiades 1A pada tanggal 16 Desember 2011 

kemudian diikuti oleh Pleiades 1B di akhir tahun 2012. Tingkat pengolahan 

Pleiades terdiri atas Ortho, Mosaic (beberapa citra ortho yang digabung) dan 

Sensor. Resolusi spasial 50 centimeter pada citra pankromatik dan 2 meter pada 

band multi spektral. Satelit Pleiades memiliki empat band spektral (biru, hijau, 

merah dan infra merah dekat). Penamaan data citra Pleiades ditentukan dari jenis 

sensor Pleiades (1A atau 1B), jenis akuisisi spektral, waktu mulai perekaman 
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(berupa tanggal, bulan, hari, jam, menit dan detik). Kenampakan satelit Pleiades 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 

 

Gambar 1.2 Satelit Pleiades-1A (kiri) dan Pleiades-1B (kanan) 

(Sumber: LAPAN, 2014) 

Akuisisi Pleiades memungkinkan untuk mengambil citra perekaman pada 

wilayah yang sama pada saat yang berdekatan sehingga untuk mengidentifikasi 

antara citra Pleiades satu dengan lainnya membutuhkan kode pengolahan internal 

dari Astrium. Kemungkinan citra Pleiades serupa dapat disebabkan oleh 

perekaman berulang di wilayah yang sama, perekaman dengan tujuan stereo 

(tristereo), ataupun pemesanan berulang pada wilayah yang sama. Menurut 

dokumentasi penggunaan data Pleiades Oktober 2012 versi 2.0 terdapat enam 

skenario perekaman yang berbeda untuk teknik perekaman satelit Pleiades. 

Skenario perekaman ini berdampak pada meningkatnya jumlah akuisisi pada hari 

yang sama dengan selang waktu yang pendek. Spesifikasi citra pleiades dapat 

dilihat pada Tabe l.1 

Tabel 1.1 Spesifikasi citra Pleiades 

 

(Sumber: Lapan, 2014) 

Berdasarkan Tabel 1.1, perbedaan citra Pleiades pankromatik dan 

multispektral hanya terletak pada resolusi spasial dan jangkauan spektralnya saja. 

Mode pankromatik memiliki resolusi spasial yang lebih detail namun hanya 
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memiliki satu saluran saja sehingga menyebabkan kenampakan visual dari citra 

pankromatik menjadi hitam putih saja tidak seperti pada citra multispektral yang 

memiliki empat saluran sehingga dapat ditampilkan sesuai warna yang terdapat 

dilapangan. 

1.5.1.4 Penginderaan jauh 

Penginderaan jauh merupakan salah satu ilmu untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang 

telah diperoleh dengan menggunakan alat atau tanpa kontak langsung terhadap 

obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud ialah alat 

penginderaan atau sensor. Pada umumnya sensor dipasang pada wahana 

(platform) yang berupa pesawat terbang, satelit, pesawat ulang-alik atau wahana 

lainnya. Hasil dari perekaman sensor tersebut berupa data penginderaan jauh. 

Data harus diterjemahkan menjadi informasi tentang obyek, daerah atau gejala 

yang diindera. Proses dari penerjemahan data menjadi informasi tersebut disebut 

dengan analisis atau interpretasi data. 

 Benda yang terekam pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang 

terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri yang terekam oleh sensor yaitu ciri spasial, 

ciri temporal, dan ciri spektral. Ciri spasial adalah ciri yang berkaitan dengan 

ruang (meliputi bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi). Ciri 

temporal adalah ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu saat perekaman. 

Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik dengan 

benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Data penginderaan jauh diperoleh 

dari suatu satelit, pesawat udara balon udara atau wahana lainnya. Data-data 

tersebut berasal rekaman sensor yang memiliki karakteristik berbeda-beda pada 

masing-masing tingkat ketinggian yang akhirnya menentukan perbedaan dari data 

penginderaan jauh yang di hasilkan (Richards dan Jia, 2006).  

Teknologi penginderaan jauh semakin lama semakin mengalami 

perkembangan diberbagai bidang salah satunya dibidang kelautan, contohnya 

untuk memetakan habitat bentik perairan dangkal. Hal yang paling berpengaruh 

pada penginderaan jauh untuk pemetaan habitat perairan dangkal adalah pengaruh 
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atmosfer dan pengaruh kolom air. Radiasi harus melewati kedua media tersebut, 

serta memantul kembali sebelum terekam oleh sensor. Oleh karena itu, untuk 

melakukan identifikasi reflektan dasar, citra harus terkoreksi atmosfer dan kolom 

air 

1.5.1.5 Pengolahan Citra Digital 

Menurut Murni (1992), pengolahan citra digital merupakan suatu proses 

memanipulasi serta menganalisis citra dengan menggunakan komputer yang 

bertujuan guna memperbaiki kualitas citra untuk kepentingan analisa, dan 

mengoreksi citra dari segala gangguan yang terjadi selama perekaman data.  

 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik adalah koreksi posisi citra akibat kesalahan yang 

disebabkan oleh konfigurasi sensor, perubahan ketinggian, posisi, dan kecepatan 

wahana. Koreksi geometrik mutlak dilakukan apabila posisi citra akan di overlay 

dengan peta-peta atau citra lainnya yang mempunyai sistem proyeksi peta 

(Katiyar et. al., 2002), sehingga citra dapat diposisikan sesuai dengan koordinat 

peta dunia yang sesungguhnya. Posisi geografis citra pada saat pengambilan data 

dapat menimbulkan distorsi karena perubahan posisi dan juga ketinggian sensor. 

Dalam akuisisi citra satelit, distorsi ini akan bertambah seiring dengan perbedaan 

waktu pembuatan peta dan akuisisi citra serta kualitas dari peta dasar yang kurang 

baik. Kesalahan geometrik tersebut mengakibatkan posisi piksel dari citra satelit 

tersebut tidak sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Koreksi geometrik dilakukan 

untuk memberi sifat peta pada citra dan menghilangkan distorsi geometrik 

sehingga tiap-tiap piksel pada citra berada pada lokasi sebenarnya di permukaan 

bumi.  

Data penginderaan jauh komersial biasanya sudah terkoreksi kesalahan 

geometrik sistematiknya namun kesalahan geometrik yang non sistematik belum 

terkoreksi. Hal ini menyebabkan piksel pada citra tidak berada pada posisi yang 

sesuai dengan posisi aslinya di permukaan bumi atau peta, untuk itu perlu 

dilakukan koreksi geometrik. Prosedur yang paling sering digunakan untuk 

melakukan koreksi geometrik adalah Image-to-map rectification dan Image-to-

image registration. Teknik yang paling sering digunakan adalah image-to-map 
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rectification karena dengan teknik ini, citra penginderaan jauh akan memiliki 

sistem proyeksi dan sistem koordinat standar peta sehingga mampu digabungkan 

dengan data lain untuk pengambilan keputusan dalam SIG. Teknik ini 

menghilangkan semua kesalahan yang disebabkan oleh topographic relief 

displacement pada citra. Teknik image-to-map rectification membutuhkan 

Ground Control Point (GCP) pada citra dan koordinatnya dari peta referensi 

untuk titik yang sama. 

 Koreksi Radiometrik 

Koreksi Radiometrik merupakan proses untuk memperbaiki kualitas visual 

citra, dalam hal memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan 

atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Koreksi yang bertumpu pada 

informasi dalam citra antara lain: koreksi histogram, penyesuaian regresi, koreksi 

berbasis diagram pancar, kalibrasi bayangan, dan kenampakan gelap (Projo 

Danoedoro, 1996). Koreksi pengaruh posisi matahari dapat dilakukan dengan 

persamaan 4, dimana L'λ menunjukkan radiasi spektral terkoreksi, Lλ 

menunjukkan radiasi spectral sebelum terkoreksi, x menunjukkan sudut pandang 

sensor dan  θ menunjukkan sudut zenith matahari. 

Koreksi radiometrik diperlukan atas dasar dua alasan, yaitu untuk 

memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel 

yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang 

sebenarnya. Koreksi radiometrik citra yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas 

visual citra berupa pengisian kembali baris yang kosong karena drop-out baris 

maupun masalah awal pelarikan. Koreksi radiometrik yang ditujukan untuk 

memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya biasanya 

mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. 

Koreksi radiometrik terdapat dua jenis yaitu, koreksi absolut dan koreksi relatif. 

Koreksi radiometrik absolut ditujukan untuk ekstraksi reflektan mutlak dari 

lembar target citra permukaan bumi. Metode ini membutuhkan masukan dari sifat 

simultan atmosfer dan kalibrasi sensor yang sulit ditemukan pada beberapa kasus 

terutama pada data lampau. Koreksi radiometrik relatif ditujukan untuk 

mengurangi efek atmosferik dan hal-hal yang tak terduga lainnya pada beberapa 
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citra dengan menyesuaikan sifat radiometrik dari target citra untuk menyesuaikan 

citra asli. 

Metode koreksi yang paling sering digunakan adalah metode Dark Object 

Subtraction (DOS), dalam situasi yang ideal, objek gelap secara radiometrik 

menghasilkan pancaran sebesar 0 (nol) pada semua panjang gelombang. Dengan 

demikian, untuk objek gelap, piksel yang mengandung nilai-nilai DN terendah 

dipilih dari gambar dan nilai perwakilan mereka dikurangi dari nilai-nilai DN di 

seluruh lembar citra untuk mengurangi pengaruh hamburan. DOS merupakan 

metode yang sederhana dan telah digunakan pada berbagai macam terapan. DOS 

termasuk dalam kajian koreksi atmosferik (Exelis, 2014). DOS mencari piksel 

dengan nilai tergelap pada setiap saluran, dengan asumsi bahwa objek gelap tidak 

mencerminkan cahaya, nilai yang lebih besar dari 0 (nol) harus berasal dari 

hamburan atmosfer. Hamburan akan dihapus dengan mengurangi nilai ini dari 

setiap piksel di saluran.  

 Koreksi Sunglint 

Pengaruh dari sunglint perlu dihilangkan atau dikurangi dengan 

pertimbangan bahwa gelombang inframerah dekat (near-infrared) benar-benar 

diserap dalam air, sehingga gelombang yang diamati merupakan pantulan yang 

berasal dari objek tersebut. Band infra merah digunakan untuk menentukan 

reflektansi permukaan air guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Koreksi ini 

dilakukan dengan menggunakan distribusi spektral cahaya, meskipun pengukuran 

dianggap lebih tepat dengan menggunakan radians donwelling di permukaan. 

Penerapan koreksi tersebut dimaksudkan untuk menuju pemanfaatan secara 

optimal. Hochbegr et al., (2003) menyatakan bahwa ketika data citra terdapat 

sunglint jika tidak dikoreksi akan menyebabkan hilangnya informasi dibawahnya 

dan terjadi peningkatan akurasi pada user accuracy secara signifikan ketika 

penerapan koreksi sunglint dilakukan.  

 Koreksi kolom air  

Pemetaan substrat dasar perairan pada kondisi tertentu pengamatan objek 

bawah air menggunakan citra satelit dapat dilakukan. Objek bawah air tersebut 

dapat berupa substrat dasar perairan seperti terumbu karang hidup, terumbu 
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karang mati, pasir, lamun, dan lain sebagainya. Penggunaan citra satelit dapat 

dikedepankan untuk keperluan pemetaan sumberdaya hayati laut seperti pada 

substrat dasar perairan dangkal. Indonesia memiliki potensi sumberdaya hayati 

laut yang melimpah, maka diperlukan pemetaan sumberdaya hayati tersebut. 

Salah satu cara untuk mengekstraksi substrat dasar perairan dapat digunakan 

algoritma Lyzenga. 

Banyaknya kelas habitat yang dapat dikenal oleh penginderaan jauh 

bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis wahana, sensor, kondisi atmosfer, 

kejernihan perairan dan kedalaman. Faktor kedalaman yang mempengaruhi sidik 

spektral habitat dapat di-eliminasi dengan koreksi kolom air. Metode ini 

menghasilkan indeks dasar tak dipengaruhi kedalaman dan berhasil baik pada 

perairan dangkal yang jernih, seperti di terumbu karang. Koreksi kolom air 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan jalan mengurangi gangguan 

yang berada di kolom air. Teknik yang umum digunakan untuk koreksi kolom air 

adalah berdasarkan pada algoritma yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981).  

Koreksi kolom air merupakan metode yang digunakan untuk 

menghilangkan  pengaruh kolom air. Pentingnya koreksi kolom air dilakukan 

untuk meningkatkan hasil akurasi karena dinilai dapat menghilangkan pengaruh 

kolom air (water colum). Oleh karena itu, koreksi kolom air sangat diperlukan 

sebelum proses klasifikasi digital untuk meminimalisir pengaruh kedalaman. 

Salah satu koreksi kolom air  berdasarkan pendekatan  citra yang  sering 

digunakan untuk pemetaan objek dasar perairan dangkal di beberapa wilayah 

teritorial dunia yaitu metode koreksi kolom air yang dikembangkan oleh Lyzenga 

karena metode Lyzenga merupakan salah satu metode yang populer yang 

digunakan untuk koreksi kolom air.  

1.5.1.6 Klasifikasi Object Based Image Analyst (OBIA) 

Metode Object Based Image Analysis (OBIA) merupakan metode 

klasifikasi yang dikembangkan dengan konsep segmentasi dan analisis objek citra 

berdasarkan karakteristik spasial, spektral, skala temporalnya sehingga 

menghasilkan kelaskelas tertentu (Blaschke, 2010). Object based image analysis 
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(OBIA) merupakan teknik klasifikasi citra yang didasarkan tidak hanya pada rona 

dan tekstur piksel suatu citra namun pada kesatuan objek. Metode ini akan 

memisahkan objesesuai dengan homogenitas karakter objek seperti bentuk, pola 

dan tekstur. Aplikasidari OBIA untuk citra resolusi tinggi dan sedangtelah 

diterapkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Flanders et al (2003) 

dalam Sari (2015).OBIA memandang citra  selayaknya cara manusia memandang 

suatu objek oleh matanya. Hal itu memberikan keuntungan lebih bagi metode ini 

dalam menghasilkan hasil yang lebih akurat. 

Menurut Hurd et al,. (2006) dalam Anggoro (2015) mengungkapkan 

OBIA klasifikasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral namun 

aspek spasial objek. Objek dibentuk melalui proses segmentasi yang merupakan 

proses pengelompokan piksel berdekatan dengan kualitas yang sama (kesamaan 

spektral). Secara umum proses klasifikasi dengan metode OBIA melalui dua 

tahapan utama yaitu segmentasi citra yaitu proses pengelompokan dari piksel-

piksel yang bertetangga ke dalam area (atau segmen) berdasarkan kemiripan 

kriteriadan klasifikasi tiap segmen. 

Pendekatan OBIA dinilai lebih unggul dari klasifikasi berbasis piksel 

karena tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral tetapi juga spasial objek 

sehingga klasifikasi yag dihasilkan lebih akurat. Kenampakan penggunaan lahan 

pada suatu wilayah salah satunya terkait pada pertumbuhan penduduk dan 

aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya 

aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada meningkatnya perubahan 

penutup lahan. Mengacu pada kondisi tersebut dibutuhkan suatu metode yang 

lebih representatasif untuk ekstraksi informasi penggunaan lahan. OBIA dengan 

spesifikasi yang proses analisisnya berdasarkan pada kenampakan spektral dan 

spasial dianggap mampu dalam mengadomodir citra dengan kenampakan objek 

pada citra resolusi spasial menengah. 

1.5.1.7 Klasifikasi Multispektral 

Klasifikasi multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang untuk 

menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena 
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berdasarkan kriteria tertentu. Pada klasifikasi multispektral kriteria yang 

digunakan adalah nilai spektral pada beberapa saluran sekaligus. Asumsi awal 

dalam klasifikasi multispektral ialah bahwa tiap objek dapat dibedakan dari yang 

lain berdasarkan nilai spektralnya. Klasifikasi multispektral dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu klasifikasi terselia dan klasifikasi tak terselia. Klasifikasi terselia 

meliputi sekumpulan algoritma yang didasari pemasukan contoh objek atau 

sampel. Hal yang perludiperhatikan dalam klasifikasi terselia adalah sistem 

klasifikasi yang digunakan dan kriteria sampel. Klasifikasi tak terselia secara 

otomatis diputuskan oleh komputer tanpa campur tangan operator.  

Klasifikasi terselia merupakan proses pengelompokkan piksel pada citra 

menjadi beberapa kelas tertentu dengan berdasarkan pada statistik sampel piksel 

(training) atau region of interest (daerah uji) yang ditentukan oleh pengguna 

sebagai acuan, yang selanjutnya digunakan oleh komputer sebagai dasar untuk 

melakukan klasifikasi. Sampel piksel dapat bersumber dari pengetahuan 

interpreter terhadap kondisi lokal atau data hasil kerja lapangan. Salah satu 

algoritma klasifikasi citra yang umum yaitu maximum likelihood yang dapat 

mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing saluran 

biasanya didistribusikan, serta menghitung probabilitas bahwa piksel yang 

diberikan termasuk dalam kelas tertentu. Setiap pixel ditetapkan untuk kelas yang 

memiliki probabilitas tertinggi, yaitu kemungkinan maksimum 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat 

dijadikan sebagai referensi. Salah referensi yang menurut peneliti perlu sebagai 

bahan pertimbangan adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah koreksi 

kolom air. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa 

hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet. 

Rujukan penelitian pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Selamat B.M dkk 

(2012) dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Bogor dan Fakultas Ilmu 
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Kelautan dan Perikanan Universitas Hasannudin, Makasar dengan judul Zonasi 

Geomorfologi dan Koreksi Kolom Air Untuk Pemetaan Substrat Dasar 

Menggunakan Citra Quickbird, yang menjelaskan bahwa penelitian tersebut 

berusaha untuk menghasilkan peta substrat dasar di gobah dari citra Quickbird 

melalui kombinasi koreksi kolom air dan zona geomorfologi, dan menguji akurasi 

tematik peta yang dihasilkan.  

Metode pengolahan citra yang digunakan dalam penelitian Selamat B.M dkk 

(2012) adalah metode pengolahan citra yang sama dengan penelitian ini, 

perbedaanya terletak pada jenis klasifikasi yang digunakan untuk melakukan 

zonasi geomorfologi. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil 

akurasi klasifikasi habitat bentik dengan mengunakan metode kombinasi 

(geomorfologi dan kolom air) mencapai nilai akurasi 82.1%. Hubungan dengan 

penelitian ini adalah terletak pada pengolahan citra kolom air 

Rujukan penelitian kedua yaitu tesis yang ditulis oleh Muhammad Hafidz 

(2015), dengan judul Pengelolaan Habitat Bentik di Pulau Kemujan Kepulauan 

Karimunjawa Kabupaten Jepara Dengan PendekatanTeknologi Penginderaan 

Jauh, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji metode inventarisasi 

yang efektif melalui teknologi penginderaan jauh untuk pengelolaan habitat 

bentik, menganalisis kualitas informasi spasial habitat bentik terkait kerincian 

informasi dan nilai akurasi peta habitat bentik, serta mengkaji kegiatan 

pengelolaan habitat bentik di Pulau Kemujan Kepulaun Karimunjawa. 

Metode yang digunkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Hafidz (2015) memiliki metode yang sama baik dalam pengambilan sampel yaitu 

dengan menggunakan transek foto maupun dalam metode pengolahan citra. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh 

saudara Hafidz lebih terfokus pada mengkaji kegiatan pengelolaan habitat bentik 

di Pulau Kemujan Kepulaun Karimunjawa. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan menghasilkan peta dengan jumlah kelas yang detail yaitu lebih dari 

20 kelas dengan nilai akurasi sebesar 64,6%, dimana rata-rata akurasi pada tiga 

penelitian serupa dengan jumlah kelas lebih dari 20 adalah sebesar ±48.9%. 
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Hubungan dengan penelitian ini adalah terletak pada pengolahan citra batimetri 

serta klasifikasi zona geomorfologi. 

Rujukan penelitian ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Phinn dkk (2012), 

dengan judul Multi-scale, object-based image analysis for mapping geomorphic 

and ecological zones on coral reefs, dimana penelitian tersebut bertujan untuk 

menilai akurasi dan relevansi dari proses yang digunakan untuk menurunkan zona 

geomorfik dan peta zona habitat bentik yang dihasilkan dari multi-skala, analisis 

citra berbasis obyek (obia).  

Metode yang digunkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Phinn dkk 

(2012) memiliki metode yang sama dalam metode pengolahan citra, perbedaan 

dengan penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Phinn 

tidak menggunkan koreksi kolom air. Hasil akurasi termasuk dalam kategori  

sangat baik karena mampu memperoleh akurasi  lebih dari 50%. Hubungan 

dengan penelitian ini adalah terletak pada klasifikasi zona geomorfologi. 

Rujukan penelitian terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Pramaditya 

Wicaksono (2015), dengan judul Pemetaan Lanskap Habitat Bentik Menggunakan 

Data Penginderaan JauhMultispektral di Pulau Kemujan Kepulauan, dimana 

penelitian tersebut berusaha untuk memetakan kenampakan  lanskap  bawah  air  

habitat  bentik  di Pulau  Kemujan,  Kepulauan  Karimunjawa,  dengan 

menggunakan data penginderaan  jauh multispektral.  

Metode yang digunkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramaditya 

Wicaksono (2015) memiliki metode yang sama dalam metode survei yaitu 

menggunakan transek foto dan metode pengolahan citra. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Pramaditya 

Wicaksono tidak menggunkan koreksi kolom air serta klasifikasi zona 

geomorfologi, namun menggunkan Principle Component Analysis. Hasil akurasi 

termasuk dalam kategori  sangat baik karena mampu memperoleh akurasi  lebih 

dari 40% untuk  24-28  kelas  habitat  bentik. Hubungan dengan penelitian ini 

adalah terletak pada klasifikasi multispektral serta uji akurasi. 

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel 1.2 berikut: 
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad 

Banda Slamet 

dkk (2012) 

 

 

Zonasi Geomorfologi Dan Koreksi 

Kolom Air Untuk Pemetaan 

Substrat Dasar Menggunakan Citra 

Quickbird 

Menghasilkanpeta 

substrat dasar di gobah 

dari citraquickbird 

melalui kombinasi 

koreksi kolom air dan 

zona geomorfologi, 

danmenguji akurasi 

tematik peta yang 

dihasilkan. 

Koreksi radiometrik, 

koreksi kolom air, metode 

KAG 

Nilai akurasi yang dihasilkan dari 

metode koreksi kolom air adalah 

sebesar 64.3% sementara yang 

dihasilkan dari metode kombinasi 

(geomorfologi dan kolom air) 

mencapai akurasi 82.1%. Nilai 

kappa untuk metode koreksi 

kolom air sebesar 41,4% dan 

metode kombinasi sebesar 68,8%. 

Metode kombinasi secara 

signifikan dapat meningkatkan 

akurasi tematik 

peta substrat dasar yang 

dihasilkan dari citra satelit 

Quickbird lebih dari 20% 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad 

Hafizt(2015) 

Pengelolaan Habitat Bentik Di 

Pulau Kemujan Kepulauan 

Karimunjawa Kabupaten Jepara 

Dengan Pendekatan 

Teknologi Penginderaan Jauh 

Mengkaji metode 

inventarisasi yang 

efektif melalui 

teknologi penginderaan 

jauh untuk pengelolaan 

habitat bentik, 

menganalisis kualitas 

informasi spasial 

habitat bentik terkait 

kerincian informasi dan 

nilai akurasi peta 

habitat bentik Pulau 

Kemujan Kepulauan 

Karimunjawa, dan 

mengkaji kegiatan 

pengelolaan habitat 

bentik di Pulau 

Kemujan Kepulaun 

Karimunjawa melalui 

informasi spasial hasil 

pemanfaatan teknologi 

penginderaan jauh 

untuk mendukung 

program pengelolaan 

kepesisiran terpadu. 

 

 Preprocessing citra 

(Koreksi geometrik, 

koreksi radiometrik, 

koreksi sunglint, koreksi 

atmosfer, koreksi kolom 

air) 

 Klasifikasi citra 

(Klasifikasi berbasis piksel 

(maximum lakelihood 

classification) dan 

klasifikasi berbasis objek 

(object based 

classification) 

 

Inventarisasi habitat bentik 

melalui metode pengolahan citra 

WorldView-2 yang dikaji pada 

penelitian ini dapat dinilai efektif 

karena menghasilkan peta dengan 

jumlah kelas yang detail yaitu 

lebih dari 20 kelas dengan nilai 

akurasi sebesar 64,6%, dimana 

rata-rata akurasi pada tiga 

penelitian serupa dengan jumlah 

kelas lebih dari 20 adalah sebesar 

±48.9%. Selain itu, kegiatan 

inventarisasi tersebut dapat 

dikerjakan dalam waktu satu 

bulan dengan biaya yang 

tergolong kecil apabila 

dibandingkan dengan survei 

langsung di dasar perairan yang 

luas dan tidak seluruhnya dapat 

diakses dalam waktu bersamaan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Stuart R. Phinn  

et all (2012) 

Multi-scale, object-based image 

analysis for mapping geomorphic 

and ecological zones on coral reefs 

Menilai akurasi dan 

relevansi dari proses 

yang digunakanuntuk 

menurunkan zona 

geomorfik dan peta 

zona habitat bentik 

yang dihasilkan dari 

multi-skala, analisis 

citra berbasis obyek 

(obia) 

 

Koreksi geometrik, 

koreksi radiometrik, 

koreksi sunglint, koreksi 

atmosfer, dan klasifikasi 

berbasis objek (object 

based classification) 

 

Hasil berupa peta habitat bentik 

dan peta geomorfologi karang. 

Akurasi keseluruhan untuk 

geomorfologihasil klasifikasi 

berbasis 

analisis berbasis obyek citra 

Quickbird-2 pada Heron Reef, 

Ngderack Reef dan Navakavu 

reef memiliki tingkat akurasi 

diatas 80%  , dan akurasi 

keseluruhan untuk peta habitat  

bentik hasil klasifikasi OBIA dari 

Quickbird-2 citra untuk Navakavu 

Reef sebesar 65%, Ngderack Reef 

sebesar 50% dan Heron Reef 

sebesar 78%. 

Pramaditya 

Wicaksono 

(2015) 

Pemetaan Lanskap Habitat Bentik 

Menggunakan Data Penginderaan 

Jauh Multispektral di Pulau 

Kemujan Kepulauan 

Memetakan 

kenampakan  lanskap  

bawah  air  habitat  

bentik  di Pulau  

Kemujan,  Kepulauan  

Karimunjawa,  dengan 

menggunakan data 

penginderaan  jauh 

multispektral. 

Koreksi Radiometrik, 

Principle Component 

Analysis, Masking Habitat 

Bentik, Klasifikasi 

Multispektral, Uji Akurasi 

Akurasiyang dihasilkan masuk 

dalam kategori  sangat baik  

karena mampu memperoleh 

akurasi  lebih dari 40% untuk  24-

28  kelas  habitat  bentik.   
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1.6 Kerangka Penelitian 

Data penginderaan jauh merupakan salah satu sumber informasi spasial 

yang dapat digunakan untuk pemetaan habitat bentik. Pemetaan habitat bentik 

berdasarkan zonasi geomorfologi menjadi salah satu aplikasi penginderaan jauh 

satelit yang cukup sukses. Pendekatan zonasi geomorfologi untuk meningkatkan 

akurasi peta habitat bentik yang dihasilkan dari metode koreksi kolom air, namun 

hasil akurasi spasial persebaran habitat bentik menggunakan pendekatan zonasi 

geomorfologi belum diketahui secara pasti. 

Metode klasifikasi dari data penginderaan jauh yang diintegrasikan dengan 

data lapangan telah banyak dikembangkan dan menunjukkan hasil akurasi yang 

baik.  Metode tersebut dikembangkan dengan berbagai pendekatan lapangan 

dengan skema klasifikasi tertentu dengan hasil akurasi yang berbeda-beda. 

Perbedaan hasil akurasi ini tergantung pada lokasi, kompleksitas habitat yang 

diteliti, metode klasifikasi dan skema yang dikembangkan. Sebagai alternatif, 

pemanfaatan metode klasifikasi OBIA diperkirakan mampu meningkatkan akurasi 

pemetaan habitat bentik lebih baik dibandingkan metode klasifikasi berbasis 

piksel. Di Indonesia, penelitian menggunakan metode klasifikasi OBIA pada 

pemetaan geomorfologi dan habitat bentik masih sangat terbatas. Penelitian ini 

menggunakan metode klasifikasi berbasis objek (OBIA) untuk melakukan zonasi 

geomorfologi, sedangkan metode klasifikasi multispektral digunakan untuk 

pemetaan habitat bentik. 

Berikut adalah gambaran kerangka penelitian dari penelitian yang akan 

dilaksanakan (Gambar 1.3 ). 
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Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

1.7  Batasan Operasional 

 Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang 

obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, 

daerah, atau gejala yang dikaji (Sutanto, 1986).  

 Habitat bentik adalah tempat suatu organisme perairan yang hidup pada 

substrat dasar suatu perairan tinggal dan berkembang biak (Penulis, 2017). 

 Batimetri (bathos: kedalaman, metry: pengukuran) adalah pengukuran 

kedalaman laut dan memetakannya berdasarkan kondisi dan topografi dasar 

laut (Thurman, 2004). 

 Koreksi geometrik adalah koreksi posisi citra akibat kesalahan yang 

disebabkan oleh konfigurasi sensor, perubahan ketinggian, posisi, dan 

kecepatan wahana. Koreksi geometrik mutlak dilakukan apabila posisi citra 
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akan di overlay dengan peta-peta atau citra lainnya yang mempunyai sistem 

proyeksi peta (Katiyar et. al., 2002).  

 Koreksi Radiometrik merupakan proses untuk memperbaiki kualitas visual 

citra, dalam hal memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai 

pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Koreksi yang 

bertumpu pada informasi dalam citra antara lain: koreksi histogram, 

penyesuaian regresi, koreksi berbasis diagram pancar, kalibrasi bayangan, dan 

kenampakan gelap (Projo Danoedoro, 1996).  

 Koreksi sunglint adalah kegiatan untuk meminimalisir pengaruh sunglint 

pada permukaan air laut karena pengaruh angin yang menyebabkan 

permukaan perairan menjadi bergelombang sehingga ada sudut tertentu yang 

memungkinkan cahaya matahari memantul secara sempurna dan terekam oleh 

sensor citra, energi yang terekam oleh sensor citra tersebut bukan dari objek 

seharusnya melainkan energi pantulan dari cahaya matahari. 

 Koreksi kolom air adalah kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil 

akurasi karena dinilai dapat menghilangkan pengaruh kedalaman air. 

(Lyzenga, 1978) 

 Zona Geomorfologi Terumbu Karang adalah pembagian zona terumbu karang 

didasarkan pada lokasi komunitas bentik dan tidak didasarkan pada tipe 

penutupan komponen biologi atau struktur. 

 Metode Object Based Image Analysis (OBIA) merupakan metode klasifikasi 

yang dikembangkan dengan konsep segmentasi dan analisis objek citra 

berdasarkan karakteristik spasial, spektral, skala temporalnya sehingga 

menghasilkan kelaskelas tertentu (Blaschke, 2010).  

 Klasifikasi Multispektral Maximum Likelihood adalah suatu metode 

klasifikasi yang menggunakan area sampling (Danoedoro, 1996). 

 Citra Pleiades adalah salah satu citra resolusi tinggi penginderaan jauh, yang 

diluncurkan di stasiun angkasa Eropa, Kouru, French Guiana 

 Uji Akurasi adalah proses guna mengetahui nilai kebenaran dari hasil 

klasifikasi atau pemetaan yang telah dilakukan.  
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