
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya 

merupakan lautan dan terletak pada daerah segitiga terumbu karang (the coral 

triangle) dengan keanekaragaman biota yang tinggi. Menurut CRITC COREMAP 

II LIPI (2014) dalam Prayuda (2014) luas terumbu karang di Indonesia mencapai 

39.583 km
2
 atau sekitar 45,70% dari total 86.503 km

2
 dari luas terumbu di 

wilayah segitiga terumbu karang, dengan puncak keanekaragaman hayati tinggi, 

antara lain 590 spesies karang batu dan 2.200 spesies ikan karang.  

Pertumbuhan terumbu karang yang subur di Indonesia sendiri tidak lain 

dipengaruhi oleh kondisi fisik perairan Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan 

terumbu karang untuk hidup. Menurut Deswati (2001), kelangsungan hidup 

terumbu karang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi 

sedimentasi, kecerahan perairan, salinitas, dan suhu permukaan laut. Walau 

parameter fisik perairan di Indonesia mendukung terumbu karang untuk tumbuh 

subur, namun terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan kondisi terumbu 

karang menjadi buruk hingga mati, seperti aktivitas alam dan aktivitas manusia. 

Ekosistem terumbu karang di Indonesia saat ini sedang mengalami 

degradasi lingkungan yang cukup mengkawatirkan. Berdasarkan laporan hasil 

penelitian LIPI Pusat Penelitian Oseanografi (2016) kondisi terumbu karang 

Indonesia dari tahun 1993 hingga 2015 yang diambil dari 95 daerah di 1.259 titik 

pengamatan terumbu karang dipaparkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Kondisi Terumbu Karang Indonesia Tahun 1993 Hingga 2015 

No Kondisi Terumbu Indonesia 
Indonesia 

Timur 

Indonesia 

Tengah 

Indonesia 

Barat 

1 Sangat Baik 5,00% 4,64% 5,48 % 4,94% 

2 Baik 27,01% 21,45% 29,39% 28,92% 

3 Buruk 37,97% 33,62% 44,38% 36,68% 

4 Jelek 30,02% 40,29% 20,75% 29,45% 

Sumber: LIPI (2016) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui hanya sebesar 5% terumbu karang di 

Indonesia yang berada dalam kondisi sangat baik, dan sebesar 30,02% berada 

dalam kondisi jelek. Penilaian kondisi terumbu karang oleh LIPI lebih jelasnya 

dibagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah 
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dan Indonesia Barat. Dari ketiga wilayah tersebut, kondisi terumbu karang paling 

buruk dan semakin menurun terjadi pada Indonesia Timur dengan presentase 

terumbu karang yang rusak sebesar 40,29%. Sedangkan di Indonesia Tengah 

meskipun memiliki presentase terumbu karang dengan kondisi sangat baik 

terbesar, yaitu 5,48%, namun presentase terumbu karang dengan kondisi buruk 

juga paling besar dibanding dengan dua wilayah lainnya, yaitu 44,38%. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah pada Desember 2016 juga 

menyatakan bahwa terumbu karang yang terdapat di perairan Jawa Tengah 

mengalami penurunan kondisi dan luasan jika dibandingkan dengan tahun 2012 

seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Kondisi Terumbu Karang di Perairan Jawa Tengah 

Kondisi terumbu karang Luas 2012  Luas 2016 

Baik 404,95 ha 79,43 ha 

Sedang 5,20 ha 6,03 ha 

Buruk 577,48 ha 695,11 ha 

Total luas 987,62 ha 780,56 ha 

Sumber: Suara Merdeka (23 Maret 2017) 

Tabel 1.2 menunjukkan penurunan kondisi terumbu karang yang sangat 

signifikan di Perairan Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Luasan 

terumbu karang dengan kondisi baik pada tahun 2016 menurun hingga 325,52 ha 

dari tahun 2012. Sedangkan luasan terumbu karang dengan kondisi buruk pada 

tahun 2016 justru meningkat seluas 117,63 ha dari tahun 2012. Total luasan 

terumbu karang di Perairan Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 987,62 ha 

mengalami penurunan hingga 780,56 ha pada tahun 2016. 

Kondisi dan luas terumbu karang yang semakin menurun ini diperparah 

dengan adanya fenomena El Nino dan aktivitas-aktivitas manusia di wilayah 

pesisir, seperti aktivitas pelayaran, snorkeling dan diving, serta eksploitasi besar-

besaran terhadap ekosistem terumbu karang. Fenomena El Nino mengakibatkan 

kenaikan suhu permukaan laut sebesar 1-2
0
C,  berubahnya suhu perairan secara 

signifikan menyebabkan coral bleaching hingga kematian karang. Pada tahun 

2016, Indonesia mengalami fenomena El Nino dengan pengingkatan suhu 

tertinggi yaitu 1,1
0
C. Berdasarkan laporan ICRI Indonesia (2016), pemanasan 

suhu permukaan laut tersebut mengakibatkan coral bleaching besar-besaran di 

seluruh perairan Indonesia, terumbu karang yang terdampak paling parah terjadi 

pada Ujung Kulon, Pulau Seribu, Karimunjawa, Pemuteran, Menjangan Bali, 
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Tejakula, Tulamben, Amed, Derawan, Lembeh, Bangka, Bunaken, Mentawai, 

Banda Neira, dan Raja Ampat. Presentase luas coral bleaching pada perairan 

tersebut bervariasi mulai dari 25% hingga 75%. Terumbu karang di Perairan 

Karimunjawa mengalami coral bleaching sebesar 41,61% dari luas total 7.487,55 

ha terumbu karang di Karimunjawa. 

Selain itu, perusakan terumbu karang karena aktivitas manusia, seperti 

pelayaran kapal-kapal besar di perairan lokasi terumbu karang tumbuh juga 

menjadi faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Seperti yang terjadi 

di Kepulauan Karimunjawa pada Januari hingga Februari 2017, saat kapal tokang 

pengangkut batu bara berlabuh dan membuang jangkar saat berlindung dari badai 

pada perairan dangkal (kedalaman 4 hingga 5,5m). Kejadian tersebut 

menyebabkan kerusakan terumbu karang sepanjang 1.245 m di Pulau Tengah dan 

Gosong dan kerusakan sepanjang 423 m di Pulau Cilik yang kerugiannya 

mencapai Rp 28 Miliar (Koran Sindo Daerah, 21 Februari 2017). Kasus perusakan 

terumbu karang yang terjadi di Kepulauan Karimunjawa jika selalu dibiarkan 

akan memperparah kerusakan yang ada, dan semakin besar kerugian dan dampak 

negatif yang harus ditanggung, khususnya untuk wilayah kepulauan seperti 

Karimunjawa. Hal ini disebabkan terumbu karang merupakan sumberdaya yang 

menyuplai berbagai ikan karang yang menjadi pencarian utama para nelayan. 

Penelitian tentang kondisi terumbu karang ini mengambil Taman Nasional 

Karimunjawa sebagai lokasi penelitian, lebih spesifiknya terletak di Pulau 

Kemujan Bagian Barat. Lokasi ini dipilih, karena Pulau Kemujan Bagian Barat 

memiliki keanekaragaman tutupan objek dasar perairan yang sangat variatif 

dengan presentase terumbu karang yang tinggi. Selain itu, Pulau Kemujan 

menjadi bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa, tetapi 

pada kenyataannya masih banyak terdapat praktik penyalahgunaan pengelolaan 

sumberdaya bahari, dan sedimentasi yang semakin meluas akibat abrasi pada 

wilayah pesisir di sekitar ekosistem mangrove dikhawatirkan akan mengancam 

ekosistem terumbu karang di Perairan Kemujan Bagian Barat. 

Dalam rangka mengetahui kerusakan terumbu karang yang terjadi tersebut, 

maka perlu dilakukan suatu upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan pada 

ekosistem terumbu karang. Pengelolaan dan perbaikan tersebut dapat dilakukan 

dengan inventarisasi, monitoring dan pemetaan kondisi terumbu karang, yang 

dibangun dari basis data spasial, yang dapat menggambarkan kondisi terumbu 

karang secara aktual dan konsisten dengan kondisi nyata di lapangan. Mengingat 
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luasnya Taman Nasional Karimunjawa, pemetaan status atau kondisi terumbu 

karang akan sulit jika dilakukan secara konvensional, karena akan membutuhkan 

biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit.  

Teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografi (SIG) merupakan 

salah satu alternatif yang dapat menyediakan informasi terumbu karang secara 

efisien. Penggunaan citra resolusi tinggi seperti Pléiades-1A dapat mendukung 

teknik penginderaan jauh dalam ekstraksi data tutupan terumbu karang secara 

detail dan cepat. Penerapan transformasi Principal Component Analysis (PCA) 

pada Citra Pléiades-1A berfungsi untuk meningkatkan informasi tutupan bawah 

laut pada daerah kajian, sehingga pemetaan tutupan terumbu karang memiliki 

hasil yang lebih baik. 

Penilaian kondisi terumbu karang di Pulau Kemujan pada penelitian ini 

menggunakan pendeketan geografi yang berupa pendekatan keruangan dan 

ekologi dari terumbu karang. Pendekatan keruangan digunakan untuk menentukan 

sebaran kondisi terumbu karang, sedangkan pendekatan ekologi digunakan untuk 

menilai kondisi optimal fisik perairan pada lokasi tumbuh terumbu karang. 

Penilaian kondisi terumbu karang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

SIG untuk memudahkan dalam mengolah data fisik perairan secara efisien. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan pengaplikasian transformasi PCA pada Citra 

Pléiades-1A terhadap pemetaan kerapatan terumbu karang di Pulau 

Kemujan? 

2. Bagaimana kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Kemujan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan perbedaan transformasi PCA terhadap pemetaan kerapatan 

terumbu karang di Pulau Kemujan. 

2. Mengidentifikasi kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Kemujan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau 

Kemujan. 

2. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem 

terumbu karang di Pulau Kemujan. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan ekosistem khas di daerah tropis, terumbu karang 

dapat dikatakan sebagai hutan tropis ekosistem laut. Terumbu karang dapat 

didefinisikan secara biologi sebagai material skeleton yang terbentuk dari 

berbagai organisme, yang sebagian besarnya tersusun dari karang batu. Ekosistem 

ini terdapat di laut bersih dengan kedalaman kurang dari 50 m. Ekosistem 

terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki 

keranekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan nilai ekologis dan ekonomis 

yang tinggi.  

Terumbu karang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia, beberapa 

peran penting terumbu karang yaitu, (1) penghasil berbagai produk laut penting, 

seperti ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan lainnya; (2) dari segi 

estetika, terumbu karang memiliki kenampakan indah yang dapat menjadi daya 

tarik pariwisata diving atau snorkeling; (3) terumbu karang berfungsi sebagai 

pemecah ombak dan melindungi daerah pesisir dari terjangan gelombang laut,  

sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya abrasi garis pantai; (4) 

sebagai penghasil oksigen; (5) sebagai tempat cadangan kapur yang mengandung 

karbon sekaligus mengurangi dampak pemanasan global karena menahan 

pelepasan karbon ke atmosfer yang dapat menyebabkan kerusakan ozon. 

1.5.1.1.1 Zonasi Terumbu Karang 

Menurut Nybakken (1992), jenis ekosistem terumbu karang dapat 

dibedakan menjadi terumbu karang tepi (fringing reef), terumbu karang 

penghalang (barrier reef) dan terumbu karang cincin (atoll). Perbedaan 

kenampakan tipe terumbu karang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Menurut 

Charles Darwin, evolusi terumbu karang dimulai dari fringing reef yang tumbuh 

di pulau-pulau yang masih muda dan memiliki banyak gunung vulkanik. 

Ilustrasi evolusi pembentukan terumbu karang dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.1 Perbedaan Kenampakan Tipe Terumbu Karang 

(a) Fringing reef; (b) barrier reef; (c) Atoll 
Sumber: livingoceansfoundation.org 

 

 

Gambar 1.2 Evolusi Tipe Terumbu Karang Menurut Charles Darwin 
Sumber: Coral-reef-info.com 

Adapun menurut Zitello (2009) terumbu karang selain dibedakan 

berdasarkan pada tipe penutup komponen biologi juga dapat dibedakan 

berdasarkan lokasi komunitas bentik, atau berdasarkan kenampakan 

melintangnya. Zonasi terumbu karang dalam bentuk potongan melintang dari 

darat ke arah laut terdiri dari beberapa tipe, yaitu barieer reef, fringing reef dan 

karang tanpa penghalang. 

 Terumbu karang tepi (fringing reef) 

Fringing reef adalah terumbu karang yang tumbuh memanjang dan luas di 

suatu pulau dan menghadap laut lepas. Fringing reef banyak terbentuk 

pada pulau yang masih berumur muda. Terumbu karang jenis ini berada 

pada kedalaman kurang dari 40 meter dengan petumbuhan ke atas dan ke 

arah laut lepas. Zonasi geomorfologi fringing reef dapat dilihat pada 

Gambar 1.3. 
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Gambar 1.3 Kenampakan Melintang Geomorfologi Fringing Reef 

 Terumbu karang penghalang (barrier reef) 

Barrier reef tumbuh berkembang dari pantai, dan diantara terumbu karang 

dan pantai dibatasi oleh sebuah lagoon. Barrier reef  berada jauh dari 

pantai dan dipisahkan dari pantai oleh dasar laut yang terlalu dalam oleh 

pertumbuhan karang batu. Ciri khas dari geomorfologi barrier reef sendiri 

adalah adanya zona lagoon, yang memiliki gradien perubahan lereng dan 

menjadi wilayah yang terlindung dari energi gelombang. Terumbu karang 

ini terputus-putus di beberapa bagian, dan pada umumnya berada sedikit di 

bawah permukaan air laut. Jika dilihat secara melintang, geomorfologi 

barrier reef memiliki bentuk seperti Gambar 1.4. 

 

Gambar 1.4 Kenampakan Melintang Geomorfologi Barrier Reef 

 Terumbu karang tanpa penghalang atau tanpa reef crest 

Terumbu karang jenis ini tidak memiliki terumbu karang jenis penghalang 

atau reef crest, sehingga gelombang dapat langsung terkena pulau. 

Pertumbuhan terumbu karang cenderung ke arah laut lepas, dan 

geomorfologi yang terbentuk adalah bank/shelf, fore reef, dan shelf 

escarpment. Kenampakan melintang dari terumbu karang tanpa 

penghalang dapat dilihat pada Gambar 1.5. 
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Gambar 1.5 Kenampakan Melintang Terumbu Karang Tanpa Penghalang 

1.5.1.1.2 Syarat Hidup Terumbu Karang 

Terumbu karang sangat rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh 

faktor eksternal, sehingga faktor lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan 

dan kehidupan terumbu karang. Menurut Nybakken (1992), beberapa faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang adalah sebagai berikut: 

 Suhu permukaan perairan, suhu permukaan perairan mempengaruhi 

kecepatan metabolisme, reproduksi dan perombakan bentuk luar karang. 

Perkembangan terumbu karang paling optimal terjadi pada perairan 

dengan suhu perairan tahunan rata-rata 23
0
-25

0
C dan masih dapat 

mentolerir suhu hingga 36
0
-40

0
C. Namun perubahan suhu perairanyang 

ekstrim juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan 

karang, coral bleaching, hingga mematikan sebagian besar jenis karang 

yang ada. 

 Kedalaman, terumbu karang umumnya tumbuh pada perairan dangkal 

dengan kedalaman kurang dari 25 m dan tidak dapat bertahan hidup di 

perairan dengan kedalaman lebih dari 50 m karena cahaya matahari yang 

minim. Kedalaman mempengaruhi parameter fisik perairan lainnya, seperti 

suhu perairan, salinitas dan kecerahan, yaitu semakin dalam perairan maka 

semakin rendah suhu dan kecerahan perairan, sebaliknya semakin dangkal 

perairan maka semakin rendah salinitas perairan. 

 Cahaya, faktor cahaya sangat erat kaitannya dengan fotosintesis. Saat 

cahaya yang diterima oleh terumbu karang sedikit, maka laju fotosintesis 

karang juga akan berkurang dan bersamaan dengan itu kemampuan karang 

untuk menghasilkan kalsium karbonat dan membentuk karang baru juga 

akan berkurang. Selain itu, cahaya juga berkaitan erat dengan tingkat 

kecerahan. Semakin cerah perairan maka semakin tinggi tingkat kecerahan 

suatu perairan dan semakin besar intensitas cahaya yang dapat menembus 
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perairan. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya partikel yang 

menghalangi masuknya cahaya. Perairan yang keruh tidak baik bagi 

pertumbuhan karang, karena dapat mengurangi masuknya cahaya yang 

dibutuhkan karang untuk berfotosintesis. 

 Salinitas, terumbu karang hanya dapat hidup pada salinitas normal air laut, 

yaitu pada kisaran 31-35‰, namun karang dapat mentolerir salinitas 

dalam batas kisaran 25-40‰. Diluar kisaran salinitas tersebut, laju 

pertumbuhan karang dapat terganggu hingga menyebabkan kematian pada 

karang.  

 Sedimentasi, terumbu karang hanya dapat hidup pada perairan yang jernih 

dan bersih. Ketika di suatu perairan terjadi sedimentasi, maka 

pertumbuhan karang dapat terganggu. Hal ini disebabkan sedimen dapat 

menutup dan menyumbat saluran makanan karang, selain itu sedimen juga 

dapat menghalangi proses masuknya cahaya dan mengganggu fotosintesis 

karang.  

 Arus, tidak adanya arus pada suatu perairan memungkinkan terjadinya 

pengendapan pada terumbu karang, juga suplai plankton dan air segar 

yang kaya oksigen berkurang. 

 Substrat, substrat yang keras dan bersih diperlukan sebagai pondasi 

terumbu karang untuk melekatkan larva-larva planula yang 

memungkinkan pembentukan koloni karang baru yang kuat dan bersih. 

Substrat keras ini dapat berupa benda padat yang terdapat di dasar 

perairan, seperti batu, cangkang moluska, hingga kapal karam. 

1.5.1.1.3 Kualitas Terumbu Karang 

Kualitas terumbu karang dapat dinilai secara langsung dengan 

memanfaatkan teknik penginderaan jauh, yaitu dengan memanfaatkan nilai 

spektral yang dihasilkan oleh klorofil terumbu karang. Berdasarkan nilai spektral 

tersebut, kondisi terumbu karang dapat diklasifikasi ke dalam kelas-kelas 

tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah, terumbu karang dapat dikatakan 

baik saat terumbu memiliki konsentrasi klorofil yang tinggi, yang menunjukkan 

bahwa terumbu karang tersebut melakukan fotosintesis dan tumbuh dengan 

sehat. Selain itu kualitas terumbu karang dapat dilihat berdasarkan penilaian 

kondisi fisik perairan dimana terumbu karang tumbuh. Terumbu karang dapat 
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dikatakan memiliki kualitas yang baik saat kondisi fisik perairannya sesuai 

dengan kebutuhan karang untuk tumbuh. 

Menurut Balai Taman Nasional Karimunjawa, kualitas terumbu karang 

dapat dilihat berdasarkan kerapatan terumbu karang. Semakin rapat terumbu 

karang di suatu perairan, maka terumbu karang tersebut memiliki kualitas yang 

semakin baik. Kelas kerusakan terumbu karang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Klasifikasi Kerusakan Terumbu Karang 

Tutupan Karang Hidup Kelas Kerusakan 

0 -24 % Threaten (Rusak) 

25 % - 49 % Considerable (Sedang) 

50 % - 74 % Good (Baik) 

4 > 75% Excellent (Sangat Baik) 
Sumber : Balai Taman Nasional Karimunjawa 

1.5.1.1.4 Kerusakan Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif dengan 

lingkungan berkembang biaknya, sehingga membuat terumbu karang menjadi 

rentan dan mudah rusak. Di Indonesia, ekosistem terumbu karang saat ini berada 

dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan besarnya presentase karang yang 

rusak dan semakin berkurangnya presentase terumbu karang dengan kondisi 

yang sangat baik. 

Menurut Suharsono (1996) penurunan kondisi terumbu karang saat ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, dan penyebab kerusakan terumbu karang 

dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) sebab biologis, seperti adanya 

kompetisi, predasi, ledakan populasi fitoplankton, dan adanya penyakit tertentu 

pada terumbu karang; (2) sebab mekanis, seperti adanya arus yang kuat, 

sedimentasi, aktivitas vulkanik, perubahan suhu perairan dan penetrasi cahaya 

matahari; (3) sebab manusia, seperti pencemaran minyak, bahan kimia, 

pengambilan karang untuk keperluan industri dan bangunan, pemboman, koleksi 

biota laut dan lainnya. 

Penyebab kerusakan terumbu karang menurut Dahuri, et.al (1996) dalam 

Rauf (2000), dikategorikan sebagai berikut: 

 Pengaruh fisik, menurut Berwick (1983) dalam Rauf (2000), terdapat 

beberapa aktivitas manusia yang berdampak terhadap ekosistem terumbu 

karang, seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5. 



11 

 

 

Tabel 1.4 Dampak Aktivitas Manusia pada Terumbu Karang (Berwick) 

Kegiatan Dampak potensial 

Penambangan 

karang dengan atau 

tanpa bahan peledak 

Perusakan habitat, bila menggunakan bahan 

peledak dapat menimbulkan kematian massal 

pada ekosistem terumbu karang 

Kepariwisataan  Pencemaran limbah manusia, karena adanya 

kecenderungan limbah tidak diolah secara 

maksimal sebelum dibuang ke perairan dimana 

terumbu karang berada, yang akhirnya 

menyebabkan perairan keruh 

 Adanya aktivitas pembuangan jangkar kapal 

 Pengambilan karang oleh wisatawan 

 Kerusakan terumbu akibat aktivitas menyelam 

Penangkapan ikan 

hias menggunakan 

kalium sianida 

(KCN) 

Membunuh terumbu karang dan populasi lain 

yang hidup di dalamnya 

Sumber: Rauf, 2000 

Salm-Clark (1989) dalam Rauf (2000), merinci secara lebih lanjut dampak 

aktivitas manusia terhadap ekosistem terumbu karang pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 Dampak Aktivitas Manusia pada Terumbu Karang (Salm-Clark) 

Kegiatan Dampak potensial 

Konstruksi (fasilitas 

wisata) 

 Dampak mekanik 

 Dapat merubah aliran air sekitar terumbu karang 

dan akhirnya merubah faktor ekologi utama 

terumbu karang 

 Dapat membayangi terumbu karang dan 

menghambat cahaya yang datang yang akhirnya 

menghambat fotosintesis karang 

 Sebagai sumber pencemaran utama 

Pembuangan 

jangkar 

Memecah dan merusak karang 

Kerusakan oleh 

penyelam 

Secara tidak sengaja menginjak atau merusak 

terumbu karang dan  biota lainnya 
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Kerusakan oleh 

perahu kecil 

Dasar perahu menabrak terumbu dan menimbulkan 

kerusakan fisik pada perairan dangkal, terutama saat 

surut 

Berjalan pada 

terumbu 

Daerah terumbu dengan tutupan karang mudah 

patah (karang daun dan branching) akan terdampak 

sangat parah 

Sumber: Rauf, 2000 

 Pengaruh biologi, merupakan dampak yang disebabkan karena adanya 

persaingan diantara populasi di ekosistem terumbu karang. Contohnya 

adalah Acanthaster planci atau bintang laut berbulu seribu yang berperan 

sebagai predator yang mampu merusak koloni karang dan memodifikasi 

struktur terumbu karang. 

 Pengaruh alam, berbagai fenomena alam merupakan pemicu terjadinya 

kematian karang secara massal, salah satu contohnya adalah fenomena El 

Nino. Fenomena El Nino merupakan peristiwa perubahan pola pergerakan 

air di Pasifik akibat pemanasan global, yang terjadi berkala antara 3 

hingga 5 tahun sekali. Fenomena ini dapat menyebabkan terjadinya 

pemutihan karang (coral bleaching).  

 

1.5.1.2 Parameter Fisik Perairan 

Kajian tentang aspek fisika di laut yang meliputi sifat-sifat fisik dan dinamika 

laut, serta berbagai proses aksi dan reaksi antar unsur molekul atau campuran 

dalam sistem laut yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

 Salinitas, atau ukuran yang dipergunakan untuk mengukur kadar atau 

kandungan garam yang ada di dalam laut. Salinitas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: (1) evaporasi, makin besar evaporasi yang terjadi 

maka salinitasnya semakin tinggi, (2) curah hujan, semakin besar 

intensitas curah hujan di suatu wilayah maka salinitas air laut akan 

semakin rendah, (3) banyak sedikitnya sungai yang bermuara di laut 

tersebut, dimana semakin banyak sungai yang bermuara ke laut maka 

salinitas air laut akan semakin rendah, (4) pasang surut, dan (5) topografi 

perairan. 

 Suhu perairan, merupakan salah satu parameter penting yang sering diukur 

mengingat kegunaannya untuk mengetahui proses fisika, kimia, dan 

Lanjutan Tabel 1.5 
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biologi laut. Suhu air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti radiasi 

matahari, posisi matahari, letak geografis, musim, kondisi awan, proses 

interaksi air dan udara, penguapan dan hembusan angin. Suhu erat 

kaitannya dengan proses tumbuh hewan dan tumbuhan laut. Sat suatu 

perairan mengalami perubahan suhu yang ektrim, maka biota yang ada di 

dalamnya akan terpengaruh metabolismenya dan dapat menyebabkan 

terganggunya proses pertumbuhan dan kehidupan biota laut tersebut.  

 Cahaya, merupakan salah satu parameter fisik perairan yang berkaitan erat 

dengan tingkat kecerahan. Semakin tinggi intensitas cahaya yang masuk 

pada suatu wilayah perairan maka semakin tinggi pula kecerahan perairan 

tersebut. Cahaya sendiri merupakan parameter yang sangat penting untuk 

populasi hewan atau tumbuhan bawah laut yang menggunakan cahaya 

sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Cahaya suatu perairan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat sedimen dan kekeruhan 

perairan, tutupan awan, dan cuaca. 

 Sedimen, adalah partikel-partikel yang mengendap pada dasar perairan. 

Partikel-partikel ini dapat berupa mineral, tanah, pasir dan material lainnya 

yang terbawa oleh aliran air. Sedimentasi biasanya terdapat pada daerah 

tepi pantai akibat adanya permuaran sungai, aktivitas pembangunan di 

dekat pantai dan lain-lain. Sedimen berkaitan erat dengan kecerahan dan 

kejernihan pada suatu perairan, yaitu semakin sedikit jumlah sedimen yang 

ada di suatu perairan maka semakin jernih perairan tersebut. 

 

1.5.1.3 Sistem Informasi Geografi dalam Pemetaan Terumbu Karang 

Sistem informasi geografi (SIG) adalah kumpulan perangkat keras komputer 

dan perangkat lunak yang terorganisir, yang di dalamnya terdapat beberapa 

komponen utama, berupa orang, uang dan infrastruktur organisasi yang 

memungkinkan akuisisi dan penyimpanan geografis (Kennedy, 2009).SIG 

digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis data yang bereferensi pada suatu 

lokasi di permukaan bumi dengan menganalisis dan menghasilkan peta sebagai 

hasil akhirnya yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengolahan permukaan bumi. 

Penggunaan SIG dalam mengolah data spasial untuk pemetaan terumbu 

karang memberikan beberapa keuntungan tersendiri, diantaranya adalah:  (1) SIG 

efektif dalam proses pengolahan data dengan adanya berbagai teknik yang 
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disediakan, seperti overlay, buffer, cropping dan teknik analisis lainnya, (2) SIG 

dapat memberikan gambaran lengkap dan komperhensif terhadap masalah nyata 

dari terumbu karang, (3) SIG dapat memvisualkan data spasial beserta data atribut 

terumbu karang dalam modifikasi warna, bentuk, dan ukuran sebagai simbol, (4) 

SIG memiliki kemampuan dalam menjabarkan data terumbu karang dalam bentuk 

layer, tematik atau tutupan spasial, (5) SIG dapat menurunkan informasi terumbu 

karang secara otomatis tanpa perlu melakukan interpretasi data secara manual. 

 

1.5.1.4 Penginderaan Jauh dalam Pemetaan Terumbu Karang 

Penginderaan jauh menurut Landgrebe (2003) adalah perolehan informasi 

dengan cara deteksi dan pengukuran berbagai perubahan yang terdapat pada lahan 

dimana objek berada. Proses tersebut dilakukan dengan cara perabaan atau 

perekaman energi yang dipantulkan atau dipancarkan, memproses, menganalisa, 

dan menerapkan informasi tersebut. Informasi secara potensial tertangkap pada 

suatu ketinggian melalui energi yang terbangun dari permukaan bumi, yang secara 

detail didapatkan dari variasi-variasi spasial, spektral dan temporal lahan tersebut. 

Pengaplikasian teknologi penginderaan jauh dalam identifikasi objek terumbu 

karang memanfaatkan sifat radiasi elektromagnetik pada daerah spektrum sinar 

tampak. Spektrum ini dapat menembus air sehingga dapat mendeteksi terumbu 

karang yang berada di dasar perairan, secara garis besar spektrum tampak dibagi 

menjadi panjang gelombang biru (0,45μm-0,52μm), hijau (0,52μm-0,60μm) dan 

merah (0,63μm-0,69μm). Ketiga panjang gelombang ini memiliki kemampuannya 

masing-masing dalam menembus air. Dari ketiga panjang gelombang tersebut, 

saluran biru memiliki panjang gelombang paling rendah dengan rentang 0,45μm-

0,52μm, sehingga kemampuannya dalam menembus air lebih baik dibanding 

saluran hijau dan saluran merah. Namun, menurut Siregar (1995) masih terdapat 

keterbatasan dalam penggunaan spektrum tampak dalam membedakan terumbu 

karang, yaitu ketika objek berada di kedalaman lebih dari 10 meter, spektrum 

tampak tidak dapat lagi membedakan objek karena adanya keterbatasan daya 

tembus gelombang elektromagnetik pada tubuh air. 

Meskipun memiliki kekurangan, penggunaan data penginderaan jauh dalam 

pemetaan juga memiliki keuntungan tersendiri, seperti: (1) citra menggambarkan 

objek dipermukaan bumi dengan wujud yang sebenarnya, (2) citra dapat 

menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan 
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objeknya, (3) citra dapat digunakan untuk mengkaji daerah yang sulit dijangkau 

dengan lebih efisien. 

1.5.1.4.1 Penginderaan Jauh Sistem Pléiades-1A untuk Terumbu Karang 

Citra satelit Pléiades-1, adalah citra satelit resolusi tinggi yang diluncurkan 

pada tanggal 16 Desember 2011 di Sinnamary, Guiana Prancis. Pléiades-1, 

memiliki kemampuan perekaman maksimum 1 juta km
2
, dan menghasilkan citra 

dengan resolusi spasial tinggi, yaitu 50 cm (untuk citra pankromatik) serta 2 m 

(untuk citra multispektral), dan mencakup 4 band (band merah, hijau, biru, dan 

inframerah dekat). Secara lebih rinci, karakterstik citra Pléiades-1A dijelaskan 

pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Karakteristik Citra Pléiades-1A 

Mode Pencitraan  Pankromatik  Multispektral  

Resolusi spasial pada nadir  0.5 m GSD pada nadir  2 m GSD pada nadir  

Jangkauan Spektral  480 – 830 nm  Biru (430 -550 nm)  

Hijau (490 -610 nm) 

Merah (600 -720 nm)  

NIR (750-950 nm)  

Lebar perekaman  20 km pada nadir  

Pencitraan off-nadir  ±47
0
 (tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian)  

Jangkauan dinamik  12 bit per piksel  

Waktu pengulangan  Setiap 1 hari  

Ketinggian orbit  694 km  

Level pemrosesan  Primer dan ortho  

Tingkat akurasi  3 meter tanpa GCP (CE90) 1 meter dengan GCP  

Sumber:http://directory.eportal.org/ 

Resolusi tinggi dari Citra Pléiades-1A memberikan keuntungan tersendiri 

dalam pemetaan terumbu karang, yaitu membuat kenampakan terumbu karang 

terlihat sangat jelas, sehingga memudahkan untuk interpretasinya. Pada citra, 

pantulan klorofil terumbu karang yang ditangkap akan membantu dalam 

membedakan terumbu karang dengan objek bawah air lainnya. Selain itu, 

dengan melihat pantulan klorofil terumbu karang, kondisi dan kesehatan 

terumbu karang dapat dilihat. Terumbu karang yang sehat memiliki konsentrasi 

klorofil yang lebih tinggi dari terumbu karang yang rusak. 
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Pantulan spektral klorofil terumbu karang menurut Nadaoka (2002) dalam 

Wicaksono (2008) dapat dilihat pada Gambar 1.6. Gambar 1.6 menunjukkan 

bahwa terumbu karang yang rusak memiliki nilai pantulan yang lebih tinggi dari 

terumbu karang yang sehat, hal ini dikarenakan konsentrasi klorofil pada 

terumbu karang yang rusak lebih sedikit. Konsentrasi klorofil dapat 

menunjukkan tingkat kesehatan terumbu karang. Semakin tinggi konsentrasi 

klorofil maka semakin baik kondisi terumbu karang, karena klorofil sendiri 

berfungsi untuk membantu fotosintesis dari karang. Oleh karena itu, terumbu 

karang yang sehat pada citra memiliki kenampakan warna dan rona yang lebih 

gelap dari terumbu karang yang rusak. 

 

Gambar 1.6 Pantulan Spektral Terumbu Karang 

Sumber: Nadaoka (2002) dalam Wicaksono (2008) 

1.5.1.4.2 Pengolahan Data Penginderaan Jauh untuk Terumbu Karang 

Pemanfaatan Citra Pléiades-1A dalam mengekstrak data tutupan terumbu 

karang pada penelitian ini melalui beberapa tahapan pengolahan citra dasar, 

yaitu koreksi citra, transformasi Principal Component Analysis (PCA), dan 

klasifikasi multispektral. Koreksi citra disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunaan citra, misalnya dalam penelitian ini, citra digunakan untuk 

menganalisis daerah pesisir sehingga diperlukan koreksi tambahan selain koreksi 

radiometrik dasar (kalibrasi nilai radian, koreksi reflektan, dan koreksi 

atmosferik), yaitu koreksi sunglint dan koreksi kolom air. Kedua koreksi ini 

digunakan dengan tujuan memperbaiki kualitas citra, khususnya pada daerah 

perairan. 
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Koreksi sunglint merupakan koreksi yang dilakukan untuk menghilangkan 

efek sunglint yang menyebabkan nilai pantulan objek (khususnya pada daerah 

perairan) menjadi lebih tinggi dari pantulan normalnya. Penghilangan efek 

sunglint dalam penelitian ini menggunakan algoritma yang dikembangkan oleh 

Hedley (2005). Algoritma ini menghilangkan efek sunglint berdasarkan 

hubungan linear antara nilai kecerahan pada band near infrared (NIR) dan nilai 

sunglint pada band visible. Asumsi yang digunakan pada metode ini adalah band 

NIR memiliki nilai pantulan terendah dan mampu menyerap energi atau sinar 

yang datang secara maksimal, sedangkan sunglint pada band visible memiliki 

nilai pantulan yang tinggi. Hubungan linear kedua band diharapkan dapat saling 

menormalkan nilai pantulan sunglint yang tinggi di citra. 

Koreksi kolom air merupakan koreksi yang dilakukan pada daerah 

perairan untuk menghilangkan efek kedalaman suatu objek. Objek yang sama 

dapat memiliki nilai pantulan yang berbeda ketika berada di kedalaman yang 

berbeda, hal ini terjadi karena adanya pelemahan energi yang masuk ke dasar 

perairan, semakin dalam perairan maka semakin lemah energi yang diterima. 

Perbaikan kualitas citra dari efek kolom air dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan transformasi depth invariant index (DII), dalam 

penelitian ini algoritma yang digunakan adalah algoritma water invariant bottom 

index yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981). Menurut Prayuda (2014) dasar 

asumsi untuk koreksi kolom air adalah sinar yang masuk ke dalam kolom air 

berkurang secara eksponensial dengan semakin bertambahnya kedalaman air 

(atenuasi). 

Transformasi principal component analysis (PCA) adalah transformasi 

yang digunakan  untuk menghasilkan citra baru dimana setiap salurannya tidak 

saling berkaitan atau tidak berkolerasi. Menurut Hafizt (2013), parameter 

statistik citra yang paling penting dalam transformasi PCA adalah nilai statistik 

citra, variansi dan kovariansi, korelasi, eigenvalue dan eigenvector. Citra hasil 

PCA menghasilkan komposit warna yang lebih baik dibanding komposit warna 

biasa karena datanya tidak saling berkaitan (Richards, J.A, 1999; Wicaksono, 

2008). Hasil komposit yang lebih baik pada citra hasil transformasi PCA 

diharapkan dapat menghasilkan informasi baru yang lebih informatif dari citra 

inputnya, sehingga mampu memvisualkan objek tutupan bawah laut dengan 

variasi yang lebih banyak dan mampu memperoleh hasil pemetaan yang lebih 

baik dari citra yang belum ditransformasi. 
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Klasifikasi citra merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk 

menyadap informasi tematik dengan cara mengelompokkan objek berdasarkan 

kriteria tertentu, yaitu berdasarkan nilai spektral objek. Klasifikasi multispektral 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu terbimbing (supervised) dan tidak terbimbing 

(unsupervised). Perbedaan dari kedua jenis klasifikasi ini terdapat pada 

penggunaan training area sebagai acuan pengambilan keputusan. Klasifikasi 

unsupervised pada prosesnya tidak membutuhkan titik acuan dalam pengkelasan. 

Sedangkan pada klasifikasi supervised membutuhkan training area sebagai 

acauan dalam mengkelaskan piksel. Terdapat berbagai metode yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi berbasis piksel, seperti minimum distance, 

parallelepiped, maximum likelihood, mahalanobis distance, support vector 

machine, neural net, binary encoding, spectral angle mapper, dan lainnya. 

Seluruh metode klasifikasi tersebut dapat digunakan dalam pemetaan terumbu 

karang, seperti untuk mengkelaskan kerapatan dari terumbu karang itu sendiri. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dan kesamaan dalam tema, tujuan, metode, dan 

data yang digunakan. Penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Riveral Hikmah (2009), Sri Ratih Deswati (2001), Pramaditya 

Wicaksono (2008) dan Faza Adhimah (2016). Meskipun terdapat kemiripan di 

berbagai bagian, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Misalnya pada penelitian Hikmah (2009) terdapat kesamaan pada 

lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Hikmah ada pada data citra yang digunakan, yaitu 

pada Hikmah menggunakan Citra Landsat 7 ETM+ yang memiliki resolusi spasial 

menengah, sedangkan pada penelitian ini citra yang digunakan adalah Citra 

Pléiades-1A yang lebih unggul dalam resolusi spasial. Selain itu, pada Hikmah 

transformasi yang dilakukan hanya sebatas transformasi kolom air, sedangkan 

pada penelitian ini transformasi dilakukan hingga transformasi PCA. Penelitian ini 

hanya menilai kondisi terumbu karang di Kemujan, namun Hikmah meneliti 

tingkat kerusakan hingga pola kerusakan yang terjadi pada terumbu karang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deswati (2001) memiliki kesamaan dalam 

tujuan, metode, dan data parameter fisik perairan yang digunakan. Penelitian ini 

juga  menerapkan nilai skoring dan pembobotan yang digunakan dalam penelitian 
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Deswati. Perbedaan dari penelitian ini hampir menyerupai penelitian yang 

dilakukan oleh Hikmah, yaitu dalam penggunaan data dan pengolahan citra yang 

dilakukan. Perbedaan lainnya terdapat pada tidak adanya pemetaan persebaran 

kondisi terumbu karang berdasarkan kedalaman perairan pada Deswati. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wicaksono (2008) memiliki 

kesamaan dalam tujuan, metode dan lokasi penelitian, yaitu memetakan kondisi 

kesehatan terumbu karang di Pulau Menjangan Kepulauan Karimunjawa 

menggunakan transformasi PCA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Wicaksono terdapat pada cara ekstraksi data kondisi terumbu karang. Wicaksono 

menilai kondisi terumbu karang berdasarkan penilaian kerapatan terumbu karang 

di lapangan dan pengolahan data citra, sedangkan pada penelitian ini, kondisi 

terumbu selain dinilai dari kerapatannya di lapangan juga dinilai berdasarkan 

kondisi fisik lingkungan (salinitas, sedimentasi, suhu perairan dan kecerahan 

perairan) terumbu karang tumbuh.  

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian 

peneliti sendiri pada tahun 2016 dengan judul “Perbandingan Klasifikasi Berbasis 

Piksel dan Klasifikasi Berbasisi Objek pada Citra Satelit Pleiades 1A untuk 

Pementaan Habitat Bentik di Pulau Kemujan, Kepulauan Karimunjawa”. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis citra dan 

pengolahan citra yang digunakan sama, dan penelitian ini menggunakan titik 

sampel yang sama. Sedangkan hal yang membedakan kedua penelitian ini adalah 

tujuan, metode, dan hasil penelitian yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya 

titik survei digunakan untuk memetakan habitat bentik, sedangkan pada penelitian 

ini titik survei digunakan untuk memetakan kerapatan terumbu karang. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Peneliti dan Judul Tujuan Metode Hasil 

Riveral Hikmah (2009) 

Kerusakan Terumbu Karang di 

Kepulauan Karimunjawa 

 

Mengetahui presentase dan 

pola kerusakan terumbu 

karang di Kepulauan 

Karimunjawa tahun 1997, 

2006 dan 2009 

 Transformasi citra Landsat 7 ETM+ 

untuk klasifikasi kelas terumbu 

karang 

 Pengamatan karang di lapangan 

 Pengolahan data sekunder 

menggunakan analisis SIG  

Kerusakan terumbu dari tahun 1997 

hingga 2006 sebesar 8,3% dan pada 

tahun 2006 hingga 2009 kerusakan 

berkurang sebesar 2,3%, kerusakan 

terumbu ini memiliki pola linear 

mengikuti bentuk garis pantai dan aliran 

arus laut 

Sri Ratih Deswati (2001) 

Pemanfaatan Teknologi Inderaja 

dan SIG dalam Penentuan 

Kondisi Terumbu Karnag di 

Pesisir Barat Lampung 

Memanfaatkan 

penginderaan jauh untuk 

memahami kondisi terumbu 

karang sebagai bahan 

pertimbangan dalam 

pengelolaan sumberdaya 

hayati laut 

 Analisis data penginderaan jauh 

Landsat-TM untuk pemetaan 

terumbu karang 

 Pengamatan karang di lapangan 

 Analisis data menggunakan 

pendekatan SIG dengan metode 

kuantitaif berjenjang tertimbang 

Presentase karang hidup tahun 1998 

sebesar 33,09% dan persentase karang 

mati sebesar 19,94%. Kemudian pada 

tahun 1999, tutupan karang hidup 

sebesar 6,1%-31,36% dan karang mati 

sebesar 68,64-93,90%. 

Pramaditya Wicaksono (2008)  

Kajian Pengolahan Citra Digital 

Resolusi Sedang untuk 

Pemetaan Kesehatan Terumbu 

Karang di Pulau Menjangan 

Besar dan Menjangan Kecil 

 

Memetakan sebaran kondisi 

kesehatan terumbu karang 

di Pulau Menjangan Besar 

dan Menjangan Kecil 

 Analisis data penginderaan jauh 

Landsat 7 ETM+ dan ASTER 

dengan transformasi PCA dan NDVI 

 Pengamatan karang di lapangan 

 Pengolahan data sekunder 

menggunakan analisis SIG 

Hasil penelitian ini menunjukkan citra 

Landsat memiliki akurasi pemetaan 

lebih tinggi dari citra ASTER, yaitu 

sebesar 73,80%. Berdasarkan uji akurasi 

tersebut didapatkan luasan kelas karang 

dengan kondisi sangat baik seluas 

1.565,01 Ha, kondisi sedang seluas 

721,71 Ha dan yang rusak seluas 

3.094,20 Ha 

Tabel 1. 7 Penelitian Sebelumnya yang Terkait dengan Penelitian Peneliti 
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Faza Adhimah (2016) 

Perbandingan Klasifikasi 

Berbasis Piksel dan Klasifikasi 

Berbasis Objek untuk Pemetaan 

Habitat Bentik di Pulau 

Kemujan, Kepulauan 

Karimunjawa 

Membandingkan akurasi 

dari hasil pemetaan 

habitatbentik yang 

dihasilkan dari klasifikasi 

multispektral berbasis piksel 

dan klasifikasi berbasis 

objek dengan citr Pleiades 

1A 

 Analisis data penginderaan jauh 

Pleiades 1A  

 Pengamatan habitat bentik di 

lapangan 

Pemetaan habitat bentik di Pulau 

Kemujan menggunakan klasifikasi 

berbasis piksel dan OBIA menghasilkan 

akurasi masing-masing sebesar 71,52% 

dan 86,89%. Dengan skema klasifikasi 

7 kelaspada citra Pleiades-1A, OBIA 

memberikan hasil yang lebih baik 

dengan adanya peningkatan akurasi 

sebesar 15,37% dari hasil kalsifikasi 

berbasis piksel. 

Faza Adhimah (2018) 

Analisis Kondisi Terumbu 

Karang dengan Pendekatan 

Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi di Pulau 

Kemujan Taman Nasional 

Karimunjawa 

 Menentukan pengaruh 

transformasi PCA 

terhadap pemetaan 

tutupan terumbu karang 

 Mengidentifikasi kondisi 

ekosistem terumbu karang 

 Transformasi PCA pada Citra 

Pléiades-1A untuk klasifikasi 

tutupan terumbu karang 

 Metode survei untuk pengambilan 

sampel terumbu karang di lapangan 

 Analisis data fisik perairan 

menggunakan analisis SIG 

 Perbedaan penggunaan transformasi 

PCA terhadap pemetaan tutupan 

terumbu karang 

 Pengaruh parameter fisik perairan 

terhadap kondisi terumbu karang 

 Distribusi dan luasan kondisi terumbu 

karang di Pulau Kemujan 

Sumber: Studi Pustaka, 2017 

Lanjutan Tabel 1.7 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pulau Kemujan merupakan bagian dari Taman Nasional Karimunjawa yang 

memiliki presentase kerapatan terumbu karang yang tinggi dengan organisme 

yang sangat bervariasi. Sebagai bagian Taman Nasional Biota Laut, seharusnya 

Kemujan memiliki terumbu karang dengan kondisi yang baik, namun dewasa ini 

degradasi ekosistem terumbu karang di Pulau Kemujan semakin mengkawatirkan. 

Degradasi tersebut diperparah dengan arus dan ombak yang menerpa daratan dan 

menyebabkan abrasi dan menimbulkan sedimentasi di pesisir Pulau Kemujan. 

Selain itu, perubahan fisik perairan yang diakibatkan oleh global warming dan 

aktivitas pelayaran dan pariwisata oleh penduduk sekitar juga menjadi faktor 

pemicu penurunan ekosistem terumbu karang di Pulau Kemujan. Terumbu karang 

sendiri memiliki fungsi ekonomis dan ekologis yang sangat penting bagi 

keseimbangan lingkungan di bumi, sehingga kerusakannya dapat menyebabkan 

kerugian dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. 

Perbaikan, pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dapat 

membantu ekosistem terumbu karang dalam memulihkan dirinya dari degradasi 

ekosistem dan mengoptimalkan pertumbuhan dari ekosistem itu sendiri. Perbaikan 

dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dapat dimulai dengan melakukan 

monitoring kondisi terumbu karang. Kondisi terumbu karang dapat diamati dari 

kondisi fisik perairan dan kerapatan terumbu karang, yang dihasilkan dari 

interpretasi data penginderaan jauh dan analisis data sekunder perairan. 

Terumbu karang sangat peka terhadap lingkungan hidupnya, terumbu karang 

dapat hidup dan tumbuh secara optimal jika lingkungan hidupnya sesuai dengan 

syarat hidup terumbu karang tersebut. Syarat hidup terumbu karang sangat 

dipengaruhi oleh sedimentasi, kecerahan perairan, salinitas, dan suhu permukaan 

laut. Perairan yang dikatakan sesuai dengan kebutuhan terumbu karang untuk 

hidup optimal adalah perairan yang bebas dari sedimentasi, memiliki kecerahan 

perairan 81-100%, salinitas 31-35‰, dan suhu permukaan laut 23-25
0
C.. 

Sedimentasi sangat mempengaruhi kondisi terumbu karang, karena keberadaan 

sedimen pada perairan akan membuat perairan menjadi keruh dan kotor, dan 

menyebabkan penurunan kualitas dan kematian pada terumbu karang. Hal ini 

disebabkan karena partikel sedimen akan menyumbat saluran pencernaan terumbu 

karang dan menyebabkan kecerahan perairan berkurang. Kecerahan perairan yang 

dibutuhkan terumbu karang berkisar antara 81-100%, dengan adanya sedimentasi, 

kecerahan perairan akan menurun. Berkurangnya kecerahan perairan akan 



23 

 

 

menyebabkan produktivitas terumbu karang menjadi lambat, karena fotosintesis 

terumbu karang terhambat akibat penetrasi cahaya di perairan tersebut berkurang.  

Parameter fisik lainnya yang mempengaruhi kondisi terumbu karang adalah 

salinitas perairan. Salinitas perairan yang dibutuhkan karang antara 31-35‰, 

perairan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah salinitasnya dapat menghambat 

laju pertumbuhan terumbu karang. Selain itu, kondisi suhu permukaan laut juga 

mempengaruhi kondisi karang, terumbu karang membutuhkan perairan dengan 

suhu permukaan laut yang berkisar antara 23-25
0
C untuk tumbuh secara optimal. 

Suhu perairan mempengaruhi kecepatan metabolisme, reproduksi dan kalsifikasi 

karang. Suhu perairan yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan 

pertumbuhan karang menurun, coral bleaching, hingga kematian karang. 

Terumbu karang yang hidup pada kondisi lingkungan optimal tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam kondisi baik. Sebaliknya, saat fisik perairan tidak sesuai 

dengan kondisi tersebut maka terumbu karang dapat dikategorikan dalam kondisi 

sedang atau jika dalam kondisi paling ekstrim terumbu karang dapat dikategorikan 

dalam kondisi yang buruk. Berdasarkan data fisik perairan tersebut terumbu 

karang dapat digambarkan kondisinya di lapangan berdasarkan kondisi fisik 

lingkungan hidupnya. Alur kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1.7. 

 

Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian 

       Keterangan: 

: Permasalahan 

: Data 

: Proses 
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1.7  Batasan Operasional 

Citra Pléiades-1A, merupakan citra penginderaan jauh resolusi tinggi, 

dengan resolusi spasial 0,5m pada band pankromatik dan 2 m pada 

multispektral. 

Kecerahan perairan, adalah nilai yang menunjukkan tingkat kecerahan yang 

terdapat pada suatu perairan dengan menilai intensitas cahaya yang ada. 

Koreksi radiometrik, koreksi yang dilakukan untuk memperbaikin kualitas 

citra yang terdistorsi selama perekaman karena beberapa faktor, seperti sudut 

pandang sensor, interaksi atmosfer, dan efek pantulan objek. 

Klasifikasi multispektral, adalah suatu algoritma yang dirancang untuk 

menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokan fenomena 

berdasarkan kriteria tertentu (Danoedoro, 1996). 

Kualitas terumbu karang, adalah tingkat baik buruknya terumbu karang 

yang dinilai berdasarkan berbagai parameter, seperti kerapatan terumbu 

karang, kondisi fisik perairan, dan konsentrasi klorofil terumbu karang. 

Penginderaan jauh, adalah ilmu atau teknik dan seni untuk mendapatkan 

informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data 

yang diperoleh dari suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek, 

wilayah atau gejala yang sedang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1994). 

Principal Component Analysis, adalah transformasi yang digunakan  untuk 

menghasilkan citra baru dimana setiap salurannya tidak saling berkaitan atau 

tidak berkolerasi dengan menggunakan parameter statistik citra. 

Salinitas, adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kadar atau 

kandungan garam yang ada di dalam laut. 

Sedimentasi, adalah partikel berupa mineral, tanah, pasir atau material 

lainnya yang mengendap ke dasar perairan karena terbawa oleh aliran air 

Sistem informasi geografi, adalah kumpulan perangkat keras komputer dan 

perangkat lunak yang terorganisir, yang di dalamnya terdapat beberapa 
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komponen utama, berupa orang, uang dan infrastruktur organisasi yang 

memungkinkan akuisisi dan penyimpanan geografis (Kennedy, 2009). 

Suhu, merupakan ukuran panas dinginnya perairan yang dipengaruhi oleh 

radiasi matahari, letak geografis, musim dan tutupan awan. 

Terumbu karang, merupakan ekosistem khas di daerah tropis yang secara 

biologi didefinisikan sebagai material skeleton yang terbentuk dari berbagai 

organisme dan sebagian besar tersusun dari karang batu. 
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