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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan penggunaan lahan dan suhu yang 

terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017 untuk menganalisis pengaruh 

perubahan tutupan lahan terhadap sebaran suhu permukaan. Penelitian ini 

menggunakan data landsat 7 tahun perekaman 2002 dan data landsat 8 tahun 

perekaman tahun 2017, Menggunakan metode purposive sampling untuk 

pengambilan data sampel dan analisis pola sebaran keruangan.. Penelitian ini 

memanfaatkan plug-in SCP (Semi – automatic classification Plugin) pada aplikasi 

Quantum GIS untuk melakukan klasifikasi multi spektral terselia berupa alogaritma 

SAM (Spektral Angle Mapping) untuk menghasilkan data berupa tutupan lahan. 

data nilai besaran suhu diperoleh degan cara mengabungkan nilai emisifitas yang 

dimiliki jenis penutup lahan dengan nilai spektral pada saluran thermal citra 

Landsat menggunakan logaritma yang di kemukakan oleh Artis Carnahan (1982). 

Analisis pengaruh tutupan lahan terhadap suhu permukaan di lakukan dengan 

melihat pola sebaran baik tutupan lahan dan suhu secara keruangan. Tutupan lahan 

berupa Vegetasi luasannya mengalami perubahan dari total luasan sebesar  13456 

Ha pada tahun 2002, Luasan tutupan lahan berupa vegetasi berubah menjadi 

13687.1 Ha Pada tahun 2017 dengan perubahan luasan sebesar 231.1 Ha luas ini 

pengalami pertambahan dari pada tahun sebelumnya, tututpan lahan Lahan 

terubuka mengalami perubahan luas sebesar 1344.9 nilai ini berkurang cukup 

drastis dari pada tahun sebelumnya. Luasan penutup lahan tahun 2002 adalah 

sebesar 5648 Ha sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 4303.1 Ha Sedangkan 

tutupan lahan berupa Lahan Terbangun 2002 sebesar 906.2 Ha. Tutupan Lahan 

Terbangun pada tahun 2017 adalah sebesar 2020 Ha. luasan ini mengalami 

peningkatan luas sebesar 1113.8 dari pada tahun sebelumnya. Perubahan suhu 

permukaan pada tahun 2002 cenderung relatif lebih panas dan suhu permukaan 

tahun 2017 yang cenderung lebih dingin terjadi karena hal ini disebabkan oleh 

tutupan lahan yang berubah dan pengaruh gejala El-Nino (Tahun Kering). 

Kata Kunci: Kota Batu, Penutup lahan, Citra Landsat, SAM (Spectral Angled 

Mapping), Suhu Permukaan 

ABSTRACT 

This research is trying to observe land cover and temperature changes in batu 2002 

up to 2017. its provide data to analyst the effect of land cover changes to distribution 

of Land Surface Temperature in Batu City. This research used Landsat 7 data 

recorded in 2002 and Landsat 8 data recorded in 2017. Sample of landcovers are 

dermine by purposive sampling method. This research utilize SCP Plugin (Semi 

automatic Classification Plugin) in Quantum GIS application to do a supervised 

multispectral classification in a SAM (Spectral Angled Mapping) logarithm form 

to produce a data in a form of land cover. The temperature data obtained by 

integrating the number of emissivity from a land cover with spectral value in 
Landsat image thermal band. Those data are analysed by its spatial distribution to 
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determine wheter landcover can effect the land surface temperature.  The land cover 

is a vegetation.  The area of this land cover vegetation has expanded from 13456 

Ha in 2002 to 13687.1 Ha with 231.1 Ha area expansion in 2017. The Bare land 

cover has narrowed for 1344.9 Ha, this number has drastically decreased from the 

previous year. 5684 Ha land cover area in 2002 is narrowed into 4303.1 Ha in 2017. 

Build-up Area covers 906.2 Ha in 2002 is expanded to 2020 Ha in 2017. It has 

1113.8 Ha expansion, greater from the previous year. The change of surface 

temperature is tend to be hotter in 2002 and it tend to be cooler in 2017. It isl 

because the physical change of the land cover and the El-Nino phenomenon. 

Keywords: Batu City, land cover, Landsat Image, SAM (Spectral Angled 

Mapping), Land Surface Temperature 

1. PENDAHULUAN

Pemanasan Global merupakan proses peningkatan suhu atmosfer, laut dan 

permukaan bumi akibat kegiatan manusia. Konsekuensi yang ditimbulkan akibat 

gejala alam ini adalah menjadi hangatnya beberapa lokasi di bumi. Sebagaian masih 

lokasi dapat memaklumi namun disebagian tempat yang lain peningkatan suhu 

menjadi masalah. Pada lokasi sekitar kutub suhu panas mengakibatkan pencarian 

es terjadi lebih cepat. Selain itu penigkatan suhu mengakibatkan laju evaporasi 

meningkat dan mempengaruhi hujan turun mengakibatkan kekeringan dan banjir di 

daerah tropis dan banyak lagi gejala lain yang diakibatkan oleh pemanasan global  

Peningkatan kadar gas rumah kaca berupa karbondioksida, gas metana, dsb 

merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Dalam beberapa dekade 

terakhir manusia membakar lebih banyak bahan bakar fosil lebih banyak untuk 

pemenuhan kebutuhannya sehingga mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca 

meningkat dalam atmosfer akibatnya energi panas matahari yang harusnya 

dipantulkan kembali ke luar angkasa sebagaian energinya menetap di bumi karena 

hadangan gas rumah kaca. Dalam kurun waktu yang singkat konsentrasi karbon 

dioksida yang tinggi di bumi bumi berada diambang batas yang sangat tinggi  

Secara alami gas rumah kaca dapat diurai secara alami oleh alam melalui 

proses fotosintesis pada tumbuhan sehingga jumlahnya dapat berkurang di atmosfer 

ironisnya kondisi ini diperparah dengan laju deforestasi yang tinggi di Daerah hutan 

tropis dan laju perubahan lahan di kota-Kotasehingga jumlah tanaman (pohon) 

berkurang secara drastis.Salah satunya yang terjadi di Kota Batu. Kota Batu dahulu 
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merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang kemudian ditetapkan 

menjadi  Kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, 

Batu ditetapkan sebagai Kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. 

Sebagai daerah yang baru Kota Batu Kota Batu berbenah dan berkembang 

menjadi Kotaberbasis pariwisata semenjak itu wajah Kota Batu berubah dari yang 

dulunya menjadi tempat tujuan wisata Regional untuk Jawa Timur. Dinas Pertanian 

dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu menyebut lahan pertanian di wilayahnya 

menyusut sebesar 5% - 10% setiap tahunnya. Alih fungsi lahan untuk kepentingan 

investasi seperti pembangunan tempat wisata, perkantoran, perumahan maupun 

kawasan bisnis Perkembangan sektor wisata ini akhirnya berdampak langsung pada 

fisik Kota Batu itu sendiri, pemenuhan atas kebutuhan untuk sektor wisata 

mendorong laju perubahan lahan menjadi lebih cepat. Lahan yang dulunya di 

gunakan sebagai lahan pertanian maupun hutan dirubah menjadi hotel atau objek 

wisata baru.  

Hal ini apabila dibiarkan teralu lama maka dampak lingkungan yang 

diakibatkan menjadi semakin parah padahal Kota Batu menjadi daerah penyangga 

daerah disekitarnya seperti Kabupaten Malang dan Kota Batu lebih jauh Kota Batu 

memiliki sumber mata air Sungai Berantas yang merupakan salah satu sungai 

terbesar di provinsi Jawa Timur. Apabila kelestarian Kota Batu terganggu maka 

daerah lain akan menerima dampak langsung terganggunya kelestarian 

lingkungannya. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah perubahan fisik Kotadapat 

berpengaruh juga pada kondisi alam sekitarnya seperti misalnya suhu udara. Suhu 

udara yang meningkat mempengaruhi laju evaporasi menjadi lebih cepat dan 

mengakibatkan kekeringan.  

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jatim tahun 2015 

dan data SLHD 2014 menunjukkan, ada penurunan jumlah sumber mata air dari 

109 pada 2009 menjadi tinggal 57 pada 2011 (SLDH Jawa Timur, 2015) selain itu 

peningkatan suhu udara juga dapat mempengaruhi tekanan udara membuat 

perubahan laju angin dan mengakibatkan perubahan cuaca. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi keseimbangan alam disekitar. Adapun tujuan dari penilitian ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
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antara lain: a) Mengetahui perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Batu pada 

kurun waktu  2002 dan 2017. b) Mengetahui perubahan suhu yang terjadi di Kota 

Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017. c) Menganalisis pengaruh perubahan 

tutupan lahan terhadap sebaran suhu permukaan yang terjadi di Kota Batu pada 

kurun waktu 2002 dan 2017. 

2. METODE

2.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei sebagai metode untuk mengumpulkan 

data titik sampel tutupan lahan yang terdapat di Kota Batu, Jawa Timur. Metode ini 

digunakan agar uji akurasi dapat dilakukan. Uji akurasi diperlukan untuk mencari 

nilai ketepatan proses penentuan penutup lahan yang nantinya diterapkan 

menggunakan proses klasifikasi citra secara otomatis pada aplikasi Quantum GIS. 

Pengolahan data untuk menghasilkan analisis suhu permukaan menggunakan 

logaritma kecerahan suhu pada saluran termal pada setiap jenis citra Landsat yang 

dipadukan dengan nilai emisifitas setiap penutup lahan yang telah diklasifikasi 

secara otomatis. 

2.2 Pemilihan Daerah Penelitian 

Objek penelitian yang dijadikan fokus penelitian merupakan jenis tutupan lahan 

yang ada di Kota Batu. Kota Batu menjadi pilihan penelitian karena dalam kurun 

waktu kurang lebih 15 tahun. Fisik Kota Batu berubah pesat menjadi kota tujuan 

wisata akibat pemekaran daerah. Peneliti ingin melihat apakah pengaruh erubahan 

fisik kota dapat mempengaruhi kondisi alam sekitar khususnya suhu permukaan. 

2.3 Data Penelitian 

Metode pengambilan sampel dalam peniletian ini adalah purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel populasi berupa tutupan lahan yang berdeda yang terdapat di 

Kota Batu.  

2.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Peneletian ini menggunakan beberapa instrument untuk menghasilkan data 

penelitian antara lain GPS dan telefon gengam untuk merekam perubahan yang 
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terjadi di lapangan dan seperangkat laptop yang telah terpasang aplikasi Quantum 

GIS. Sedangkan data yang di gunakan adalah data citra landsat 8 dan 7 pada tahun 

perekaman 2002 dan 2017. 

Gamabar 1. Gambar diagram alir 

2.5 Analisis Data  

2.5.1 Analisis perubahan lahan 

Analisis perubahan lahan menggunakan analisi kualitatif dimana data penutup 

lahan tahun 2002 di bandingkan dengan data penutup lahan tahun 2017 secara 

tumpang tindih pada aplikasi sehingga mendapatkan hasil perubahan lahannya. 

Adapun penutup lahan yang di maksud dibagi menjad tiga jenis yaitu lahan 

terbangun, vegetasi dan lahan tidak terbangun. Ketiga jenis penutup lahan tersebut 

diperoleh menggunakan proses klasifikasi multi spektral terselia berupa alogaritma 

spektral angle mapping (SAM) yang dilakukan pada aplikasi Quantum GIS. 

2.5.2 Analisis perubahan Suhu 

Perubahan suhu yang terjadi akibat perubahan penutup lahan  dianalisis 

menggunakan analisis secara kualitatif berupa menyusun data distribusi suhu pada 

tahun 2002 dengan data suhu pada tahun 2017 secara tumpang tindih dengan begitu 

dapat terlihat perubahan sebaran suhu antara tahun 2002 dengan tahun 2017. Nilai 
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besaran suhu di dapatkan menggunakan degan mengalikan nilai emisifitas yang di 

miliki jenis penutup lahan dengan nilai spektral pada citra landsat pada kanal 

saluran 6 pada citra landsat 7 sedangkan pada citra landsat 8 kanal saluran yang di 

gunaka yaitu saluran 10 saluran Thermal Infrared Sencored (TIRS). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Letak, Luas, dan Batas 

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk sejak tahun 

2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu terletak ± 104,7 km dari 

Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya dan sekitar ± 15 km dari Kota Malang. 

Secara geografis letak Kota Batu berada di 112°17'10,90" - 122°57'11" Bujur Timur 

dan 7°44'55,11" - 8°26'35,45 Lintang Selatan, dan memiliki batas administratif  

Batas Utara: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, Batas Timur  

Kabupaten Malang, Batas Selatan Kabupaten Blitar dan Malang, Batas Barat 

Kabupaten Malang. 

 Kota Batu memiliki luas wilayah sebesar 20010.2 Ha atau 200,1 Km2 

terbagi menjadi tiga kecamatan dan 24 kelurahan/desa. Secara umum wilayah Kota 

Batu merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Kota Batu dikelilingi oleh tiga 

yaitu: Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan 

Gunung Arjuno (3.339 meter). Sehingga memiliki bentuk topografi  berbukit 

dengan kemiringan lereng sebesar 25 – 40% dan kemiringan > 40. 

3.2 Kepadatan Penduduk 

Penduduk Kota Batu tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan 

Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Hampir separuh penduduk Kota Batu bertempat 

tinggal di Kecamatan Batu (46,56%), sementara separuhnya lagi bertempat tinggal 

di Bumiaji (28,76%) dan Junrejo (24,68%). Dari sisi luas wilayah sebenarnya 

Kecamatan Bumiaji adalah kecamatan yang memiliki luas terbesar dibandingkan 

dua kecamatan lainnya. Hal ini dipahami karena secara geografis Kecamatan Batu 

memiliki wilayah yang relatif lebih datar dari dua kecamatan yang lain. sementara 

Kecamatan Bumiaji meskipun memiliki luas wilayah paling besar tetapi kondisi 

geografis wilayah kecamatan ini merupakan wilayah perbukitan yang sebagian 

besar digunakan untuk wilayah pertanian dan konservasi lingkungan. Kepadatan 

penduduk berkaitan dengan daya dukung (carrying capacity) suatu wilayah. 

Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (density ratio) 

yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap 

luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun 

tertentu. Sehingga jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka 

Kecamatan Batu menjadi kecamatan terpadat di Kota Batu, diikuti Kecamatan 
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Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Sebenarnya kepadatan Kecamatan Batu dan 

Kecamatan Junrejo hampir sama. Hal ini terjelaskan dari jumlah penduduk yang 

tinggal di Kecamatan Junrejo hanya separuh dari jumlah penduduk di Kecamatan 

Batu tetapi luas wilayahnya juga separuh dari luas wilayah Kecamatan BatuJumlah 

penduduk Kota Batu pada tahun 2015 adalah 214.969 jiwa. Dengan luas wilayah 

total 19.909 Ha atau 199,09 Km2, Kota Batu memiliki tingkat kepadatan sebesar 

1.080 jiwa / km2. 

3.3 Jenis Tanah 

Kondisi Geologi Kota Batu Dilihat dari keadaan geografi-nya, Kota Batu dapat 

dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol, berupa lahan tanah yang 

paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas. Kedua jenis Kambisol, berupa jenis 

tanah yang cukup subur meliputi. Ketiga tanah alluvial, berupa tanah yang kurang 

subur dan mengandung kapur meliputi Dan yang terakhir jenis tanah Latosol 

meliputi. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang 

berasal dari ledakan gunung berapi, sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat 

kesuburan yang tinggi. Berikut peta sebaran kondisi geologi Kota Batu hasil 

penelitian 

3.4 Iklim 

Berdasarkan data BMKG Kabupaten Malang tahun 2018 , kelembaban rata-rata 

tahunan Kabupaten Malang sebesar 87,2%, tekanan udara rata-rata yaitu 937,98 mb 

dengan jumlah penyinaran matahari berkisar antara 37-65%. Berdasarkan 

karakteristik suhu udara dan curah hujan tersebut, menurut klasifikasi iklim 

Koppen, Kabupaten Malang memiliki iklim muson tropis (Am). Suhu udara 

mempengaruhi besarnya curah hujan dan laju evapotranspirasi. Suhu udara tersebut 

sebagai perkiraan dan menunjukkan kejadian penyebaran air di permukaan bumi. 

Berdasarkan tabel data curah hujan, pergeseran puncak musim kemarau di 

Kabupaten Malang terjadi akibat peristiwa Elnino, dipole mode (interaksi antara 

laut dan atmosfer di Samudera Hindia yang mengakibatkan selisih antara anomali 

suhu muka air laut perairan), pengaruh fenomena regional, dan kondisi topografi. 

Unsur iklim yang mempengaruhi klasifikasi menurut Koppen yaitu nilai curah 

hujan dan suhu udara. Sistem klasifikasi iklim Koppen digunakan dalam penelitian 

ini karena mengekspresikan iklim terbaik. Suhu udara yang terekam pada penelitian 

di batasi dengan rentang suhu antara 160 C sampai dengan 260 dengan suhu udara 

terpanas yaitu suhu 26.70 C  

3.5 Penggunaan Lahan 

Penggunaanlahan di Kecamatan Kota Batu terdiri dari berbagai penggunaan lahan 

seperti Lahan terbangun, Sawah, RTH, Semak Belukar, TanahLadang, dan Hutan. 

Penggunaan lahan di Kota Batu di dominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan 

dengan luasan seluas 7997.3 Ha di ikuti oleh luas penggunaan lahan berupa tanah 
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Ladang 3770.8 Ha,Lahan Terbangun 2906.1, RTH 1312.2, Sawah 1090.7 Ha, 

Semak Belukar 728.3 Ha. Berikut peta sebaran penggunaan lahan di Kota Batu hasil 

penelitian.  

3.6 Klasifikasi Penutup Lahan Kota Batu 

Klasifikasi penutup lahan di Kota Batu menggunakan logaritma SAM Spektral 

Angled mapping dengan memanfaatkan citra Landsat  7 dengan tanggal perekaman 

19 Mei 2002 dan landsat 8 dengan tanggal perekaman 5 Juni 2017 citra tersebut 

dipilih karena citra tersebut memiliki gangguan awan yang paling sedikit diantara 

citra lainnya. Selain itu citra ini dipilih karena diperkiranakan bahwa citra ini dapat 

mengTabkan perubahan lahan dengan baik karena kedua citra memiliki rentang 

waktu yang tidak teralu jauh dengan penetapan Kota Batu sebagai daerah 

administratif Kota dan kondisinya terkini.  

Penelitian ini membagi hasil klasifikasi tutupan lahan menjadi 4 klasifikasi 

tutupan lahan yaitu: lahan terbuka, lahan terbangun, tubuh air dan Vegetasi. Tetapi 

pada daerah penelitian ini yaitu di Kota Batu tutupan lahan berupa tubuh air tidak 

mampu teridentifikasi dengan baik. Oleh karena itu tutupan lahan berupa tubuh air 

sengaja dihilangkan untuk memaksimalkan proses klasifikasi tutupan lahan yang 

lain, hal ini disebabkan oleh nilai resolusi spectral Citra Landsat 7 dan landsat 8 

yang sebesar 30m tidak mampu menangkap dengan baik tutupan lahan tubuh air 

dengan baik di Kota Batu, selain itu hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Batu 

sendiri yang tidak memiliki areal Danau atau rawa dan lebar aliran sungai yang 

kecil. Hasil dari proses otomasi SAM yang dilakukan menghasilkan hasil berupa 

tutupan lahan berupa vegetasi memiliki persentase luas sebesar 67,25% atau luas 

13456 Ha, sedangkan Luas lahan terbuka memiliki luasan se luas 5648 Ha atau 

dengan persentase 28.23% dan luas lahan terbangun seluas 906.2 Ha dengan 

persentase 4.53% pada tahun 2002 dengan luas total lahan sebesar 20010.2 Ha 

(Lihat Tabel 1) sedangkan hasil klasifikasi penutup lahan pada tahun 2017 Tutupan 

lahan berupa vegetasi memiliki luas sebesar 13687.1 Ha dengan persentase luas 

dari luasan total sebesar 68.4 % sedangkan luasan untuk lahan terbuka sebesar 

4303.1 Ha dg persentase luas 21.5 % dan tutupan lahan berupa Lahan terbangun 

seluas 2020 Ha dengan persentase seluas 10.1%. 

Tabel 1. Tabel perubahan tutupan Lahan Kota Batu 2002 dan 2017 

Tutupan Lahan 

Luas 2002 

(Ha) 

Luas 2017 

(Ha) 

Perubahan 

(Ha) Persentase 

Vegetasi 13456 13687.1 231.1 1.2 

Lahan Terbuka 5648 4303.1 -1344.9 -6.7 

Lahan Terbangun 906.2 2020 1114 5.6 

Sumber: Penelitian 2018 
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Luasan tutupan lahan dalam penelitian ini mengalami perubahan bervariatif 

pada setiap tutupan jenis lahan yang berbeda. Pada tutupan lahan berupa Vegetasi 

luasan tutupan lahan mengalami perubahan dari total luasan lahan  13456 Ha pada  

tahun 2002 luasan tutupan lahan berupa vegetasi berubah menjadi seluas 13687.1 

Ha Pada tahun 2017 dengan perubahan luasan sebesar 231.1 Ha luasan ini 

pengalami pertambahan dari pada luasan tahun sebelumnya, tutupan lahan Lahan 

terubuka mengalami perubahan luas sebesar 1344.9 nilai ini berkurang cukup 

drastis dari pada tahun sebelumnya. Luasan penutup lahan tahun 2002 adalah 

sebesar 5648 Ha sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 4303.1 Ha. Sedangkan 

tutupan lahan berupa Lahan Terbangun 2002 sebesar 906.2 Ha. Tutupan Lahan 

Terbangun pada tahun 2017 adalah sebesar 2020 Ha. luasan ini mengalami 

peningkatan luas sebesar 1113.8 dari pada tahun sebelumnya. 

Perubahan luasan tutpan lahan ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia 

dalam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup dan berkembang ke arah yang 

lebih baik hal. Namun dalam penelitian ini perubahan luasan tutupan lahan tidak 

hanya dipengaruhi oleh kegiatan manusia saja. Kondisi lingkungan, jenis sensor 

dan waktu perekaman mempengaruhi hasil perekaman daerah kajian penelitian 

termasuk pula metode klasifikasi otomatis yang dipilih dalam hal ini metode SAM. 

Metode klasifikasi SAM menggunakan nilai pantulan spektral pada setiap objek 

untuk proses menentukan klasifikasinya hal ini menjadi kelebihan dan kekurangan 

dalam penelitian ini, seperti pada contoh hasil klasifikasi tutupan lahan berupa 

Lahan terbuka. Hasil klasifikasi lahan terbuka pada tahun 2002 yang sebesar 5648 

Ha menurun drastis pada tahun pereakaman tahun 2017 menjadi seluas 4303.1 Ha 

di sisi lain hasil klasifikasi berupa lahan terbangun pada tahun 2002 yang sebesar 

906.2 Ha meningkat tajam jika dibandingkan dengan hasil klasifikasi tahun 2017 

yang seluas 2020 Ha.  

Perubahan luasan tutupan lahan yang drastis tersebut terjadi karena kondisi 

atmosfer yang berbeda pada tahun perekaman 2002 dan 2017. Bulan mei 2002 

merupakan bulan paling kering di Jawa Timur hal ini mempengaruhi kondisi 

permukaan bumi dan hasil perekaman dari sensor yang akhirnya membuat nilai 

pantulan dari lahan terbuka dan terbangun memiliki nilai pantulan yang hampir 

sama sehingga mempengaruhi hasil klasifikasi SAM. 

Apabila dilihat dari pola perbesarannya dapat diamati bahwa peningkatan 

luasan lahan terbangun yang tinggi mencaplok daerah-daerah dengan klasifikasi 

daerah lahan terbuka.  (Lihat gambar 2) 
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Gambar 2. Sebaran tutupan lahan di Kota Batu: (a) Sebaran Tahaun 2002 (b) 

Sebaran Tahun 2017 

Gejala atmosfer ini juga mempengaruhi nilai pantulan pada klasifikasi 

vegetasi namun pada penelitian ini pengaruh atmosfer pada tutupan berupa vegetasi 

tidak berdamak secara signifikan. Sehingga hasil perubahan tutupan lahan berupa 

vegetasi nilainya kecil yaitu sebesar 231.1 Ha dan luasannya meningkat dari tahun 

2002 ke tahun 2017. 

Hasil Klasifikasi tutupan lahan dalam penelitian ini memiliki nilai akurasi 

sebesar 97% nilai ini diperloreh dari. Hasil validasi interpretasi data citra dengan 

kondisi dilapangan, dari total sampel sebanyak 30 titik sampel penelitian berupa 

tutupan lahan 29 titik diantaranya memiliki kecocokan dengan hasil interpretasi dan 

1 titik sampel memiliki perbedaan antara hasil klafikasi dengan kondisinya secara 

aktual. 

3.7 Analisis sebaran suhu permukaan Kota Batu tahun 2002 dan 2017 

Sebaran suhu permukaan di Kota Batu dalam penelitian ini di bagi kedalam 5 kelas 

yang berbeda dengan rentang nilai suhu permukaan dari 160 C sampai dengan suhu 

300C. pembagian ini didasarkan pada data penelitian lain bahwa besaran suhu di 

Kota Batu berkisar antara suhu 160 C – 280 C. setiap kelas suhu permukaan dalam 

penelitian ini memiliki lebar julat kelas sebesar 30 C. kelas suhu 160 C – 180 C 

disajikan dalam kelas yang berwarna hijau tua, kelas suhu 180 C – 210 C disajikan 

dalam kelas berwarna hijau muda, kelas suhu 210 C – 240 C disajikan dalam kelas 

berwarna kuning, kelas suhu 240 C – 270 C disajikan dalam kelas berwarna jingga, 

kelas suhu 270 C – 300 C disajikan dalam kelas berwarna merah. 

Penentuan nilai sebaran suhu permukaan ini didasarkan oleh motode yang 

dikembangkan oleh Artis dan Carnahan (1982). Metode ini dipilih karena dalam 

metode ini memiliki proses yang relatif lebih singkat dari pada metode yang lain 

yang ada pada saat ini. Metode ini membutuhkan input data berupa nilai emisifitas 

Legenda

Batas Kabupaten

Lahan Terbuka

Lahan Terbangun

Vegetasi(a) (b) 
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tutupan lahan dan nilai Panjang gelombang pada saluran thermal pada setiap jenis 

citra yang digunakan. Data nilai eisifitas diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh KP wittich (1997).  

a.                                                 b. 

c. d. 

Gambar 3. Sampel perubahan suhu Kota Batu secara Mikro a) Hasil tutupan lahan 

tahun perekaman 2002 b) Hasil tutupan lahan tahun perekaman 2017 c) Hasil 

sebaran suhu tahun 2002 d) Hasil sebaran suhu tahun 2017  

Hasil penelitian menunjukkan persebaran LST di Kota Batu pada tahun 2002 

memiliki sebaran suhu yang relatif tinggi dari pada hasil perekaman tahun 2017 hal 

ini dapat dilihat dari klasifikasi kelas suhu 240 C – 270 C yang berwarna jingga dan 

kelas suhu 270 C – 300 C yang berwarna merah yang cenderung dominan pada hasil 

penelitian pada tahun perekaman citra 2002. Sedangkan pada citra tahun perekaman 

2017 suhu permukaan yang cendenung terihat dominan adalah kelas dengan suhu 

210 C – 240 C dan kelas dengan suhu 210 C – 240 C. kelas suhu tinggi 270 C – 300 

C pada data perekaman tahun 2017 ini terpusat pada daerah perkotaan yang 

memiliki tutupan lahan terbangun yang relatif padat. Sedangkan daerah degan kelas 

suhu rendah yaitu kelas suhu 160 C – 210 C berada di bagian utara daerah penelitian 

disekitar perbatasan dengan daerah lain dan sebagian kecil berada dibagian paling 

Legenda

Batas Kabupaten

Lahan Terbuka

Lahan Terbangun

Vegetasi

Legenda

Batas Kabupaten

<VALUE>

16C - 18C

18C - 21C

21C - 24C

24C - 27C

27C - 30C
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selatan daerah penelitian. Pola persebaran kelas suhu rendah 160 C – 210 C seperti 

ini juga terjadi pada data tahun perekaman 2002.     

Penelitian ini juga mencoba melihat perubahan suhu yang terjadi di Kota 

Batu secara mikro pada daerah uji seperti gambar diatas (Gambar 3) dari gambar 

diatas dapat dilihat bahwa perubahan suhu permukaan di kota batu pada tahun 2017 

suhunya di dominasi oleh suhu dingin 180 C – 210 C (Hijau Muda) dan 210 C – 240 

C (Kuning) dengan sedikit daerah bersuhu tinggi suhu 240 C – 270 C (Jingga) dan 

270 C – 300 C (Merah) dan suhu dingin, sedangkan pada tahun 2002 suhunya 

cenderung bervariasi dan memiliki luasan yang kurang lebih sama antara suhu 

rendah dan suhu tingginya. Daerah dengan suhu rendah dan tinggi pada tahun 2002 

nantinya akan berubah menjadi daerah dengan suhu 210 C – 240 C ditahun 

perekaman 2017.  

Tabel 2. Tabel Validasi suhu pada sebagian titik sampel 

No Titik Sampel Tutupan Lahan 

Suhu 

2017 Suhu Udara 

1 Lahan Terbangun 29.3 C 19.5 C 

3 Lahan Terbangun 26.4 C 20.3 C 

9 Lahan Terbangun 27.3 C 22.3 C 

12 Vegetasi  23.6 C 19.2 C 

13 Vegetasi 21.4 C 18 C 

19 Vegetasi 23.8 C 21.3 C 

25 Lahan Terbuka 20.8 C 19.2 C 

26 Lahan Terbuka 25 C 19.8 C 

29 Lahan Terbuka 26.9 C 19.9 C 

Sumber: Penelitian, 2018 

Hasil validasi suhu dari sebagaian titik sampel penelitian memperlihatkan 

bahwa suhu udara dan suhu permukaan tidak memiliki korelasi yang signifikan. 

Suhu permukaan pada tahun 2017 yang paling tinggi adalah suhu permukaan 

tutupan lahan berupa Lahan Terbangun dengan suhu 29.3 0C dengan besaran suhu 

udara 19.5 0C sedangkan yang paling dingin adalah tutupan lahan berupa Lahan 

Terbuka  dengan suhu 20.80C  dan suhu udara 19.20C. (Lihat Tabel 2) 

Perbedaan antara pola sebaran suhu rendah antara tahun 2002 dan 2017 

terletak pada luasan daerah dengan suhu rendah. Pada tahun 2002 sebaran suhu 

yang sangat rendah memiliki luasan yang lebih luas dari pada tahun 2017. (lihat 

gambar 4) 

Perbedaan suhu permukaan antara tahun 2002 yang cenderung relatif lebih 

panas dan suhu permukaan tahun 2017 yang cenderung lebih dingin terjadi karena 



13 

faktor tutupan lahan. (lihat tabel 1) disisi lain hal ini juga di pengaruhi oleh 

fenomena El-Nino (Tahun kering) yang terjadi di Pulau Jawa pada tahun 2002. 

Fenomena ini memiliki siklus setiap 5 tahun sekali dengan rata-rata kejadian 

kekeringan tingkat tinggi selama 5 bulan dalam setahun kejadian ini sebeklumnya 

telah terjadi pada tahun 1991 dan 1997. Terdapat hubungan yang jelas antara 

fenomena ENSO (El Niño dan La Niña) terhadap penurunan/peningkatan curah 

hujan di Pulau Jawa. Sehingga ENSO secara tidak langsung menjadi pemicu 

terjadinya kekeringan pertanian pertanian di Indonesia (Amalo,2016) 

Gambar 4. Sebaran suhu permukaan di Kota Batu: 

 (a) Sebaran Tahun 2002, (b) Sebaran Tahun 2002 

Tahun 2002 memiliki luas tutupan lahan terbuka yang lebih luas dan pola 

yang menyebar diseluruh daerah kajian lihat gambar 2 dari pada luasan pada tahun 

2017. Selain itu tutupan lahan terbuka pada tahun perekaman 2017 memiliki pola 

yang lebih cenderung teratur dan mengelompok tidak menyebar. Apabila diamati 

lebih seksama pada hasil klasifikasi penutup lahan 2002 dan 2017 (lihat gambar 3). 

Hasil klasifikasi tutupan lahan berupa lahan terbuka pada tahun 2002 sebagian 

besar berubah menjadi permukiman dan sebagian kecil menjadi vegetasi pada tahun 

perekaman 2017. Khusus pada klasifikasi tutupan lahan berupa vegetasi tutupan 

lahan vegetasi luasannya meningkat dan menggantikan tempat tutupan lahan 

berupa lahan terbuka yang polanya tersebar menjadikan pola sebaran vegetasi 

menjadi lebih rapat pada tahun perekaman 2017 dan luasnya meningkat sebesar 

231.1 Ha. Sedangkan perubahan tutupan lahan berupa lahan terbangun meningkat 

signifikan dengan pola yang mengikuti sebaran laha terbuka pada tahun 2002. 

Dapat diketahui dari pola persebaran dan perubahan tutupan lahan ini bahwa 

perubahan lahan berupa vegetasi yang memiliki pengaruh suhu dalam penelitian ini 

karena dengan pertumbuhan lahan terbangun yang meningkat pesat harusnya suhu 

Legenda
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<VALUE>
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24C - 27C
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permukaan meingkat dengan derastis namun peningkatan lahan terbangun tidak 

mempangaruhi sehingga dapat diketahui bahwa pengaruh akan lahan terbangun dan 

lahan terbuka memiliki pengaruh yang sama terhadap suhu. Sedangkan 

meningkatnya tutupan lahan berupa vegetasi yang hanya sebesar 1.2 persen mampu 

mempengaruhi suhu permukaan daerah penelitian. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil nilai suhu permukaan 

menjadi berbeda-beda antara lain faktor atmosfer atau cuaca, faktor objek dan 

faktor sensor. Faktor atmosfer atau cuaca mempengaruhi kondisi awan sehingga 

memepengaruhi pula lama penyinaran matahari terhadap objek. Durasi penyinaran 

objek sangat berpengaruh terhadap besaran nilai suhu permukaan semakin lama 

suatu benda menerima radiasi matahari semakin tinggi suhu permukaannya 

begitupula sebaliknya suhu permukaan akan menjadi lebih rendah pada benda 

dengan lama penyinaran yang singkat.  

Jenis sensor memberi pengaruh pada hasil sebaran suhu. hanya sensor yang 

memiliki saluran thermal yang dapat menangkap fenomena suhu permukaan, 

sensor thermal pada citra Landsat memiliki nama yang berbeda seperti TM 

(Thematic Mapper) dan ETM + (Enchanced Thematic Mapper Plus) pada citra 

landsat 7 atau TIRS (Thermal Infrared Sensor) pada citra landsat 8. Saluran 

Thermal pada citra landsat 7 memiliki Panjang gelombang 10,4 – 12,5 µm pada 

saluran 6, sedangkan pada Landsat 8 saluran termal terbagi menjadi dua yaitu 

saluran 10 dengan panjang gelombang 10,3 – 11,3 µm dan saluran 11 dengan 

panjang gelombang 11,5 – 12,5 µm sensor thermal pada landsat 8 ini merupakan 

pengembangan dari sensor yang di miliki oleh sensor landsat 7. Sensor termal 

landsat 8 di klaim lebih lebih baik dan mampu menghasilkan nilai suhu permukaan 

yang lebih baik dari pada citra landsat 7 karena kemampuan saluran 10 dan 11 

dalam membedakan suhu permukaan bumi dan suhu yang terdapat pada atmosfer. 

3.8 Analisis perubahan tutupan lahan dan LST 

Perubahan penutup lahan mengakibatkan sebaran suhu permukaan di Kota Batu 

berubah mengikuti pola sebaran tutupan lahan. Daerah dengan suhu sangat tinggi 

menempati daerah dengan tutupan lahan terbangun yang relatif padat. Suhu pada 

daerah terbangun cenderung lebih tinggi dari pada daerah dengan tutupan lahan 

lain. Tutupan lahan berupa lahan teruka suhunya cenderung sedang. Tutupan lahan 

lahan terbuka yang dekat dengan tutupan lahan berupa vegetasi memiliki suhu yang 

sedang sampai dengan dingina. Sedangkan tutupan lahan terbuka yang lebih dekat 

dengan lahan terbangun memiliki suhu sedang sampai dengan tinggi. Tutupan lahan 

vegetasi cenderung memiliki suhu yang rendah. 

Tingginya pertumbuhan lahan terbangun dan menyusutnya luasan lahan 

terbuka  pada tahun 2017 harusnya dapat membuat luasan suhu permukaan yang 

tinggi menjadi lebih luas namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Disisi lain 

peningkatan luas vegetasi pada tahun 2017 yang hanya sebesar 231.1 Ha terbukti 
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mampu membuat sebaran suhu menjadi lebih dingin terlihat dari daerah dengan 

luasan berwarna merah yang lebih sedikitpada tahun 2002 daripada tahun 2017. 

Sedangkan daerah dengan suhu rendah luasnya menurun daripada tahun 2002 hal 

ini dikarenakan pertumbuhan lahan terbangun yang terjadi. fenomena ini 

menunjukkan vegetasi mampu menjaga keseimbangan suhu sedangkan 

pertumbuhan lahan terbangun meningkatkan suhu.  

4. PENUTUP

Kesimpulan 

1. Tutupan lahan berupa Vegetasi  mengalami perubahan dari total luasan lahan

13456 Ha pada tahun 2002 berubah menjadi seluas 13687.1 Ha Pada tahun

2017 dengan perubahan luasan sebesar 231.1Ha luasan ini pengalami

pertambahan dari pada luasan tahun sebelumnya, tututpan lahan Lahan

terubuka mengalami perubahan luas sebesar 1344.9 nilai ini berkurang cukup

drastis dari pada tahun sebelumnya. Luasan penutup lahan tahun 2002 adalah

sebesar 5648 Ha sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 4303.1 HaSedangkan

tutupan lahan berupa Lahan Terbangun 2002 sebesar 906.2 Ha. Tutupan Lahan

Terbangun pada tahun 2017 adalah sebesar 2020 Ha. luasan ini mengalami

peningkatan luas sebesar 1113.8 dari pada tahun sebelumnya.

2. Perubahan suhu permukaan pada tahun 2002 cenderung relatif lebih panas dan

suhu permukaan tahun 2017 yang cenderung lebih dingin terjadi karena hal ini

di sebabkan oleh tutupan lahan dan fenomena tahunan El-Niño yang terjadi

pada tahun 2002.

3. Sebaran suhu permukaan berubah mengikuti pola sebaran tutupan lahan.

Daerah dengan suhu sangat tinggi menempati daerah dengan tutupan lahan

terbangun yang padat. Suhu pada daerah terbangun cenderung lebih tinggi dari

pada daerah dengan tutupan lahan lain. Tutupan lahan berupa lahan terbuka

suhunya cenderung sedang. Tutupan lahan lahan terbuka yang dekat dengan

tutupan lahan berupa vegetasi memiliki suhu yang sedang sampai dengan

dingin. Sedangkan tutupan lahan terbuka yang lebih dekat dengan lahan

terbangun memiliki suhu sedang sampai dengan tinggi. Tutupan lahan vegetasi

memiliki suhu yang rendah.
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