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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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  

(lihat Tabel 1). 

Zaman Kadar Karbon(PPm) 

Litikum (150000 SM) 200 

Paleolitikum (50000 SM) 220 

Tahun 1950 320 

Saat Ini 400 

Sumber: climate.nasa.gov (2017) 

Tabel 1 Tabel Konsentrasi Gas Karbon Dioksida di Bumi 

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
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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 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 hingga menjadi 

tujuan  wisata nasional bahkan Internasional hingga Kota Batu dapat disejajarkan 

dengan Bali dan Yogyakarta pada saat ini. 

Hal ini bukannya tanpa alasan hal ini terlihat dari banyaknya tempat wisata 

buatan yang baru dibangun di Kota Batu sebagai ikon wisata baru seperti contohnya 

Jatim Park, Jatim Park II, Batu Night Spectacular dan Museum Angkut. Lihat 

Gambar 1 

 

Gambar 1 Batu Night Spectacular dan Jatim Park II  

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 (HaloMalang, 2015) 

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 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
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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. Berdsarkan latar belakang tersebut 

peneliti berusaha meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Pengaruh 

Perubahan Penutup lahan Terhadap Sebaran Suhu Permukaan di Kota Batu 

Pada Tahun 2002 dan 2017” 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Batu pada kurun 

waktu  2002 dan2017. 

2. Bagaimana perubahan suhu yang terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 

2002 dan 2017. 

3. Bagaimana pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap sebaran suhu 

permukaan yang terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017. 

1.3  Tujuan 

1. Mengetahui perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Batu pada kurun 

waktu  2002 dan 2017. 

2. Mengetahui perubahan suhu yang terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 

2002 dan 2017. 

3. Menganalisis pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap sebaran suhu 

permukaan yang terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017. 

1.4  Kegunaan penelitian 

1. Memberikan informasi perubahan tutupan lahan di Kota Batu pada kurun 

waktu 2002 dan 2017. 

2. Memberikan informasi perubahan suhu permukaan di Kota Batu pada 

kurun waktu 2002 dan 2017. 

3. Memberikan informasi dampak perubahan tutupan lahan terhadap sebaran 

suhu permukaan  di Kota Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Penutup Lahan 

Penutup lahan (land cover) merupakan gambaran permukaan bumi berupa 

vegetasi dan bangunan yang menutupi permukaan lahan. Tutupan vegetasi 

maupun bangunan tersebut terlihat dari citra penginderaan jauh secara langsung. 

(Nurita, 2017) Kajian mengenai perubahan penutup lahan berkaitan erat dengan 

sistem klasifikasi penutup lahan yang digunakan dalam analisis. 

 Klasifikasi penutup lahan dibedakan sesuai dengan tujuan penyusunannya. 

Penelitian ini memanfaatkan klasifikasi tutupan lahan Standart Nasional 

Indonesia (SNI) 7645:2010 pada skala 1: 25000. tutupan lahan dibagi menjadi 

tiga jenis berbeda yaitu Darah bervegetasi, Lahan terbuka dan  Permukiman dan 

lahan bukan pertanian yang berkaitan. (lihat Tabel 2) 

Tabel 2 Jenis Penutup lahan yang di gunakan dalam penelitian 

Jenis Penutup Lahan (SNI)  Penutup Lahan dalam Penelititan  

Daerah bervegetasi Vegetasi  

Lahan Terbuka Lahan Terbuka 

Permukiman dan lahan bukan 

pertanian yang berkaitan 

Lahan Terbangun 

Perairan  Tubuh Air 

Sumber: Standar Nasional Indonesia 7645:2010 

Daerah Bervegatasi merupakan hasil generalisir dari setiap tutupan lahan yang 

memiliki tutupan berupa vegetasi seperti sawah,,hutan dan jenis vegetasi lainnya 

yang dijadikan satu sebagai klasifikasi Daerah Bervegetasi 

Sedangkan Lahan terbuka dan Permukiman dan lahan bukan pertanian yang 

berkaitan. Merupakan hasil klasifikasi daerah tak bervegetasi yang digeneralisir 

menjadi 2 kelas berbeda untuk jenis tutupan yang digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.1.2 Suhu 

Suhu adalah salah satu parameter kunci keseimbangan energi pada 

permukaan dan merupakan variabel klimatologis yang utama (Indah Prasasti, 

2007). Suhu dapat diartikan sebagai suhu bagian terluar dari suatu obyek. Secara 

hasil berbeda dengan suhu udara yang merupakan suhu dengan letak rata-rata 
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berada pada ketinggian 1,25 – 2,0 meter diatas permukaan obyek. Secara arti 

peletakan suhu tersebut, suhu untuk tanah terbuka ialah suhu pada lapisan terluar 

permukaan tanah, sedangkan untuk vegetasi dapat dipandang suhu kanopi pada 

tumbuhan dan untuk tubuh air ialah suhu pada permukaan air tersebut (Tursilowati, 

2011). Besarnya suhu permukan lahan tergantung pada kondisi parameter 

permukaan lainnya, seperti albedo, kelembaban permukaan, dan tutupan lahan serta 

kondisi vegetasi, oleh karena itu, pengetahuan tentang distribusi  spasial untuk suhu 

dan keragaman temporalnya sangatlah penting. 

Suhu dapat dikembangkan dengan data penginderaan jauh, dimana dengan 

estraksi berdasarkan salah satu sensor penginderaan jauh. Salah satu sensor yang 

dikembangkan dalam sistem penginderaan jauh merupakan sensor inframerah 

thermal. Kepekaan inframerah thermal terhadap suhu permukaan memungkinkan 

ekstraksi suhu dari suatu citra penginderaan jauh. Ekstraksi ini secara garis besar 

melewati dua tahapan, yaitu perhitungan pantulan spektral dan perhitungan suhu. 

Pada setiap suhunya, sebuah benda akan memancarkan panjang gelombang 

elektromagnetik yang berbeda, yang dinyatakan dengan Hukum Pergeseran Wien. 

Penentuan suhu sebuah massa dapat diketahui dari pengukuran pancaran 

gelombang elektromagnetiknya. Untuk mengenali suhu obyek diperlukan langkah 

konversi suhu Konversi ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer 

terhadap suhu absolut, mengingat obyek sebenarnya ada di permukaan tanah 

sedangkan sensor berada di luar angkasa. 

1.5.1.3 Pengindraan Jarak Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni intuk memperoleh informasi tentang 

obyek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, wilayah, atau gejala yang 

dikaji ( Lillesand dan Kiefer, 1979 ). Sedang menurut Lindgren, penginderaan jauh 

merupakan berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis 

informasi tentang bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi 

elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi.  

Informasi diperoleh dengan cara deteksi dan pengukuran berbagai perubahan 

yang terdapat pada lahan dimana obyek berada. Proses tersebut dilakukan dengan 
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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 detil didapatkan dari variasi – variasi spasial, 

spektral, dan temporal lahan tersebut ( Landgrebe, 2003 ) Perjalanan energi dalam 

sistem penginderaan jauh dapat dilihat pada Gambar 2 

 

Gambar 2 Proses perekaman data peninderaan jauh   

Sumber: Eko Budiyanto, 2013 dalam Pengertian Penginderaan Jauh 

Energi matahari yang dipancarakan kembali oleh objek di muka bumi kemudian 

disimpan oleh sensor dalam bentuk piksel-piksel. Sertiap sensor memiliki 

kemampuannya sendri dalam menyimpan energi yang dipancarkan oleh benda. Hal 

ini dapat di bedakan menjadi 4 jenis ciri yang berbeda satu sama lain yaitu 

kemampuan spasial sensor yaitu luasan area yang disimpan dalam bentuk piksel, 

kemampuan spektral yaitu kemampuan sensor untuk membeda-bedakan setiap jenis 

energi yang akan disimpan dalam banyak kanal energi, kemampuan radiometrik 

yaitu kemampuan sensor menyimpan respon energi yang dinyatakan dalam meter 

watt dan kemampuan temporal yaitu kemampuan sensor merekam ulang daerah 

yang sama dalam satuan waktu. 

1.5.1.4 Citra Landsat 

1.5.1.4.1 Landsat 7 

Landsat TM/ETM+ merupakan Satelit yang menjadi lanjutan program 

lanjutan Landsat ini dicirikan oleh alat penginderaan yang ditingkatkan resolusi 

spasial dan kepekaan radiometriknya, Laju pengiriman data yang lebih cepat, serta 
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fokus untuk penginderaan informasi yang berkaitan dengan vegetasi. Sebagai 

tambahan terhadap empat saluran Landsat MSS (Multispektral scanning) 

sebelumnya, Landsat TM/ETM+ akan membawa penyiaman multispektral yang 

lebih maju dan disebut pemeta tematik (thematic mapper /TM). Nama tersebut 

berkaitan dengan tujuan terapan sistem data yang diarahkan pada teknik 

pengenalan pola spektral yang akan menghasilkan citra terkelas  (peta tematik). 

Pemeta tematik direncanakan memiliki tujuh buah saluran spektral yang dirancang 

untuk memaksimumkan kemampuan analisis vegetasi untuk terapan bidang 

pertanian. (Lillesand dan Kiefer  1997). 

 
Table 3 Tabel spesifikasi citra landsat 7 

 

Sumber:http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat7ETM.php 

 

Sistem TM meliputi lebar sapuan (scanning) sebesar 185 km, direkam 

dengan menggunakan tujuh saluran panjang gelombang tampak, tiga saluran 

panjang gelombang infra merah dekat, dan satu saluran panjang gelombang 

inframerah termal. Panjang gelombang yang digunakandan spesifikasi setiap 

setiap saluran pada Landsat TM dapat di lihat dalam Tabel 3. 

Band Spektrum Panjang 

Gelombang (µm) 

 

Kegunaan 

1 Biru 0,45 - 0,52 Tanggap terhadap penetrasi tubuh air 

Mendukung analisis sifat khas penutup lahan, tanah 

dan vegetasi 

2 Hijau 0,52 – 0,60 Mengindera puncak pantulan vegetasi, perbedaan 

vegetasi dan nilai kesuburan 

3 Merah 0,63 – 0,69 Untuk memisahkan vegetasi 

Memperkuat kontras kenampakan vegetasi dan non 

vegetasi 

4 Inframerah 

dekat 

0,76 – 0,90 Tanggap terhadap biomasa vegetasi dan 

identifikasi tanaman 

Memperkuat kontras tanaman, tanah dan air 

5 Inframerah jauh 1,55 – 1,75 Menentukan jenis tanaman dan kandungan air 

Memebantu menentukan kondisi kelembaban tanah 

6 Inframerah 

thermal 

10,4 – 12,5 Deteksi perubahan suhu obyek 

Analisis gangguan vegetasi 

7 Inframerah 

sedang 

2,08 – 2,35 Formasi Batuan dan analisis bentuklahan 

8 

 

 

Pankromatik 0,50 – 0,90 Resolusi spasialnya relatif lebih tinggi 

Digunakan untuk aplikasi yang memerlukan 

akurasi tinggi 

    

http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat7ETM.php
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Resolusi radiometrik citra Landsat TM lebih baik dari citra Landsat MSS. 

Perbaikan pada sinyal analog (nilai pantulan) dari setiap detektor diubah ke dalam 

bentuk digital dengan bantuan sistem pengubah sinyal di satelit.  Desain ETM+ 

(Enchanced Thematic Mapper Plus) titik beratnya untuk keberlanjutan dari 

program Landsat 4 dan 5, yang sampai saat ini datanya masih dapat direkam. Pola 

orbitnya juga dibuat sama dengan Landsat 4, 5, dan 6 yaitu lebar sapuan 185 km. 

desain sensor ETM+ seperti ETM pada Landsat 6 ditambah dua sistem model 

kalibrasi untuk gangguan radiasi matahari dengan menambah lampu kalibrasi 

untuk fasilitas koreksi radiometrik. Transisi data ke stasiun penerima di bumi 

dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu: (1) dikirim menggunakan gelombang 

radio, (2) melalui relay satelit komunikasi TDRSS (Tracking and Data Relay 

Satellites System) yang akan merekam kemudian mengirimkan ke stasiun 

penerima di bumi, dan (3) data objek permukaan bumi direkam/disimpan lebih 

dahulu dalam suatu panel (storage on board) atau tipe (wideband tipe recorder), 

baru kemudian dikirim ke stasiun penerima di bumi  

1.5.1.4.2 Landsat 8 

Satelit Landsat 8 ( LDCM ) diorbitkan dengan jalur orbit yang mendekati 

lingkaran sinkron matahari, dimana dengan ketinggian 705 km, dengan inklinasi 

sebesar 98,2o, periode dalam satuan waktu yaitu 99 menit, serta dengan waktu 

liput ulang ( resolusi temporal ) 16 hari lihat Tabel 4 Untuk spesifikasi lengkap 

citra landsat 8.  

Satelit ini dirancang membawa sensor yang bernama OLI (Operational Land 

Imager), dimana sensor ini memiliki satu kanal inframerah dekat dan tujuh kanal 

tampak reflektif, akan meliputi panjang gelombang yang direfleksikan oleh 

objek-objek pada permukaan bumi, dengan resolusi spasial yang sama dengan 

Landsat pendahulunya yaitu 30 meter. 

Sensor pencitra sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal yang baru 

yaitu: kanal-1: 443 nm untuk aerosol garis pantai dan kanal 9 : 1375 nm untuk 

deteksi cirrus, tetapi tidak dilengkapi dengan kanal inframerah termal. Baru Pada 

tahun 2008, program LDCM (Landsat 8) mengalami pengembangan, yaitu Sensor 

pencitra TIRS (Thermal Infrared Sensor) ditetapkan sebagai pilihan (optional) 

pada misi LDCM (Landsat 8) yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk 

kanal-kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI 
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Tabel 4. Tabel spesifikasi kanal / saluran Landsat 8 sensor OLI dan TIRS 

No. 

Kanal 

Kanal / 

Saluran 

Panjang 

Gelombang 

Spektral ( 

Mikrometer 

) 

Penggunaan 

Data 

Resolusi 

spasial 

1 Coastal aerosol 0.433 – 

0.453 

Aerosol / 

coastal  

zone 

 

30 meter 

2 Biru 0.450 – 

0.515 

Pigments / 

scatter / 

coastal 

30 meter ( 

Kanal – 

Kanal 

Warisan TM 

) 

3 Hijau 0.525 – 

0.600 

Pigments / 

coastal 

4 Merah 0.630 – 

0.680 

Pigments / 

coastal 

5 Inframerah 

Dekat / Near 

Infrared (NIR) 

0.845 – 

0.885 

Foliage / 

coastal 

6 Short Wave 

Infrared 2 ( 

SWIR 2 ) 

1.560 – 

1.660 

Foliage 

7 Short Wave 

Infrared 3 ( 

SWIR 3 ) 

2.100 – 

2.300 

Minerals / 

litter / no 

scatter 

8 Pankromatik 0.500 – 

0.680 

Image 

sharpening 

15 meter 

9 Cirrus 1.360 – 

1.390 

Cirrus cloud 

Detection 

30 meter 

10 Thermal 

Infrared Sensor 

1 ( TIRS 1 ) 

10.3 – 11.3 Thermal 

mapping and 

estimated soil 

moisture 

100 meter ( 

di resample 

ulang 

kedalam 30 

meter ) 

11 Thermal 

Infrared Sensor 

2 ( TIRS 2 ) 

11.5 – 12.5 Improved 

thermal 

mapping and 

estimated 

soil moisture 

100 meter ( 

di resample 

ulang 

kedalam 30 

meter ) 

 Sumber : http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php, 

2017 dengan modifikasi 

  

http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php
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1.5.1.4.3 TIRS 

TIRS ( Thermal Infrared Sensor ) merupakan salah satu sensor yang 

digunakan dalam satelit Landsat 8. Sesnsor ini ditujukan dalam mengukur atau 

mengidentifikasi suhu. Sesnor TIRS sendiri dalam perekamannya menggunakan 

dasar fisika kuantum dalam mendeteksi panas.  

Sensor TIRS pada Landsat 8 merupakan perkembangan saluran termal dari Landsat 

generasi sebulnya yaitu Landsat 7. Jika dalam Landsat 7 saluran termal pada 

saluran 6 dengan panjang gelombang 10,4 – 12,5 µm, maka 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. Tekonologi TIRS 

sendiri menggunakan teknologi QWIPs ( Quantum Well Infrared Photodetectors ). 

QWIPs ditujukan dalam mendeteksi panjang gelombang cahaya yang dipancarkan 

bumi dengan nilai intensitas yang tergantung pada suhu oermukaan.  Teknologi 

QWIPs dalam sensor TIRS dikatakan sangat sensitif terhadap panjang gelombang 

pada saluran 10 dan saluran 11. Hal ini dikarenakan QWIPs membantu memisahkan 

suhu permukaan di bumi dari atmosfer 

1.5.1.5 Pengolahan Citra 

Pemrosesan citra digital merupakan suatu kegiatan dalam pengolahan suatu 

data penginderaan jauh dengan meliputi interpretasi, manipulasi, serta analisi 

terhadap suatu data penginderaan jauh. Tujuan dari pemrosesan citra digital sendiri 

adalah mengolah data citra digital sesuai dengan kebutuhan untunk menghasilkan 

suatu informasi baru dari data citra digital.  

Pemrosesan suatu citra digital mampu memberikan aplikasi tersendiri yang 

digunakan dalam berbagai bidang serta kebutuhan, baik kebutuhan untuk penelitian 

tertentu atau pun penelitian yang bersifat keseluruhan. Aplikasi dalam pemosesan 

citra digital sendiri sangat erat hubungannya dangan data spasial. Hal ini 

dikarenakan dalam pemrosesan suatu data citra digital akan mempengaruhi 

informasi spasial yang dikaji. Aplikasi dalam pemrosesan digital dapat 

meliputi,seperti pemantauan lingkungan, tingkat pembangunan di suatu daerah, 

manajemen sumberdaya  hutan, eksplorasi mineral baik produk minyak bumi dan 
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gas, pertanian dan perkebunan, manajemen sumberdaya air, dan manajemen 

sumberdaya pesisir kelautan,  

Suatu citra digital dalam pemrosesannya bertujuan untuk mengetahui 

tingkat penilaian kualitas dari citra. Kualitas citra sendiri diakibatkan dari beberapa 

parameter kualitas citra yaitu tutupan awan dan gangguan kabut, korelasi antar 

saluran, kesalahan geometri, dan kesalahan radiometrik ( Projo Danoedoro, 2012 ). 

1. Tutupan awan dan ganggua Kabut 

Satelit sumber daya seperti satelit Landsat  dikatakan baik jika memiliki 

tutupan awan atau luas liputan awan yang kurang dari 10%. Apabila dari suatu 

perekaman satelit memiliki liputan awan yang banyak atau lebih dari 10% 

makan akan semakin banyak informasi perekaman satelit yang tidak dapat 

diolah akibat banyaknya liputan awan. Berbeda dengan satelit cuaca yang 

membutuhkan liputan awan banyak dalam mengidentifikasi cuaca di 

permukaan bumi.  

2. Korelasi antar saluran 

Parameter yang kedua adalah korelasi antar saluran, dimana parameter ini 

berhubungan dengan sensor multispektral pada satelit. Sistem sensor 

multispektral citra daerah yang sama pada beberapa saluran. Perbedaan 

informasi spektral objek – objek yang sama pada beberapa saluran justru 

memperkuat kemampuan sistem dalam membedakan objek satu terhadap yang 

lain, melalui analisis gugus (Cluster analysis). dalam bahasa yang lebih 

sederhana, rendahnya hubungan antar saluran justru menunjukkan bahwa satu 

saluran tidaklah mirip atau tidak sekedar menunjukkan kecenderungan rona 

yang terbalik dari saluran yang lain sehingga secara bersama – sama saling 

melengkapi dan dapat dipakai untuk mengenali objek ( Projo Danoedoro, 

2012).  
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3. Kesalahan Geometrik  

Citra yang dihasilkan secara langsung melalui proses perekaman satelit 

tidaklah bebas dari kesalahan. Kesalahan ini muncul karena adanya gerakan 

satelit, rotasi bumi, gerakan cermin pada sensor skaner, dan juga kelengkungan 

bumi. Pada satelit sumberdaya yang umumnya mengorbit secara polar atau 

hampir polar, kombinasi mekanisme lintasan satelit dengan arah rotasi bumi 

menyebabkan terjadinya pergeseran wujud gambaran dari kelompok baris 

pemindaian ke kelompok pemindaian berikutnya. Hasil perekaman juga 

merupakan model dua dimensi yang menggambarkan kenyataan tiga dimensi 

pada bidang lengkung permukaan bumi. Disini sudah muncul kesalahan 

geometri citra yang lain. Perbedaan tinggi objek di permukaan bumi secara 

langsung direkam sehingga menghasilkan citra dengan skala yang tidak 

seragam. Kesalahan ini masih ditambah dengan adanya variasi ketinggian 

lintasan satelit. 

4. Kesalahan Radiometrik 

 Inkonsistensi detektor dalam menangkap informasi juga menghasilkan 

kesalahan berupa anomali nilai piksel. Piksel ini menjadi bernilai jauh lebih 

tinggi atau lebih rendah dari yang seharunya. Keterlambatan dalam memulai 

perekaman baru juga menghasilkan baris – baris perekaman yang cacat. 

Kesalahan – kesalahan tersebut diakibatkan oleh mekanisme internal sensor. 

Faktor internal sensor yang juga memegang peran penting adalah pengaruh 

atmosfer. Partikel - partikel dalam atmosfer yang kadang – kadang menyerap 

radiasi pantulan atau pancaran objek, namun dilain pihak kadang – kadang pula 

menghamburkanya, telah mengubah informasi spektral yang mencapai sensor 

( Projo Danoedoro, 2012 ).Kesalahan yang terjadi dari suau data citra digital 

ini dapat diperbaiki dengan adanya koreksi citra digital. Koreksi citra digital 

sendiri terbagi menjadi dua yaitu koreksi secara geometrik dan koreksi 

radiometrik.  
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1. Koreksi Geometrik 

Dalam hal ini proses koreksi geometrik dilakukan dengan 

mentransformasikan posisi setiap piksel yang ada di citra terhadap posisi obyek 

yang sama di permukaan bumi dengan memakai beberapa titik control tanah 

(Sukojo dan Kustarto 2002). Koreksi Geometrik adalah koreksi posisi citra 

akibat kesalahan yang disebabkan oleh konfigurasi sensor, perubahan 

ketinggian, posisi dan kecepatan wahana. Koreksi geometrik dilakukan untuk 

mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh gerak sapuan penjelajah dan 

satelit, gerak perputaran dari bumi dan faktor kelengkungan bumi yang 

mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi.  

2. Koreksi Radiometrik  

Koreksi Radiometrik merupakan teknik perbaikan citra satelit untuk 

menghilangkan efek atmosferik yang mengakibatkan kenampakan bumi tidak 

selalu tajam (Mapper, 1998). Koreksi radiometrik dilakukan untuk mengurangi 

kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh sistem perekaman serta kesalahan yang 

diakibatkan oleh perjalanan sinar matahari dan suatu obyek ke kamera perekam 

melalui media atmosfer. 

1.5.1.6 Klasifikasi Multispektral 

Klasifikasi multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang untuk 

menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena 

berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi multispektral hanya menggunakan satu 

kriteria yaitu nilai spektral atau nilai kecerahan pada beberapa saluran sekaligus, 

secara umum klasifikasi terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Klasifikasi Terselia ( Supervised ) 

Klasifikasi Terselia merupakan klasifikasi yang sepenuhnya dikendalikan 

oleh pengguna dalam menentukan kategori informasi yang diinginkan dengan 

memilih training area untuk tiap kategorinya sehingga mewakili kunci 

interpretasi tersendiri. Pengambilan daerah acuan dilakukan dengan 

mempertimbangkan pola spektral pada setiap panjang gelombang tertentu, 
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sehingga didapatkan daerah acuan yang baik untuk mewakili suatu obyek 

tertentu. Beberapa metode algoritma dalam klasifikasi terselia : 

a. Minimum Distance 

Klasifikasi ini didasarkan pada jarak minimum rata-rata kelas yaitu 

dengan menentukan nilai rata-rata setiap kelas yang disebut vektor rata - rata. 

Atau dalam arti lain algoritma minimum distance digunakan dengan cara 

menentukan nilai rata-rata dari setiap kelas pada setiap bagian, kemudian 

setiap piksel pada citra akan dikelompokkan berdasarkan nilai rata-rata yang 

paling dekat. Mengingat bahwa metode ini merupakan metode yang jarang 

digunakan dalam klasifikasi. 

b. Maximum Likelihood  

Klasifikasi ini merupakan klasifikasi terselia dengan cara 

mengevaluasi kuantitatif varian maupun korelasi pola tanggapan 

spektral pada saat mengklasifikasikan piksel yang tidak dikenal. 

Pengkelasan dalam metode ini menggunakan distribusi normal, 

yaitu semua sebaran pola tanggapan spektral penutup lahan 

dianggap atau diasumsikan sebagai vektor rata-rata dan kovarian 

matriks, sehingga membentuk kurva normal ( Gaussian ). 

Klasifikasi menggunakan kemiripan maksimum menyangkut 

beberapa dimensi, maka pengelompokkan obyek dilakukan pada 

obyek yang mempunyai nilai piksel sama dan identik pada citra. 

Klasifikasi dengan metode maximum likelihood ini merupakan 

klasifikasi yang sering digunakan dalam analisis citra. 

c. Spektral Angel Mapping ( SAM ) 

Algoritma ini adalah metode otomatis untuk membandingkan 

spektral gambar untuk spektrum individu atau perpustakaan 

spektral. Pemetaan sudut spektral menghitung kesamaan spektral 

antara tes reflektansi spektrum dan spektrum reflektansi 

referensi. SAM mengasumsikan bahwa data telah dikurangi 

menjadi reflektansi .Algoritma menentukan kesamaan antara dua 

spektrum dengan menghitung “spektral sudut” di antara mereka, 
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memperlakukan mereka sebagai vektor dalam ruang dengan 

dimensi sama dengan jumlah band ( nB ). Penjelasan sederhana ini 

dapat diberikan dengan mempertimbangkan spektrum referensi dan 

spektrum diketahui dari data dua-band. Kedua bahan yang berbeda 

akan diwakili dalam plot pencar 2-D dengan satu poin untuk setiap 

pencahayaan yang diberikan, atau sebagai garis ( vector ) untuk 

semua iluminasi mungkin 

2. Klasifikasi Tak Terselia ( Unsupervised ) 

Klasifikasi tak terslia merupakan kalasifikasi yang sepenuhnya atau 

selurunya dalam proses mengklasifikasi suatu obyek dilakukan oleh Komputer 

baik dalam pemilihan kategori sampai dengan pengkelasan tiap – tiap obyek. 

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografis 

Pemanfaatan data spasial yang semakin banyak di semua kalangan membuat 

perkemabangan pemanfaatan data spasial sendiri semakin banyak diminati. Hal ini 

dikarenakan pentingnya pemanfaatan data spasial dalam berbagai aspek. 

Berkembangnya pemanfaatan data spasial membuat berkembangnya teknologi 

dalam pengolahan data spasial. Hal ini betujan agar semakin mudah dalam 

mengolah data spasial serta mendapatkan informasi dari data spasial.  

Sistem informasi geografi merupakan suatu sistem yang memberikan 

informasi berupa keruangan atau data spasial. Sistem informasi geografi adalah 

hasil dari pengolahan data spasial yang merupakan hasil dari data perekaman seperti 

data penginderaan jauh yang memberikan informasi baru serta siap untuk disajikan 

atau dipaparkan. Sistem informasi atau data yang berbasiskan keruangan pada saat 

ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai 

pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. 

ESRI mendefinisikan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. 

Dalam sistem informasi geografi dikenal dengan adanya sub-sistem informasi 
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geografi dan komponen sistem informasi geografi. Sub-sistem informasi geografi 

terbagi menjadi enam, yaitu  

a. Input, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber yang telah diubah ke dalam format digital dengan 

menggunakan scanner.  

b. Manipulasi, kegiatan penyesuaian terhadap input data untuk proses lebih 

lanjut. 

c. Management, kemampuan dalam menyimpan data, mengorganisasi, dan 

mengelola input data.  

d. Query, proses pencarian item berdasarkan persyaratan yang diinginkan.  

e. Analisis, kegiatan dalam mengkaji suatu input data spasial untuk 

memperoleh informasi baru 

f. Penyajian Data, pemaparan informasi data yang merupakan hasil 

pengolahan, dimana disajikan baik bentuk hardcopy ataupun softcopy.  

Komponen Sistem informasi geografi ( SIG ) merupakan bagian penting 

dalam sistem informasi geografi dimana dalam pengolahah, analisis, dan penyajian 

data spasial. Komponen sistem informasi geografi terdiri dari :  

1. Perangkat Keras ( Hardware ), merupakan perangkat keras berupa 

komputer yang mendukung dalam analisis geografi untuk menghasilkan 

suatu informasi. 

2. Perangkat Lunak ( Software ), bagian komponen sistem informasi 

geografi yang digunakan dalam mengolah, menganalisis, memproses, 

dan menyajikan data spasial dan non-spasial. 

3. Data, suatu input baik data spasial ataupun non-spasial seperti atribut 

dari data spasial. 

4. Manusia ( User ), komponen penting dalam perencanaan serta 

penggunaan data. 

5. Jaringan ( Network ), pentingnya bertukar informasi antara satu dengan 

lainnya agar memperoleh aplikasi yang lebih banyak dalam pengolahan 

suatu data dalam Sistem Informasi Geografis 
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Fungsi SIG terkait penelitian ini adalah menyajikan data dalam bentuk peta. Peta 

yang tersajikan merupakan hasil analisi overlay beberapa parameter yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu peran SIG dalam penelitian ini adalah dalam 

melakukan interpretasi secara visual menggunakan data masukan berupa citra 

penginderaan jauh yang di olah untuk memperoleh sebaran suhu permukaan. 

1.5.1.8 Quantum GIS 

Quantum GIS (QGIS) adalah cross-platform perangkat lunak bebas (open 

source) desktop pada sistem informasi geografis (SIG). Aplikasi ini dapat 

menyediakan data, melihat, mengedit, dan kemampuan analisis. Quantum GIS 

berjalan pada sistem operasi yang berbeda termasuk Mac OS X , Linux , UNIX , 

dan Microsoft Windows . Dalam perizinan, QGIS sebagai perangkat lunak bebas 

aplikasi di bawah GPL (General Public License), dapat secara bebas dimodifikasi 

untuk melakukan tugas yang berbeda atau lebih khusus. 

Quantum GIS merupakan bagian proyek yang dijalankan oleh komunitas 

relawan. Pengguna Quantum GIS dipersilakan untuk turut berkontribusi, baik 

dalam menyusunan kode program, memperbaiki kesalahan, melaporkan kesalahan, 

membuat dokumentasi, advokasi dan mendukung pengguna lain melalui mailing 

list dan forum Quantum GIS. Dengan demikian, pengguna Quantum GIS memiliki 

kesempatan yang luar biasa besar untuk mengembangkan perangkat lunak ini agar 

dapat memenuhi kebutuhannya. Quantum GIS dibuat oleh Gary Sherman pada 

tahun 2002 tepatnya pada bulan juli. Quantum GIS rilis dengan versi yang pertama 

yaitu 0.0.1 dan sampai sekarang yait versi 2.8.2 ( QGIS Wien ).  Lihat Gambar 3 

 

Gambar 3 Tampilan perangkat lunak Quantum GIS Wien 



19 
 

 

 

Saat ini Quantum GIS telah menjadi sebuah aplikasi yang sangat kompleks, 

dengan berbagai elemen diintegrasikan ke dalamnya. Basis pengembangan 

Quantum GIS menggunakan Qt ( www.qt-project.org ), sebuah framework terbuka 

untuk pengembangan aplikasi dengan bahasa pemrograman C++. Sesuai dengan 

prinsip modularitas dalam pengembangan software, Quantum GIS juga tidak 

membuat lagi modul-modul atau library yang sudah ada. Beberapa library open 

source penting yang digunakan oleh Quantum GIS antara lain: 

1. GDAL ( http://www.gdal.org/ ), GDAL digunakan untuk keperluan baca tulis 

format data raster, sedangkan OGR ( http://www.gdal.org/ogr/index.html ), 

digunakan untuk keperluan baca tulis format data vektor. 

2. GEOS ( http://trac.osgeo.org/geos ) GEOS (Geometry Engine Open Source) 

digunakan dalam berbagai keperluan operasi dan analisis spasial, seperti 

misalnya dalam proses editing data vektor. 

3. Proj ( http://trac.osgeo.org/proj ) Proj merupakan library yang digunakan 

untuk menangani berbagai sistem koordinat dan proyeksi peta, termasuk 

dalam hal konversi antar sistem koordinat dan proyeksi peta 

4. SpatialIndex ( https://github.com/libspatialindex/libspatialindex ) Library ini 

digunakan untuk pengindeksan data spasial, agar diperoleh performa yang 

tetap baik ketika menggunakan data dalam volume besar. 

Library di atas sudah terbukti berjalan dengan baik dan digunakan pada berbagai 

perangkat lunak SIG, termasuk perangkat lunak komersial (seperti GDAL yang 

juga digunakan oleh ArcGIS, produk dari ESRI, Inc 

1.5.2  Penelitian sebelumnya 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai 

pembanding dan refrensi untuk penelitian saat ini antara lain Ilham Guntara (2016) 

tentang penelitian UHI (Urban Heat Island) di KotaYogyakarta, Nurita Walida 

(2017) tentang penelitian laju evapotranspurasi di kabupaten Bantul tahun 2015, 

Timotius Nugroho tentang peneliatian sebaran suhu permuakaan di Kabupaten 

Wonosobo tahun 2015 menggunakan aplikasi QGIS dan Wittich KP 1997 tentang 

peenentuan nilai emisifitas penutup lahan. 

http://www.qt-project.org/
http://www.gdal.org/
http://www.gdal.org/ogr/index.html
http://trac.osgeo.org/geos
http://trac.osgeo.org/proj
https://github.com/libspatialindex/libspatialindex
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Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penggunakan aplikasi Quantum GIS sebagai aplikasi pengolah citra maupun 

sebagai penyajian data analisis. Selain itu kesamaan lain dalam penelitian ini 

terletak pada digunakannya nilai hasil emisifitas untuk klasifikasi satuan penutup 

lahan untuk pengukuran suhu. (Lihat Tabel 5) 

Tabel 5 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode  Hasil 

Timotius 

Nugroho 

Pemanfaatan Citra 

Landsat 8 Untuk 

Pemetaan Suhu 

Tahun 2015 Di 
Kabupaten 

Wonosobo 

Menggunakan 

Quantum Gis 
 

Menganalisis 

sebaran suhu di Kab 

Wonosobo tahun 

2015 menggunakan 
aplikasi Quantum 

GIS 

Metode 

Pengolahan 

data meliputi 

(1) Klasifikasi 
penutup lahan 

(2) Pemrosesan 

digital suhu 

permukaan 

Analisih 

persebaran suhu 

tahun 2015 di 

kabupaten 
Wonosobo 

Ilham Guntara  Analisis Urban Heat 
Island Untuk 

Pengendalian 

Pemanasan Global Di 

KotaYogyakarta 
Menggunakan Citra 

Penginderaan Jauh 

Menganalisis 
Sebaran LST dan 

UHI di 

KotaYogyakarta 

Metode 
pengolahan 

data dilakukan 

melalui dua 

tahap yaitu: (1) 
tahap 

pemrosesan 

citra digital (2) 

tahap penyajian 
data 

Analisis 
persebaran LST 

dan UHI di 

KotaYogyakarta 

 

Wittich K. P.  Some simple 
relationships between 

land-surface 

emissivity, 

greenness and the 

plant cover fraction 

for use in satellite 

remote sensing 

Menga Nilai 
emisifitas tiap 

penutup lahan  yang 

ada 

Metode 
Pengolahan 

data meliputi 

(1) Klasifikasi 

penutup lahan 

(2) Mencari 

nilai Index 

Vegetasi NDVI 

(3) Menghitung 
nilai emisifitas 

Nilai emisifitas 
dari klasifikasi 

lahan yang di teliti 

Nurita 
Waslidatika 

Estimasi 
Evapotranspirasi 

Melalui Analisis 

Metode 

Kesetimbangaan 

Energi Di Kabupaten 

Bantul Tahun 2015 

Dengan 

Memanfaatkan Citra 
Landsat 8 

Mengetahui nilai 
estimasi 

evapotranspirasi 

wilayah Kabupaten 

Bantul tahun 2015.  

 

Metode 
Pengolahan 

data meliputi 

(1) Klasifikasi 

penutup lahan 

(2) Pemrosesan 

digital suhu 

permukaan 

Analisis nilai 
evapotranspirasi di 

Kabupaten Bantul  

Sumber: Penelitian 2018 

Perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah daerah kajian 

penelitian ini berlokasi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 

menggunakan logaritma penentuan suhu meggunakan nilai kecerahan satelit band 
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thermal pada Citra satelit Landsat 7 dan Landsat 8 OLI. Ringkasan dari metode 

penelitian sebelumnya yang sudah dikaji dapat dilihat pada tabel 5. 

1.5.3 Kerangka Penelitian 

Pemanasan Global merupakan proses peningkatan suhu atmosfer, laut dan 

permukaan bumi akibat kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. 

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

fotosintesis pada tumbuhan namun hal ini menjadi ironi saat laju deforestasi yang 

tinggi di daerah hutan tropis dan laju perubahan  lahan yang pesat yang terjadi di 

kota-Kotamengakibatkan jumlah tanaman (pohon) berkurang secara drastis. 

Tanpa disadari perubahan penutup lahan mengakibatkan perubahan kondisi 

alam salah satunya peningkatan suhu permukaan. Hal ini berakibat pada 

peningkatan kodisi cuaca yang ekstrim yang mampu mengancam kelestarian alam. 

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya kondisi ini dapat 

diamati dengan penggunaan teknologi GIS dalam melihat gejala ini. Laju 

perubahan tutupan lahan yang tinggi dapat membahayakan lingkungan 

Citra ini memberikan kemudahan dalam segi ketersediannya dan resolusi yang 

baik dan terbukti telah mampu memecahkan beberapa masalah gejala alam. Peta 

persebaran suhu permukaan disusun menggunakan data perubahan tutupan lahan 

yang terjadi secara time series yaitu pada tahun 2002 dan 2017 dengan 

membandingan tutupan lahan pada dua tahun perekaman tersebut peneliti mencoba 

mengestimasi perubahan nilai suhu permukaan mengunakan saluran thermal pada 

citra Landsat. 

  Peneletian ini mencoba untuk melihat sejauh mana pengaruh perubahan lahan 

mempengaruhi kondisi sebaran suhu pada satu tempat menggunakan metode nilai 

suhu kecerahan satelit (At-Satellite Brightness Temperature ) yang dipadukan 

dengan nilai faktor emisifitas pada tiap tiap jenis tutupan lahan  
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