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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan yang tersebar 

pada kurang lebih 17.500 pulau. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai 

terpanjang kedua setelah Kanada yang panjangnya mencapai sekitar 81.000 

kilometer. Secara geografis, Indonesia terletak diantara 2 samudera yaitu Samudera 

Hindia dan Samudera Pasifik yang mana variasi iklim dan arus dari kedua samudera 

menyebabkan keanekaragaman hayati khususnya di wilayah pesisir Indonesia 

menjadi disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia (Dahuri, 2003). Pesisir 

sebagai wilayah transisi antara wilayah daratan dan perairan laut memiliki satu 

ekosistem unik dimana ditumbuhi oleh tumbuhan yang dapat tumbuh di wilayah 

dengan salinitas tinggi dengan kondisi perairan yang dinamis akibat adanya 

fenomena pasang surut air laut yang dikenal sebagai ekosistem Mangrove.  

 Ekosistem mangrove merupakan ekosistem hutan payau yang berada di 

wilayah pantai yang secara teratur dipengaruhi oleh pasang surut air laut 

bergelombang tidak besar dengan kondisi substrat tanah berlumpur, berpasir, atau 

lumpur berpasir yang mana merupakan jenis ekosistem khas wilayah beriklim 

tropis (Indriyanto, 2006). Mangrove yang merupakan salah satu ekosistem unik 

dengan tingkat biodiversitas yang tinggi dengan jenis flora dan fauna yang spesifik. 

Luas hutan mangrove pada tahun 1996 tercatat memiliki luas 3.533.000 ha yang 

tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Ditjen Intag Departemen Kehutanan, 1996 

dalam Dahuri 2003).  

 Mangrove merupakan salah satu objek konservasi utama di kawasan Taman 

Nasional Baluran. Konservasi mangrove di kawasan Taman Nasional Baluran 

merupakan langkah untuk optimalisasi potensi dan pengelolaan wilayah pesisir agar 

kelestariannya tetap terjaga dengan baik. Hal ini berbanding lurus Undang-undang 

nomor 1 tahun 2014 tetang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 

1 yang dalam isinya tertulis bahwa pengeloaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil dalah pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan 
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pengendalian sumber daya peisisr yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 

antarsektor, antara ekosistem darat dan manajemen untuk kesejahteraan rakyat.  

Mangrove di kawasan Taman Nasional Baluran memiliki berbagai fungsi 

vital yang menjadi pertimbangan untuk dilestarikan dengan menjaga dari 

kerusakan. Mangrove memiliki peran utama untuk mencegah abrasi dan menahan 

gelombang air laut (Albana, 2017). Mangrove berperan sangat penting di wilayah 

pesisir Taman Nasional Baluran dimana berada di wilayah Selat Bali dengan arus 

laut kencang. Selain itu mangrove berperan sebagai barrier pertama dari 

pencemaran yang dialirkan dari sungai untuk menjaga kelestarian habitat bentik, 

sebagai area siklus nutrien bagi makhluk hidup sekitar hutan mangrove hingga 

sebagai objek wisata. Menurut Sudarmadji (2006 dalam Putrisari, 2017), luasan 

hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Baluran mencapai ±25.000Ha dengan 

hutan mangrove yang tersebar di wilayah pesisirnya. Namun, luasan hutan 

mangrove di wilayah pesisir Taman Nasional Baluran terus mengalami degradasi 

yang jika tidak ditindak lanjuti maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

ekosistem hutan mangrove.  Pemetaan perubahan mangrove perlu dilakukan untuk 

mengetahui area mana saja yang membutuhkan perhatian untuk pelestarian 

mangrove. 

Penginderaan jauh yang berperan sebagai ilmu dan teknologi yang mengkaji 

berbagai macam objek di permukaan bumi dapat digunakan untuk bahan dalam 

pemetaan perubahan hutan mangrove. Lillesand dan Kiefer (1990) menyebutkan 

bahwa Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperolah informasi 

tentang objek, area dan fenomena yang ada di permukaan bumi tanpa kontak 

langsung dengan objek, area dan fenomena yang sedang dikaji. Dengan kondisi 

demikian, maka teknologi penginderaan jauh dapat menjadi bahan yang efektif 

dalam pemetaan perubahan hutan mangrove. Citra Landsat 7 ETM+ dan citra 

Landsat 8 OLI digunakan sebagai bahan utama pemetaan mengingat area pantauan 

citra Landsat yang cukup luas. Selain itu, saluran spektral citra Landsat yang terdiri 

atas visible, near infrared, shortwave infrared dan thermal infrared yang lengkap 

dapat menjadi penunjang untuk mendapatkan data luasan mangrove dan peta 

perubahan mangrove yang akurat.  Selain itu, sistem informasi geografis dalam 
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penelitian ini digunakan sebagai salah satu alat untuk memetakan perubahan 

mangrove dan sebagai media untuk menyajikan peta perubahan mangrove.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persebaran lahan mangrove di kawasan Taman Nasional 

Baluran tahun 2002 dan tahun 2017? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan luasan hutan mangrove di 

kawasan Taman Nasional Baluran? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari identifikasi perubahan tutupan mangrove ini adalah: 

1. Memetakan persebaran lahan mangrove di kawasan Taman Nasional 

Baluran tahun 2002 dan tahun 2017. 

2. Mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan luasan 

lahan mangrove di kawasan Taman Nasional Baluran antara tahun 2002 dan 

tahun 2017. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari identikasi perubahan tutupan mangrove ini adalah: 

1. Mengetahui persebaran tutupan mangrove di kawasan Taman Nasional 

Baluran secara multitemporal. 

2. Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan persebaran dan 

luasan lahan mangrove di wilayah Pantai Bama. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Ekosistem 

Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar satu organisme dengan 

organisme lain dan lingkungannya yang bersifat kompleks (Resosoedarmo dkk., 

1986 dalam Indriyanto, 2006). Dalam suatu ekosistem, tiap organisme memiliki 

peran fungsional yang masing-masing saling mempengaruhi mengingat di 

dalamnya tersusun atas organisme-organisme dan komponen biotik.  

Ekositem terdiri atas beberapa komponen yang mana menurut Odum (1993) 

dalam Indriyanto (2006) menyebutkam bahwa jenis ekosistem dikelompokkan 
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berdasarkan segi struktur dasar ekosistem, nutrisi dan penyusunnya yang mana 

diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu: 

1. Komponen biotik yang terdiri atas berbagai jenis makhluk hidup, misalnya 

hewam, tumbuhan dan mikro organisme. 

2. Komponen abiotik terdiri atas benda mati seperti tanah, air, udara dan energi. 

Berdasarkan nutrisinya, komponen ekosistem dibagi menjadi dua jenis yang 

diantaranya adalah: 

1. Komponen autotrofik merupakan komponen yang dapat menyediakan 

makanan sendiri berupa bahan organik yang berasal dari bahan anorganik dengan 

bantuan zat klorofil dan energi dari sinar matahari. Komponen yang termasuk 

dalam komponen autotrof adalah tumbuhan dan mikro organisme yang memiliki 

klorofil. 

2. Komponen heterotrofik merupakan komponen ekosistem yang berperan 

menggunakan bahan organic sebagai bahan makanan, komponen ini mendapatkan 

makanan dari komponen autotrofik. Kemudian, komponen ini juga menguraikan 

bahan organik yang kompleks menjadi bahan yang sederhana sehingga jamur dan 

mikroba masuk ke dalam kelompok heterotrofik. 

1.5.1.2.Ekosistem Hutan Payau/Mangrove 

Ekosistem hutan mangrove adalah ekosistem yang terletak di wilayah 

pesisir yang digenagi oleh air laut dan dipengaruhi oleh fenomena pasang surut air 

laut. Ekosistem hutan mangrove merupakan ekosistem endemik wilayah beriklim 

tropis dimana terdapat pantai dengan substrat lumpur berpasir yang gelombang 

lautnya cenderung tenang serta dengan kemiringan lereng yang landai (Dahuri, 

2003). Mangrove biasanya tumbug di wilayah yang landau mengingat kondisi 

wilayah dengan kemiringan yang rendah memungkinkan pengendapan lumpur 

yang diperlukan sebagai media untuk tumbuhan bakau sebagai organisme utama 

ekosistem hutan mangrove untuk tumbuh secara optimal. Tumbuhan bakau yang 

tumbuh di wilayah ekosistem hutan mangrove adalah spesies tumbuhan yang 
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mampu beradaptasi di wilayah dengan tingkat salinitas yang tinggi dan memiliki 

akar nafas (Vickery, 1984 dalam Indriyanto, 2006). 

Lugo dan Snedaker (1974) dalam Dahuri (2006) mengemukakan bahwa 

terdapat enam jenis hutan mangrove berdasarkan pada bentuk hutan dan pengaruh 

proses geomorfologi dan hidrologi yang terjadi di wilayah terkait, diantaranya: (1) 

hutan delta; (2) hutan tepi pantai; (3) hutan tepi sungai; (4) hutan daratan; (5) 

hammock forest; dan (6) hutan semak. Berbeda dengan Lugo dan Snedaker, 

Soemardiharjo et al., (1986) dalam Dahuri (2006) berpendapat bahwa hutan 

mangrove yang ada di Indonesia terbagi menjadi empat jenis yaitu: (1) hutan delta 

yang terletak di tepian sungai dimana masih terpengaruh dengan pasang surut air 

laut; (2) daratan lumpur di wilayah pantai; (3) daratan pulau yang timbul saat laut 

sedang surut; dan (4) daratan pantai dimana mangrove hidup dalam area sempit 

yang berbentuk memanjang. 

a. Karakteristik 

Mngrove adalah jenis hutan tropis dan subtropics yang memiliki ciri khas, 

yaitu tumbuh di wilayah pesisir atau wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut 

air laut. Mangrove dapat tumbuh dengan baik di wilayah yang terlindung dari 

gempuran ombak yang besar dan dengan kemiringan lereng yang relatif landai. 

Selain itu, mangrove banyak dijumpai di wilayah sungai dengan muara yang besar 

dan delta dimana banyak mengandung lumpur. Di beberapa wilayah dimana 

memiliki wilayah dengan kemiringan cukup terjal dan arus laut yang kuat mangrove 

tidak dapat atau tidak optimal pertumbuhannya karena wilayah dengan kondisi 

tersebut, kemungkinan pengendapan lumpur di wilayah pesisir sangat kecil.  

Soemodihardjo et al., (1986) dalam Dahuri (2003) menyebutkan bahwa 

mangrove diklasifikasikan dalam 4 kelas, diantaranya yaitu (1) Delta, yang berada 

di wilayah muara sungai dengan pasang surut rendah, (2) dataran lumpur pinggir 

pantai, (3) dataran pulau yang membentuk pulau kecil saat surut, dan (4) dataran 

pantai yang berada di sepanjang garis pantai. 
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b. Parameter Lingkungan 

1. Ketersediaan air tawar dan salinitas 

Ketersediaan air tawar dan tingkat kadar garam mengendalikan efesiensi 

metabolik vegetasi pada ekosistem hutan mangrove. Ketersediaan air tawar 

dipengaruhi oleh (a) frekuensi dan volume air dari wilayah daratan, (b) volume dan 

frekuensi air dari wilayah perairan laut, dan (c) tingkat penguapan air ke atmosfer. 

Meskipun tumbuhan di ekosistem mangrove dapat beradaptasi di lingkungan berair 

asin, namun apabila suplai air tawar tidak mencukupi, maka akan mempengaruhi 

tingkat kadar garam di wilayah tumbuh hutan mangrove sehingga akan 

mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Perubahan penggunaan lahan di 

wilayah daratan menjadi faktor utama yang mempengaruhi suplai air tawar 

sehingga akan berdampak pada perubahan salinitas air, aliran nutrien serta tingkat 

sedimentasi di lingkungan mangrove. 

2. Suplai Nutrien 

Konsentrasi nutrient yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup di 

wilayah ekosistem hutan mangrove dipengaruhi oleh (a) frekuensi, jumlah dan 

periode genangan air asin dan air tawar, dan (b) dinamika yang kompleks dan 

sirkulasi internal detritus. 

3. Stabilitas Substrat 

Stabilitas substrat dan perubahan letak sedimen dipengaruhi oleh 

pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel suspensi di air dan kecepatan 

aliran air di sungai. Pergerakan air yang lambat di wilayah muara sungai ditunjang 

dengan sistem perakaran mangrove yang rapat menyebabkan partikel yang 

tersuspensi di air dengan kadar organik yang tinggi menjadi cepat mengendap dan 

membentuk lapisan sedimen.  

 

1.5.1.3.Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dan teknologi yang 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan terkait informasi atau fenomena melalaui 

analisis data yang diperoleh dari hasil perekaman objek, area atau fenomenanya 

yang dikaji tanpa adanya kontak langsung dengan objek yang dikaji (Lillesand dan 

Kiefer, 1990). Sensor adalah perangkat perekam data utama dalam sistem 
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penginderaan jauh yang terpasang di berbagai wahana baik pada satelit, pesawat, 

balon udara, UAV dan sebaginya. 

Jenis sistem penginderaan jauh terbagi menjadi 2 yaitu, penginderaan jauh 

fotografik dan non-fotografik. Penelitian ini menggunakan sistem penginderaan 

jauh fotografik yang mana sistem penginderaan jauh yang mana kamera sebagai 

sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan tenaga 

elektromagnetik yang berupa spektrum tampak dan atau perluasannya untuk 

merekam berbagai objek yang ada di permukaan bumi (Sutanto, 1986). Hasil 

perekaman sensor penginderaan jauh fotografik ini berupa foto udara maupun citra 

satelit.  

Sistem penginderaan jauh fotografik terdiri atas 4 unsur utama yang terdiri 

atas: (1) tenaga, (2) objek, (3) sensor, dan (4) output. Setiap unsur dalam sistem 

penginderaan jauh fotografik berkaitan satu dengan lainya dalam menghasilkan 

sebuah sistem penginderaan jauh yang mana nantinya dapat digunakan sebagai 

pertimbangan sumber data penginderaam jauh. 

 

1.5.1.4.Landsat 7 ETM+ 

Landsat 7 ETM+ merupakan satelit penginderaan Jauh milik pemerintah 

Amerika Serikat yang diluncurkan pada tanggal 15 April 1999 untuk menggantikan 

Landsat 4 dan 5. Landsat 7 ETM+ diperuntukkan untuk mengamati dan 

mengevaluasi berbagai macam tutupan lahan dalam skala area yang luas. Landsat 

7 ETM+ dengan kualitas citra yang bagus, pengambilan gambar permukaan bumi 

yang konsisten dan penggunaan citra landsat 7 ETM+ yang mengurasi biaya 

operasional secara signifikan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna 

secara drastis, sehingga pada Oktober 2008 pemerintah Amerika Serikat membuka 

akses data pada citra Landsat 7 ETM+ secara gratis. Citra Landsat 7 ETM+ 

memiliki resolusi spasial sebesar 30 meter pada band 1 – 7 dan resolusi 15 meter 

pada band 8 pankromatik. Satu scene citra Landsat 7 ETM+ memiliki rentang 

perekaman 170km pada area vertikal dan 183km pada area horizontal. Satelit ini 

memiliki kemampuan untuk merekam kembali area yang sama setiap 16 hari sekali. 

Berikut adalah resolusi radiometrik tiap band pada citra Landsat 7 ETM+: 
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Tabel 1.1. Resolusi Radiometrik Citra Landsat 7 ETM+ 

Band Panjang 

Gelombang (nm) 

Resolusi Spasial 

(m) 
Band 1 0.45 – 0.52 30 

Band 2 0.52 – 0.60 30 

Band 3 0.63 – 0.69 30 

Band 4 0.77 – 0.90 30 

Band 5 1.55 – 1.75 30 

Band 6 10.40 – 12.50 60 * (30) 

Band 7 2.09 – 2.35 30 

Band 8 0.52 – 0.90 15 
 

1.5.1.5.Landsat 8 OLI 

Landsat 8 OLI merupakan satelit penginderaan jauh untuk observasi 

permukaan bumi yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013. Landsat 8 OLI 

digunakan untuk menyempurnakan tugas Landsat 7 ETM+ yang mana satelit 

Landsat 8 OLI memiliki 2 jenis sensor yaitu Operational Land Imager (OLI) dan 

Thermal Infrared Sensor (TIRS). Landsat 8 OLI didesain untuk beroperasi 

merekam objek di permukaan bumi selama lebih dari 10 tahun. Landsat 8 memiliki 

11 band dengan resolusi 30m pada band 1 – 9, 15 100 meter pada band 10 dan 11 

Thermal Infrared dan 15 meter pada band pankromatik. Landsat 8 OLI merekam 

area di permukaan bumi dengan rentang 170km pada area vertical dan 183km pada 

area horizontal. Satelit ini memiliki kemampuan untuk merekam kembali area yang 

sama setiap 16 hari sekali. Berikut adalah resolusi radiometrik Landsat 8 OLI: 

Tabel 1.2. Resolusi Radiometrik Landsat 8 OLI 

Band Panjang 

Gelombang (nm) 

Resolusi 

Band 1 – Coastal Aerosol 0.43 – 0.45 30 

Band 2 – Blue 0.45 – 0.51 30 

Band 3 – Green 0.53 – 0.59 30 

Band 4 – Red 0.64 – 0.67 30 

Band 5 – Near Infrared 0.85 – 0.88 30 

Band 6 – SWIR 1 1.57 – 1.65 30 

Band 7 – SWIR 2 2.11 – 2.29 30 

Band 8 – Pankromatik 0.50 – 0.68 15 

Band 9 – Cirrus 1.36 – 1.38 30 

Band 10 – Thermal Infrared 1 10.60 – 11.19 100 

Band 11 – Thermal Infrared 2 11.50 – 12.51 100 
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1.5.1.6.Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 

Interpretasi citra merupakan proses untuk memperoleh informasi terkait 

suatu objek menggunakan citra sebagai referensi data atau perantaranya 

(Sutanto,1986).  Interpretasi objek yang tampak pada citra tebagi menjadi 3 tahap, 

diantaranya adalah deteksi, identifikasi dan analisis. Deteksi adalah pengamatan 

terhadap eksistensi suatu objek, misalnya gambaran objek lahan terbangun. Objek 

tersebut kemudian diidentifikasi melalui bentuk, ukuran dan letaknya dan dianalisis 

lebih lanjut. Metode interpretasi citra satelit penginderaan jauh terbagi menjadi 2, 

yaitu interpretasi manual dengan visual operator dan interpretasi yang dilakukan 

oleh komputer secara otomatis. 

1. Interpretasi Visual Citra Penginderaan Jauh 

Sutanto (1986) menerangkan bahwa interpretasi visual menggunakan citra 

penginderaan jauh merujuk pada 6 unsur interpretasi, diantaranya yaitu: 

a. Rona dan warna 

Rona adalah tingkat keabuan atau tingkat kecerahan pada objek yang 

tampak pada citra sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan 

menggunakan spektrum sempit. Warna menampilkan tingkat yang lebih kompleks 

daripada rona yang hanya menampilkan wujud keabuan meskipun tidak ada acuan 

yang pasti terkait dengan pengukuran tingkat rona.  

b. Bentuk 

Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau 

kerangka suatu objek (Lo, 1976 dalam Sutanto, 1986), unsur interpretasi bentuk 

digunakan untuk mengenali objek berdasarkan struktur konfigurasi yang mana tiap 

objek memiliki ciri bentuk yang unik.  

c. Ukuran 

Ukuran adalah atribut objek yang terdir atas jarak, luas, tinggi, lereng dan 

volume. Dalam hal ini, ukuran dapat menjadi skala ukur pada peta. 

d. Bayangan 

Bayangan sebagai salah satu unsur bersifat menyembunyikan objek 

sehingga mengurangi tingkat kejelasan suatu objek. Namun, bayangan dapat 

menjadi salah satu unsur terpenting bagi beberapa objek untuk mengenali objek 
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tersebut, misalnya tingkat kemiringan lereng yang dapat dibedakan dari 

kenampakan bayangannya. 

e. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan tingkat keabuan pada citra. Tekstur 

dapat dinyatakan dengan kasar atau halus (Lillesand dan Kiefer,1979 dalam 

Sutanto, 1986). Misalnya, hutan bertekstur kasar sedangkan permukaan jalan 

bertekstur halus. 

f. Pola 

Pola dikelompokkan sebagai unsur interpretasi di tingkat kesulitan tersier 

bersama dengan tinggi dan bayangan. Contoh interpretasi pola adalah pola aliran 

sungai, pols bentuk lahan, pola permukiman dsb. 

2. Interpretasi Otomatis Citra Penginderaan Jauh 

Interpretasi objek menggunakan citra satelit penginderaan jauh disebut juga 

sebagai klasifikasi multispektral. Danoedoro (2012) menerangkan bahwa terdapat 

2 jenis klasifikasi multispektral yaitu klasifikasi multispektral supervised dan 

klasifikasi multispektral unsupervised.  

a. Klasifikasi multispektral supervised 

Klasifikasi supervised adalah pengelompokan objek yang terekam pada 

citra satelit penginderaan jauh dengan mengacu pada sampel yang telah diberikan 

oleh operator seperti melakukan klasifikasi objek secara manual. Namun, dalam hal 

ini dapat terjadi perbedaan persepsi pada sampel antara analis dan komputer. 

Operator menginterpretasi citra yang tampak pada layar monitor komputer sebagai 

objek yang menempati ruang misalnya lahan terbangun, sungai, dan laut. Namun, 

komputer hanya akan mengenali sebagai kumpulan piksel dengan nilai di tiap 

pikselnya yang kemudian dilakukan komputasi statistik terhadap piksel berdasar 

sampel yang telah diberikan oleh operator.   

Danoedoro (2012) menyebutkan terdapat 4 macam klasifikasi multispektral 

supervised, yaitu: 

 Minimum Distance 

Klasifikasi minimum distance menyematkan nilai ganda di tiap piksel pada 

citra yang mana nantinya tiap piksel akan diplot pada ruang spektral dan diukur 
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jaraknya terhadap piksel sampel acuan yang telah diberikan sebelumnya. Penentuan 

kelas objek didadasarkan pada jarak terpendek terhadap sampel acuan. Namun, 

apabila terdapat suatu piksel yang tidak memenuhi persyaratan batas jarak, maka 

piksel tersebut tidak digolongkan ke dalam suatu kelas. Algoritma ini dapat 

mengkelaskan objek yang terekam di citra dengan cepat, namun algoritma ini tidak 

mempertimbangkan variasi kelas objek. 

 Parallelepiped/Box  

Klasifikasi ini mengacu pada nilai simpangan baku yang mana nilai 

simpangan baku tersebut nantinya ditempatkan di ruang spektal n dimensi yang 

digunakan sebagai acuan untuk mencari nilai rata-rata sebagai pusat kotak. Hasil 

rata-rata ini digunakan untuk menandai satu kelompok objek.  

 Maximum Likelihood 

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa klasifikasi multispektral maximum 

likelihood adalah algoritma yang paling baik untuk digunakan karena algoritma ini 

menggunakan dasar perhitungan probabilitas objek, bukan berdasarkan pengukuran 

jarak seperti pada algoritma lainnya. Shresta (1991) dalam Danoedoro (2012) 

menerangkan bahwa pada algortima ini, piksel dikelaskan sebagai satu objek 

spesifik yang unik yang didasarkan bukan pada jarak antar objek, melainkan 

bentuk, ukuran, dan orientasi sampel pada feature space. 

Algortitma maximum likelihood memperirakan kelas suatu objek yang 

terekam pada citra memiliki kemungkinan yang sama yang mana pada 

kenyataannya tidak semua kelas diperlakukan sama yang didasarkan pada gugus 

sampel sehingga terdapat faktor pembobot untuk masing-masing kelas yang akan 

ditampilkan pada citra (Curran, 1985 dalam Danoedoro, 2012).  

  K-Nearest Neighbour 

Algoritma K-Nearest Neighbour dikenal sebagai salah satu variasi dari 

algoritma maximum likelihood non-parametrik (Mulder dan Kostwinder, 1987 

dalam Danoedoro, 2012).  Penentuan kelas objek ditentukan dari jumlah sampel 

“k” terdekat dari feature space-nya yang biasanya nilai “k” berjumlah 3 atau 5. 

Selain itu, algoritma ini menggunakan suatu pendekatan nilai batas jarak spektral 
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pada feature space untuk mencari sampel-sampel terdekat sebagai referensi yang 

mana nilai batas ini juga menentukan fungsi penghalusan histogram. 

b. Klasifikasi unsupervised 

Klasifikasi unsupervised ini merupakan inversi dari klasifikasi supervised 

yang mana klasifikasi ini dilakukan secara otomatis oleh komputer tanpa adanya 

intervensi oleh operator. Terdapat 3 jenis algoritma klasifikasi unsupervised, 

diantaranya adalah minimum distance, statistical clustering, dan hybrid algorithm 

(Shrestha, 1991 dalam Danoedoro, 2012). 

 Minimum Distance 

Algoritma klasifikasi ini disebut juga dengan algoritma K-Means. Pertama, 

operator memasukkan jumlah maksimum kelas. Kedua, berdasarkan input operator, 

komputer akan menempatkan vektor rata-rata sebagai titik pusat kelas. Ketiga, 

berdasarkan distribusi titik-titik pusat, seluruh piksel ditandai dengan nama atau 

urutan kelas terdekatnya.  

Sekali kelas objek terbentuk maka akan terlihat bahwa titik-titik pusat yang 

ditentukan secara acak tadi tidaklah tepat posisinya sehingga komputer akan 

menentukan titik pusat baru, demikian seterusnya hingga terbentuk titik-titik pusat 

dengan posisi final. Akibat dari proses ini, seringkali jumlah akhir gugus berbeda 

dengan yang jumlah yang ditentukan oleh operator karena proses pengelompokan 

kembali dan sekaligus pemecahan kelas. 

 Statistical Clustering 

Danoedoro (2012) menerangkan bahwa algoritma ini menggunakan 

parameter statistik berupa nilai variansi untuk menentukan kesamaan kelas. 

Menggunakan jendela matriks, jika nilai piksel di bawah jendela ini lebih rendah 

dari nilai variansinya, maka nilai rata-rata ini menjadi pusat kelas. Setelah semua 

kelas terbentuk, maka penggabungan kelas berdasarkan jarak antar kelas dilakukan. 

 ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) 

Algoritma ini mengacu pada jarak terdekat untuk menentukan satu 

kelompok objek yang homogen. Algoritma ini menggunakan rata-rata jarak untuk 

menentukan kelas yang baru. Seluruh piksel dikelaskan ke dalam kelas terdekat 

kecuali nilai simpangan baku dan nilai batasan jarak telah ditentukan sebelumnya 
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yang mana hal ini dapat menyebabkan beberapa piksel tidak terkelaskan apabila 

tidak memenuhi nilai batas yang telah ditentukan.  

 Hybrid Algorithm 

Algoritma ini mempertimbangkan area sampel yang secara spektral 

mewakili seluruh area pada citra dengan alasan pertimbangan efisiensi waktu dan 

biaya. Hasil klasifikasi akan diekstrak menjadi satu file tersendiri dan menjadi 

acuan untuk ekstrapolasi citra secara keseluruhan. Metode ini dinamakan metode 

hybrid karena proses pengambilan sampel objek pada citra multispektral lebih 

sering menggunakan algoritma pada klasifikasi terawasi. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang pemetaan perubahan hutan mangrove telah dilakukan 

oleh beberapa pihak sebelumnya menjadi referensi dan bahan pembanding untuk 

penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut beberapa hasil penelitianterkait 

perubahan hutan mangrove secara garis besar: 

Dwinita (2016) dengan penelitian identifikasi perubahan lahan mangrove di 

wilayah Segara Anakan, Kabupaten Cilacap menggunakan citra Landsat 7 ETM+ 

dan Landsat 8 OLI menghasilkan peta kerapatan lahan hutan mangrove 

menggunakan metode transformasi indeks vegetasi dan peta perubahan penutup 

lahan mangrove pada tahun 2002 hingga 2015 menggunakan metode klasifikasi 

supervised maximum likelihood. 

Afnilita (2016) meneliti perubahan tutupan lahan mangrove dengan 

menggunakan citra Alos untuk pemetaan tahun 2009 dan citra RapidEye untuk 

pemetaan tahun 2011. Data tutupan lahan yang telah disadap dengan metode 

klasifikasi supervised maximum likelihood kemudia. dilakukan verifikasi dengan 

survei lapangan dan menghasilkan peta perubahan lahan mangrove tahun 2009 

hingga 2011. 

Hendarto (2009) telah melakukan kajian perubahan tutupan lahan mangrove 

di Daerah Desa Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya menggunakan citra Landsat 

pada tahun 1989 hingga tahun 2006. Data sebaran hutan mangrove didapatkan 

dengan metode klasifikasi supervised maximum likelihood yang kemudian 
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diverifikasi dengan survei lapangan. Penelitian ini menghasilkan peta penutup 

lahan mangrove di daerah Desa Kubu Raya pada tahun 1989 dan tahun 2006. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,seluruh 

penelitian tersebut memiliki kajian pada objek yang sama, yaitu pemetaan 

perubahan lahan mangrove. Metode yang dilakukan pada penelitian-penelitian 

tersebut memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu 

dengan klasifikasi terawasi dan survei lapangan. Rincian penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya disajikan pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Penelitian 
Wilayah 

Kajian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Dwinita 

(2016) 

Perubahan Hutan Mangrove 

Tahun 2000 – 2015 di Segara 

Anakan Kabupaten Cilacap 

Jawa Tengah Menggunakan 

Citra Landsat 7 ETM+ dan 8 

OLI 

Segara 

Anakan, 

Kabupaten 

Cilacap 

- Mengetahui kemampuan 

Landsat 7 ETM+ dab Landsat 8 

OLI untuk interpretasi 

perubahan hutan mangrove di 

Segara Anakan tahun 2000 – 

2015. 

- Mengkaji perubahan hutan 

mangrove di Segara Anakan 

pada tahun 2000 - 2015 

- Interpretasi 

penutup lahan 

dengan 

klasifikasi 

maximum 

likelihood. 

- Interpretasi 

kerapatan 

mangrove 

dengan 

transformasi 

citra. 

- Survei lapangan 

- Peta tranformasi indeks 

vegetasi NDVI hutan 

mangrove di segara 

anakan tahun 2000 - 2015 

- Peta persebaran sampel 

penutup lahan dan 

kerapatan hutan mangrove 

tahun 2000 - 2015 

- Peta perubahan penutup 

lahan penutup lahan hutan 

mangrove di Segara 

Anakan tahun 2000 - 2015 

Afnilita 

(2016) 

Aplikasi Penginderaan Jauh 

untuk Analisis Perubahan 

Tutupan Lahan Mangrove di 

Sungai Jangkang, Kabupaten 

Bengkalis, Provinsi Riau. 

Sungai 

Jangkan, 

Pulau 

Bengkalis 

- Memetakan tutupan lahan 

mangrove tahun 2009 dengan 

citra Alos dan 2011 dengan citra 

RapidEye 

- Menguji ketelitian peta penutup 

lahan mangrove tahun 2009 

dengan citra Alos dan 2011 

dengan citra RapidEye 

- Menganalisis penyebab 

perubahan lahan mangrove 

Sungai Jangkan tahun 2009 - 

2011 

- penutup lahan 

dengan 

klasifikasi 

maximum 

likelihood. 

- Interpretasi 

kerapatan 

mangrove 

dengan 

transformasi 

citra. 

- Survei lapangan 

- Peta perubahan tutupan 

lahan mangrove di Sungai 

Jangkang tahun 2009 – 

2011 

- Peta klasifikai tutupan 

lahan hutan mangrove di 

sungai jangkang tahun 

2009 dan 2011 
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Peneliti Judul Penelitian 
Wilayah 

Kajian 
Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Hendarto 

(2009) 

Kajian Perubahan Pentutup 

Lahan Tahun 1989 – 2006 

Pada Kawasan Hutan 

Mangrove Muara Kubu 

Berdasarkan Citra Landsat 

Kasus di Desa Kubu, 

Kecamatan Kubu Kabupaten 

Kubu Raya Provinsi 

Kalimantan Barat 

Desa Kubu, 

Kabupaten 

Kubu Raya 

- Inventarisasi kondisi penutup 

lahan hutan mangrove pada 

tahun 1989 – 2006  melalui 

interpretasi visual citra Landsat 

dengan skala 1:50.000. 

- Mempelajari sebaran spasial dan 

zonasi vegetasi mangrove di 

lokasi kajian. 

- Mengkaji pola perubahan 

penutup lahan hutan mangrove 

yang terjadi pada tahun 1989 - 

2006 

- penutup lahan 

dengan 

klasifikasi 

maximum 

likelihood. 

- Interpretasi 

kerapatan 

mangrove 

dengan 

transformasi 

citra. 

- Survei lapangan 

- Peta penutup lahan Desa 

Kubu, Kecamatan Kubu, 

Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2002 

- Peta penutup lahan Desa 

Kubu, Kecamatan Kubu, 

Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2006 

- Kajian kerapatan penutup 

lahan hutan mangrove 

Desa Kubu, Kecamatan 

Kubu, Kabupaten Kubu 

Raya 

Eris 

(2018) 
Analisis Perubahan 

Kawasan Hutan Mangrove 

Menggunakan Citra 

Landsat di kawasan 

Taman Nasional Baluran 

Tahun 2002 dan 2017. 
 

Kecamatan 

Banyuputih, 

Kabupaten 

Situbondo 

- Memetakan persebaran lahan 

mangrove di kawasan Taman 

Nasional Baluran tahun 2002 

dan tahun 2017 

- Mengidentifikasi berbagai 

faktor yang menyebabkan 

perubahan luasan lahan 

mangrove di kawasan Taman 

Nasional Baluran antara 

tahun 2002 dan tahun 2017 

- penutup lahan 

dengan 

klasifikasi 

maximum 

likelihood. 

- Interpretasi 

kerapatan 

mangrove 

dengan 

transformasi 

citra. 

- Survei lapangan 

- Peta persebaran sampel 

penutup lahan hutan 

mangrove tahun 2017 

- Peta perubahan penutup 

lahan penutup lahan hutan 

mangrove di Pantai Bama 

Taman Nasional Baluran 

tahun 2002 – 2017 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Vegetasi bakau adalah komponen utama ekosistem mangrove yang 

memiliki banyak manfaat baik untuk lingkungan maupun secara ekonomis. 

Berbagai faktor dapat menyebabkan degradasi hutan mangrove mulai dari faktor 

nilai ekonomi bagian tumbuhan pohon bakau, alih fungsi lahan hingga serangan 

penyakit pada vegetasi bakau yang mana merupakan tumbuhan utama dalam 

ekosistem mangrove. Apabila lokasi yang terdegradasi dan berbagai faktor 

penyebab degradasi luas hutan mangrove tidak teridentifikasi, maka akan 

menyebabkan hilangnya ekosistem mangrove di wilayah pesisir Taman Nasional 

Baluran.  

Salah satu upaya untuk melakukan konservasi terdahap kawasan ekosistem 

mangrove adalah melakukan inventarisasi perubahan hutan mangrove. Pemetaan 

perubahan hutan mangrove dapat dilakukan untuk mengetahui area yang butuh 

diberikan perhatian lebih dan mengkaji berbagai faktor yang dapat mereduksi luas 

kawasan ekosistem hutan mangrove. Pemetaan sebaran hutan mangrove dapat 

dilakukan menggunakan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografi.  

Data penginderaan jauh yang digunakan direkam pada waktu yang berbeda 

dengan rentang waktu yang ditentukan sehingga dapat diketahui sebaran lokasi 

yang mengalami perubahan luasan. Data perubahan kawasan ekosistem mangrove 

didapatkan dengan klasifikasi multispektral terawasi maximum likelihood yang 

nantinya hasil klasifikasi yang telah dilakukan menjadi acuan untuk melakukan 

survei lapangan sehingga nantinya akan mendapatkan hasil berupa peta perubahan 

ekosistem mangrove yang akurat. 

1.7. Batasan Operasional 

1. Koreksi citra adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan citra yang 

memberikan informasi yang baik baik secara geometris maupun radiometris 

(Danoedoro, 2012) 

2. Interpretasi citra adalah upaya untuk memperoleh informasi terkait suatu 

objek atau fenomena di permukaan bumi menggunakan citra sebagai 

sumbernya (Sutanto, 1986) 

 


