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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya aktivitas serta pola konsumsi lebih dari tujuh milyar 

penduduk dunia mengakibatkan naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Sejak 

beberapa dekade lalu, rata-rata suhu permukaan bumi telah meningkat sekitar 

0.74°C (Silver, 2008). Fenomena peningkatan suhu tidak dapat dipandang sebelah 

mata. Faktanya peningkatan suhu sebesar ±1oC dapat mengakibatkan resiko 

kekeringan air, resiko kebakaran hutan, meningkatnya malnutrisi, meningkatkan 

intensitas hujan, naiknya tinggi muka air laut hingga kematian akibat gelombang 

suhu panas (Silver, 2008).  

Salah satu penyebab utama terjadinya kenaikan suhu global ialah 

meningkatnya keberadaan gas rumah kaca, utamanya CO2 di atmosfer. Pada 

dasarnya akumulasi gas CO2 secara alami dapat dikendalikan dengan penanaman 

vegetasi. Hal ini dikarenakan, vegetasi mampu mereduksi CO2 menjadi O2 dan uap 

air melalui proses fotosintesis (Efendi, 2007). Dengan demikian, wilayah dengan 

kepadatan vegetasi tinggi memiliki suhu permukaan yang lebih rendah 

dibandingkan wilayah dengan keberadaan vegetasi yang minim hingga tanpa 

vegetasi.  

Salah satu ruang tempat tumbuhnya vegetasi, disebut dengan istilah ruang 

terbuka hijau. RTH merupakan salah satu wujud usaha pemerintah dalam 

mengendalikan iklim mikro, guna meminimalisir dampak pemanasan global. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Oliveira dkk (2011) memaparkan bahwa, RTH 

mampu meruduksi suhu permukaan antara 1.5–3.0oC. Keberadaan RTH dapat 

berfungsi secara optimal hanya jika RTH (privat dan publik) memiliki luas minimal 

30% dari luas total wilayah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 

mengenai Penataan Ruang, pasal 29 ayat (2). 

Meski telah ditetapkan sebagaimana dalam undang-undang, faktanya 

banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki luasan RTH ideal. Senada 

dengan hal tersebut, wilayah Kabupaten Karanganyar yang terlihat asri nyatanya 
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masih belum mencukupi syarat minimal luas RTH yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan buku status lingkungan hidup daerah Kabupaten Karanganyar 

diketahui bahwa luas RTH Publik di Kabupaten Karanganyar sebesar 8.258,42 ha, 

atau hanya 11% dari total  luas wilayah.  

Kurangnya luasan RTH diduga mempengaruhi kenaikan suhu rata-rata yang 

terjadi di wilayah Karanganyar. Data BPS Jateng menunjukan rata-rata suhu 

permukaan Kabupaten Karanganyar menunjukan peningkatan suhu 1,1oC pada 

rentang tahun 2005-2015. Wilayah dengan suhu permukaan tertinggi berada di 

Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo sedangkan terendah berada pada wilayah 

Kecamatan Tawangmangu (BPBD, 2015). Gambaran fluktuasi suhu rata-rata di 

wilayah Karanganyar Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016 

Kecamatan Colomadu yang terdiri dari 11 desa merupakan salah satu 

wilayah dengan suhu permukaan tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Meski bukan 

merupakan wilayah perkotaan, pembangunan fisik Colomadu mengarah pada 

wilayah perkotaan, mengikuti perkembangan wilayah Surakarta. Lokasi 

Kecamatan Colomadu dapat dikatakan strategis, karena berbatasan langsung 

dengan Surakarta, Boyolali dan Sukoharjo. Colomadu merupakan wilayah dengan 

kepadatan penduduk tertinggi (4936 jiwa/km2) dengan luasan wilayah terkecil (2% 

dari luas Kab.Karanganyar) dibandingkan wilayah lain di Karanganyar.  

Di wilayah Colomadu, telah berdiri 14 hotel, perkantoran hingga area 

perbelanjaan di Kecamatan Colomadu. Bahkan saat ini tengah dilakukan 

pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di lahan bekas PG Colomadu. Hotel dan 

pusat perbelanjaan yang tegah dibangun di atas lahan bekas  PG Colomadu, 

digadang-gadang menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Soloraya. Hal ini 
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mengidentifikasikan bahwa Colomadu merupakan wilayah pusat kegiatan bagi 

wilayah sekitarnya. 

Selain munculnya beberapa pusat-pusat kegiatan baru, berdasarkan RTRW 

Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu merupakan wilayah yang 

dicanangkan sebagai kawasan industri. Keberadaan kawasan industri pada 

lingkungan padat penduduk dan pusat kegiatan, jika tidak diimbangi dengan 

konservasi lingkungan, dikhawatirkan semakin memicu naiknya suhu permukaan. 

Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer, 

melalui cerobong industri. Keberadaan industri dan pusat kegiatan juga akan 

memicu bertambahnya volume kedaraan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kadar CO2 sehingga suhu permukaan meningkat. 

Pelestarian RTH publik dan pemaksimalan RTH privat merupakan salah 

satu langkah untuk meminimalisir dampak kenaikan suhu. Saat ini RTH publik di 

Colomadu berupa taman, jalur hijau dan pemakaman, hanya memiliki luasan 

sebesar 88,3 Ha atau setara dengan 5% dari total wilayah (BSLHD, 2015). 

Sedangkan untuk RTH privat belum diketahui secara pasti keberadaanya. Untuk itu 

perlu dilakukan identifikasi ketersediaan RTH privat di Colomadu, guna 

mengetahui luas keseluruhan RTH Colomadu. 

Keberadaan fakta mengenai minimnya luasan RTH diduga mempengaruhi 

tingginya suhu permukaan di wilayah Kecamatan Colomadu. Guna membuktikan 

dugaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan Agihan Suhu 

Permukaan dengan Ketersediaan dan Jenis Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 

Colomadu”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan suhu permukaan di Kecamatan Colomadu? 

2. Bagaimana hubungan agihan suhu permukaan dengan ketersediaan jenis 

RTH (publik dan privat) di Kecamatan Colomadu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui agihan suhu permukaan Kecamatan Colomadu  
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2. Menganalisis hubungan antara agihan suhu permukaan dengan ketersediaan  

jenis RTH (publik dan privat) di Kecamatan Colomadu  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu 

Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Sebagai sumbangan keilmuan pada bidang yang relefan, utamanya dalam 

bidang ke ikliman dan lingkungan. 

3. Sebagai acuan dalam pengembangan pembangunan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Pemanasal Global (Global Warming) 

Pemanasan global (global warming) merupakan kejadian yang tengah 

gencar diperbincangkan baik dikalangan peneliti, pemerintah maupun 

masyarakat. Para ahli mengemukakan, pemanasan global merupakan 

kejadian meningkatnya suhu rata-rata dunia (global) yang diakibatkan oleh 

adanya gas rumah kaca pada atmosfer dalam jumlah yang berlebihan. 

Pemanasan global merupakan identifikasi awal terjadinya perubahan iklim. 

Abad ke 21 merupakan waktu tercepat naiknya suhu rata-rata global. 

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan teknologi, gas rumah kaca sisa 

aktifitas manusia semakin besar keberadaanya. Hasil penelitian oleh IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) diperoleh fakta bahwa 

selama abad ke 21 terjadi peningkatan rata-rata suhu global sebesar 1,1 – 

6,4 oC. Peningkatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi 

selama abad ke 20, yaitu antara 0,74 – 0,18 oC.  

Peneliti yang tegabung dalam IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) mengemukakan, sebab utama terjadinya pemanasan 

global ialah meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang bersumber dari 
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sisa aktifitas manusia. Contoh dari sisa aktifitas manusia yang dimaksud 

ialah sisa pembakaran bahan bakar fosil, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan gas CO2 yang dilepaskan ke atmosfer serta deforesiasi 

(penggundulan hutan).  

Beberapa jenis gas rumah kaca yang dapat memicu pemanasan global 

diantaranya; karbondioksida, metana, nitrous oksida, ozon dan 

chlorofluorocarbon. Sifat utama dari gas-gas rumah kaca ialah menyerap 

panas dari radiasi matahari. Gas-gas rumah kaca terakumulasi dan 

membentuk lapisan pada atmosfer, sehingga mengurung panas dan 

mengakibatkan naiknya suhu bumi. Gambaran proses terjadinya 

pemanasan global dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 1.2.Ilustrasi Terjadinya Pemanasan Global 

 

Sumber : GIS Survey and Mapping Service, 2015 

Setiap perubahan tatanan alam walau hanya perubahan yang kecil, 

tentu akan menimbulkan dampak bagi alam itu sendiri. Sama halnya 

dengan pemanasan global yang pada akhirnya meyebabkan beberapa 

dampak negative bagi kehidupan di bumi. Adapun beberapa dampak 

tersebut diantaranya: 

a. Mencairnya gunung-gunung es di wilayah kutub. 

b. Naiknya tinggi permukaan air laut, hingga hilangnya pulau-pulau kecil. 

c. Memicu penggunaan energi yang lebih besar. 
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d. Pergeseran musim baik di lintang rendah maupun tinggi. 

e. Meningkatnya resiko kekeringan dan kebakaran hutan. 

f. Ancaman gelombang panas yang dapat menyebabkan kematian. 

g. Meningkatnya malnutrisi akibat meningkatnya resiko gagal panen, dsb. 

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemanasan 

global, perlu dilakukan upaya penanggulangan. Langkah utama dalam 

penanggulangan dampak pemanasan global ialah mengurangi konsentrasi 

gas-gas rumah kaca diatmosfer. Adapun upaya yang dapat dilakukan 

diantaranya ialah : reboisasi, meminimalisir pengguaan bahan bakar fosil, 

meminimalisir penggunaan alat pendingin, memulai gaya hidup sehat 

dengan bersepeda, dsb. 

 

1.5.1.2. Agihan Suhu Permukaan  

Terdapat beberapa pengertian dari suhu permukaan yang dikemukakan 

oleh para ahli. Suhu sendiri memiliki arti besaran derajat mengenai panas 

atau dinginya suatu objek, diukur menggunakan termometer dan disajikan 

dalam skala tertentu. Sedangkan suhu permukaan didefinisikan sebagai 

suhu yang diukur tepat diatas permukaan objek, yaitu bumi. Dengan 

demikian, jika dikaitkan dengan tekhnologi penginderaan jauh suhu 

permukaan dipengaruhi oleh sifat fisik objek berupa emsifitas, kapasitas 

panas jenis dan konduktifitas thermal. 

 Agihan merupakan sebutan lain dari distribusi atau sebaran. Sehingga 

agihan suhu permukaan dapat diartikan sebagai sebaran besar derajat panas 

pada permukaan bumi. Agihan suhu udara dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Diantara faktor pengaruh tersebut ialah: letak garis lintang, 

intensitas radiasi matahari, ketinggian tempat, sudut datangnya sinar 

matahari, keberadaan dan kerapatan vegetasi. 

Agihan suhu permukaan dapat diketahui melalui pengukuran langsung 

dilapangan menggunakan thermometer. Adapula pendugaan agihan suhu 

permukaan dengan pemanfaatan informasi topografi suatu wilayah. 

Penduaan agihan suhu berdasarkan informasi topografi didasari teori 
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mengenai perubahan suhu dan ketinggian. Dalam teori tersebut dinyatakan 

bahwa setiap kenaikan tinggi permukaan bumi maka akan diikuti dengan 

turunya suhu. Selain pengukuran langsung dan pendugaan melalui 

topografi wilayah, identifikasi suhu permukaan dapat diduga dengan 

tekhnologi penginderaan jauh. Penelitian pendugaan suhu melalui 

teknologi penginderaan jauh menunjukan hasil yang hampir mendekati 

suhu lapangan. 

 

1.5.1.3. Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai beberapa ruang baik di area 

kota maupun area non kota tempat ditumbuhinya tanaman, yang bentuknya 

dapat berupa memanjang, mengelompok maupun menyebar. Dilihat dari 

bentuknya RTH dapat diklasifikasikan menjadi ; bentuk RTH kawasan 

(areal, non linear) dan bentuk RTH jalur (koridor, linear). Sedangkan dari 

status kepemilikan, RTH dapat diklasifikasikan menjadi RTH public dan 

RTH privat. 

RTH publik yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau 

lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah). Sedangkan RTH 

privat atau non publik yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik 

privat. Baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama 

(intrinsik) berupa fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) berupa 

fungsi arsitektural, sosial dan fungsi ekonomi.  

Fungsi utama (intrisik) RTH berupa fungsi ekologis. Artinya RTH 

merupakan kawasan konservatif yang berfungsi untuk menjaga tatanan 

ekologis di suatu wilayah. Fungsi ekologis RTH diantaranya sebagai 

sistem sirkulasi udara, mengatur iklim mikro, sebagai peneduh, pemasok 

oksigen, wilayah penadah air hujan, habitat flora dan fauna, filter terhadap 

polutan dan penahan angin. Melihat banyaknya manfaat keberadaan RTH 

pada suatu wilayah, upaya pelestarian dan pemenuhan RTH mutlak 

dilakukan oleh seluruh wilayah.   
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Ketentuan luas RTH telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 

mengenai Penataan Ruang, pasal 29 ayat (2). Persentase luas minimum 

RTH pada suatu wilayah ialah 30% dari total luas wilayah. Adapun 

komposisi setiap jenis RTH yang harus dipenuhi ialah 20% RTH publik 

dan 10% RTH privat. Melalui ketentua tersebut dapat diketahui bahwa 

pemerintah turut serta melibatkan masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan luas RTH, utamanya pada pemenuhan RTH privat. RTH privat 

yang dikelola masyarakat maupun swasta dapat berupa pekarangan, taman 

kompleks perumahan, kebun atap, dan lain sebagainya. 

Tabel 1.1.  Katagori RTH Privat dan RTH Publik 

No. JENIS 

RTH 

PUBLIK 

RTH 

PRIVAT 

1 RTH Pekarangan   

  Pekarangan rumah tunggal   

  Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha   

  Taman atap bangunan   

2 RTH Taman dan Hutan Kota   

  Taman RT   

  Taman RW   

  Taman Kelurahan   

  Taman Kecamatan    

  Taman Kota   

  Hutan Kota   

  Sabuk Hijau (Green belt)   

3 RTH Jalur Hijau Jalan   

  Pulau jalan dan median jalan   

  Jalur pejalan kaki   

  Ruang di bawah jalan laying   

4 RTH Fungsi Tertentu   

  RTH Sempadan rel kereta api   

  Jalur hijau jaringan listrik teganggan tinggi    

  RTH Sempadan sungai   

  RTH Sempadan pantai   

  RTH Pengaman sumber air baku/mata air   

  Pemakaman    

Sumber : Kementrian PU, 2008 

Keberadaan RTH pada suatu wilayah dapat menurunkan suhu dan 

meningkatkan kelembaban udara. Rerata suhu udara harian di dalam 

kawasan RTH dengan kerapatan vegetasi tinggi ialah sebesar 30,2oC 

dengan kelembaban udara sebesar 74,0%, sementara suhu udara harian di 
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sekitar RTH 31,8oC dengan kelembaban udara 71,1%. Keberadaan 

vegetasi pada RTH berperan aktif dalam mereduksi CO2 yang sejatinya 

merupakan gas yang sifatnya menyerap panas, melalui fotosintesis 

tanaman. Sehingga udara di sekitar RTH menjadi lebih sejuk. 

 

1.5.1.4. Penginderaan Jauh  

Penginderaan Jauh dapat didefinisikan sebagai ilmu serta seni dalam 

hal mendapatkan informasi mengenai suatu objek pengamatan yang 

diperoleh tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, melainkan 

menggunakan bantuan alat. Berdasarkan uraian diatas, pengamatan objek 

menggunakan penginderaan jauh dapat menekan biaya dan waktu. 

Komponen utama dalam sistem penginderaan jauh dirumuskan menjadi 

empat. Empat komponen tersebut ialah sumber energi, objek, transmisi 

(pantulan) dan sensor.  

Sumber energi dalam komponen penginderaan jauh memiliki arti, 

sumber yang memancarkan energy elektromagnetik yang berkontak 

langsung dengan objek. Sumber energi dapat berupa matahari maupun 

energy elektromagnetik yang dipancarkan oleh wahana pada saat 

perekaman. Energi setelah berkontak langsung dengan objek akan 

dipantulkan dalam bentuk transimisi, yang pada akhirnya akan direkam 

oleh sensor PJ. Adapun ilustrasi sistem kerja komponen PJ dapat dilihat 

pada gambar 3.  

Gambar 1.3. Ilustrasi Sistem Kerja Komponen PJ 

 

Sumber: GIS Survey and Mapping Service, 2015 
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Radiasi energi yang dipancarkan oleh sensor wahana penginderaan 

jauh, tidak semuanya dipantulkan oleh objek dipermukaan bumi. Energi 

tersebut ada yang diserap dan ada pula yang dihamburkan. Penyerapan 

dan penghamburan tersebut umumya terjadi akibat adanya gangguan pada 

atmosfer, seperti keberadaan aerosol, debu, hingga awan. Sehingga guna 

memperoleh hasil pengolahan data yang mendekati kondisi lapangan 

perlu dilakukan koreksi pada citra. 

Melalui sistem penginderaan jauh analisis mengenai suatu objek 

maupun fenomena dapat dilakukan dimanapun peneliti berada. Namun, 

dalam proses menganalis data penginderaan jauh diperlukan data rujukan 

seperti data statistic, data pengamatan serta peta tematik. Keuntungan 

penggunaan tekhnologi penginderaan jauh dalam suatu penelitian  

diantaranya : ruang lingkup wilayah penelitian lebih luas, fenomena alam 

dapat secara rutin diamati, biaya tenaga serta waktu dapat diminimalisir, 

dapat diaplikasikan untuk penelitian pada wilayah yang sulit diakses 

seperti wilayah kutub,dsb.  

Produk penginderaan jauh dapat berupa foto udara dan citra satelit. 

Dewasa ini penggunaan produk pengindaraan jauh di Indonesia 

mengalami peningkatan. Diantara beberapa jenis produk PJ, citra satelit 

Landsat paling banyak digunakan di Indonesia. Sebanyak 51% pengguna 

produk PJ di Indonesia menggunakan citra satelit Landsat untuk berbagai 

keperluan. Tingginya penggunaan Landsat dipengaruhi oleh keunggulan 

yang dimiliki oleh citra satelit Landsat. Beberapa keunggulan citra satelit 

Landsat ialah cakupan perekaman yang luas (185-185 km), resolusi 

spasial 30 x 30 m, resolusi temporal 16 hari, hingga resolusi multi spectral 

11 kanal. 

Citra Landsat dapat digunakan untuk mengkaji suhu permukaan hingga 

kerapatan vegetasi. Analisis LST (Land Temperature Surface) atau suhu 

permukaan dilakukan melalui perhitungan algoritma dengan 

memanfaatkan band thermal pada citra Landsat. Sedangkan untuk analisis 

vegetasi, khususnya analisis NDVI dapat dilakukan dengan 
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memanfaatkan band infra red dan near infra red. Nilai hasil algoritma 

NDVI berkisar antara -1 hingga 1. Nilai -1 - 0,1 dapat diidentifikasikan 

sebagai kenampakan badan air, area berbatu, pasir hingga salju. 

Sedangkan nilai 0,2 – 0,3 berupa kenampakan wilayah berumput. Adapun 

hutan dapat diidentifikasikan pada wilayah dengan nilai NDVI yang 

mendekati 1. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Permasalahan RTH dan UHI dikemukakan sebagai topik penelitan 

oleh Sobri Efendy pada tahun 2007. Adapun wilayah peneitian ialah wilayah 

Jabodetabek. UHI sendiri merupakan fenomena suhu permukaan diwilayah 

urban yang cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah rural. Melalui 

penelitian tersebut, dilakukan pengkajian mengenai aspek-aspek yang 

mempengaruhi fenomena UHI di wilayah Jabodetabek. Adapun beberapa 

aspek yang diperhatikan ialah luasan RTH, kepadatan populasi, kepadatan 

kedaraan dan RTB terhadap UHI Jabodetabek.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian Sobri Efendi berupa citra 

Landsat dari beberapa waktu perekaman. Tekhnik pengolahan data 

melibatkan ekstraksi LST dan NDVI dari citra Landsat tahun 1991, 1997 dan 

2004. Melalui pengolahan citra tersebut dapat diketahui bahwa terjadi 

pengurangan luas RTH dari tahun 1991 hingga 2004. Hasil hubungan 

fungsional RTH dan UHI menunjukan pola hubungan terbalik. Artinya jika 

luas RTH turun, maka UHI akan naik.  

Tahun 2012, Fatimah Ahmad bersama dengan Hadi Susilo 

mengangkat masalah perubahan luas RTH Kota Palu menjadi sebuah 

penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dampak perubahan RTH 

tahun 1997 dan 2010 terhadap perubahan suhu di Kota Palu. Pengkajian 

dilakukan dengan menggunakan metode pengekstraksian citra Landsat 

menjadi data suhu permukaan serta luasan RTH Kota Palu. Parameter utama 

yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah perubahan persentase luas 

RTH serta suhu maksimum di Kota Palu. 
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Hasil penelitian menunjukan luas RTH di Kota Palu menurun dari 

48,86% (1997) menjadi 29,48% (2010). Dengan kata lain, hampir setengah 

wilayah RTH yang ada pada tahun 1997, Palu berkurang di tahun 2010. 

Setelah dikaji lebih lanjut, penurunan RTH selaras dengan naiknya suhu 

maksimum di Kota Palu. Adapun kaitan perubahan luasan RTH pada tahun 

1997 dan 2010 mengakibatkan kenaikan suhu udara maksimal secara 

signifikan. 

Setyo Adi Nugroho pada tahun 2016 melakukan riset mengenai 

pengaruh perubahan lahan bervegetasi dengan suhu permukaan di 

Kabupaten Semarang. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, untuk 

mengetahui sebaran suhu dan lahan bervegetasi, Setyo Ari memanfaatkan 

analisis LST dan NDVI terhadap citra landsat. Pengamatan baik LST 

maupun NDVI dilakukan dengan memanfaatkan citra Landsat Kab. 

Semarang tahun 1997, 2002, 2013 dan 2015. Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan fakta bahwa Tahun 1997 & 2002 rata-rata suhu 29-31oC, 

tahun  2013 dan 2015 antara 32-34oC. Sedangkan nilai korelasi perubahan 

NDVI dan suhu permukaan ialah 46%. 

Melalui proses serta hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dapat diketahui bahwa selain pengukuran langsung dilapangan, 

pendugaan suhu permukaan dan keberadaan RTH dapat dilakukan dengan 

tekhnologi penginderaan jauh. Sehingga ekstraksi citra untuk mendapatkan 

data suhu permukaan serta RTH dapat diadaptasi pada penelitian yang akan 

dilakukan. Jenis citra yang dapat digunakan ialah citra multispektral 

khususnya pada sensor thermal. Salah satu citra yang memenuhi syarat 

tersebut ialah citra Landsat 8, yang memiliki 11 sensor, termasuk didalamnya 

sensor thermal.  

Nilai kebaharuan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan 

meliputi: lokasi , waktu, pendekatan one shot (hanya 1 tahun, bukan seri), 

pengukran besaran nilai korelasi RTH-suhu permukaan serta perhatian pada 

pengaruh variabel jenis RTH terhadap variabel suhu permukaan. 
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Tabel 1.2.  Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Sumber : Penulis 2018

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sobri Efendy 

(2007) 

Keterkaitan RTH dengan UHI 

wilayah Jabodetabek  
 Menentukan hubungan fungsional 

RTH dengan UHI dengan Landsat 

 Mengkaji kontribusi RTH, 

kepadatan populasi, kepadatan 

kendaraan dan RTB terhadap UHI 

 Mengkaji dapak UHI terhadap THI 

dan neraca energy 

Analisis 

Data 

Sekunder 

 

 Hubungan fungsional RTH dan 

UHI menunjukan pola hubungan 

terbalik. 

 Berkurangnya RTH memberi 

kontribusi terbesar dalam 

kejadian UHI 

 Setiap kenaikan UHI berbanding 

lurus dengan naiknya THI 

Fatimah Ahmad 

& Hadi Susilo 

Arifin (2012) 

Analisis Hubungan Luas RTH 

dengan Perubahan Suhu di Kota 

Palu  

 Mengetahui pola ketersediaan RTH 

Kota Palu tahun 1997 dan 2010 

 Mengetahui pola hubungan 

ketersediaan RTH dengan suhu 

udara 

Observasi 

& Analisis 

Data 

Sekunder 

 Luas RTH menurun dari 48,86% 

(1997) menjadi 29,48% (2010) 

 Penurunan RTH meningkatkan 

suhu udara max secara signifikan 

Setyo Adhi 

Nugroho, dkk 

(2016) 

Analisis Pengaruh Perubahan 

Vegetasi Terhadap Suhu 

Permukaan di Wilayah 

Kabupaten Semarang 

Menggunakan Metode 

Penginderaan Jauh  

 Mengetahui perubahan NDVI dan 

suhu permukaan di Kab. Semarang 

tahun 1997, 2002, 2013 dan 2015. 

 Mengetahui pengaruh perubahan 

NDVI terhadap suhu permukaan  

 

Raster 

Correlation 
 Tahun 1997 & 2002 rata-rata 

suhu 29-31oC, tahun  2013 dan 

2015 antara 32-34oC. 

 Nilai korelasi perubahan NDVI 

dan suhu permukaan ialah 46%. 

 

Mifta Rohma D 

(2018) 
Hubungan Agihan Suhu 

Permukaan dengan 

Ketersediaan Jenis Ruang 

Terbuka Hijau di Kecamatan 

Colomadu  

 Mengetahui agihan suhu permukaan 

Kecamatan Colomadu  

 Mengetahui hubungan antara agihan 

suhu permukaan dengan 

ketersediaan  dan jenis RTH (publik 

dan privat) di Kecamatan Colomadu  

Analisis 

Data 

Sekunder 

 Agihan suhu permukaan 

Colomadu berkisar antara 23-35 

oC, dipengaruhi oleh RTH, pola 

aktivitas dan penggunaan lahan. 

 Hubungan antara suhu dengan 

RTH ialah hubungan keterbalikan 

arah. 

13 
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1.5.3 Kerangka Penelitian 

Pemanasan global merupakan salah satu masalah yang kini tengah dihadapi 

dunia. Mekanisme pemanasan global dimulai dari naiknya petumbuhan serta 

aktifitas manusia dan pesatnya tekhnologi. Selaras dengan hal tersebut, zat 

buang yang dihasilkan juga semakin besar. Zat buang yang dapat memicu 

naiknya suhu global ialah gas rumah kaca. Semakin banyak konsentrasi gas 

rumah kaca, maka potensi naiknya suhu permukaan global besar.  

Kondisi kependudukan yang padat, serta keberadaan kawasan industri juga 

memperparah kondisi naiknya suhu permukaan. Hal ini berkaitan dengan 

semakin banyaknya gas CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca, yang 

dilepaskan ke atmosfer dari cerobong pembuangan gas industri dan kendaraan 

bermotor yang dilepaskan ke atmosfer. Gas CO2 memiliki karakteristik 

menyerap panas. Sehingga semakin besar keberadaan gas CO2, pada akhirnya 

akan semakin menaikan suhu permukaan di suatu wilayah. 

Salah satu cara untuk meminimalisir dampak kenaikan suhu permukaan 

ialah dengan keberadaan vegetasi. Keberadaan vegetasi dalam suatu wilayah 

dapat dikenal dengan istilah RTH. Vegetasi yang terdapat dalam RTH memiliki 

kemampuan mereduksi CO2 menjadi O2 dan uap air melalui proses fotosintesis. 

Seiring dengan berkurangnya CO2 dan bertambahnya O2 dari hasil proses 

fotosintesis akan menghasilkan udara yang lebih sejuk. Dengan demikian dapat 

diasumsikan jika luasan RTH disuatu wilayah semakin besar, maka suhu 

permukaan wilayah tersebut semakin rendah.  

Guna membuktikan dugaan keterkaitan suhu dengan ketersediaan RTH, hal 

yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi agihan suhu permukaan di suatu 

wilayah. Melalui identifikasi agihan suhu permukaan dapat diketahui luasan 

lahan mana saja dengan suhu terbesar hingga terkecil. Identifikasi agihan suhu 

permukaan dilakukan dengan memanfaatkan tekhnologi penginderaan jauh, 

yaitu dengan mengekstrak citra satelit (Landsat 8) menjadi Land Surface 

Temperature dalam satuan celcius.  

Hasil agihan Land Surface Temperature lantas dihubungkan dengan 

persentase luas ketersediaan setiap jenis RTH (publik dan privat), dengan uji 
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statistik korelasi Product Moment. Melalui uji statistik tersebut dapat diketahui 

seberapa besar hubungan antara suhu permukaan dengan ketersediaan jenis 

RTH. Guna mempermudah gambaran kerangkan pemikiran, disajikan diagram 

alir kerangka penelitian pada Gambar 1.4. 

Gambar 1.4. Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2018 

 

1.6 Hipotesis 

a. Agihan suhu permukaan di Kecamatan Colomadu mengikuti pola 

ketersedian RTH, kepadatan penduduk, pusat-pusat aktivitas penduduk dan 

keberadaan kawasan industri.  

b. Suhu yang relatif rendah ditemukan pada wilayah yang terdapat RTH. 

Sedangkan wilayah dengan suhu yang tinggi berada pada wilayah yang 

tidak terdapat RTH. Hubungan agihan suhu dengan RTH berupa hubungan 

Hubungan Suhu 

dengan RTH 

Kepadatan Penduduk 

Tinggi 
Kawasan Industri 

CO2 

Meningkat 
RTH minim 

Suhu Tinggi 

Agihan Suhu Agihan Jenis RTH 
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linier negatif. Artinya jika suhu semakin tinggi, maka ketersediaan RTH 

semakin kecil. 

 

1.7 Batasan Operasional 

Suhu   : besaran derajat mengenai panas atau dinginya suatu objek, 

diukur menggunakan termometer dan disajikan dalam skala 

tertentu. 

RTH  : ruang baik di area kota maupun area non kota tempat 

ditumbuhinya tanaman, yang bentuknya dapat berupa 

memanjang, mengelompok maupun menyebar. 

RTH Publik  : RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan 

yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah).  

RTH Privat : RTH privat atau non publik yaitu RTH yang berlokasi pada 

lahan-lahan milik privat 

LST   : Land Temperature Surface merupakan metode pendugaan 

suhu permukaan pada daratan dengan memanfaatkan saluran 

atau band thermal yang ada pada citra multispektral. 

NDVI  : metode dalam penginderaan jauh yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sebaran dan kerapatan vegetasi dengan 

memenfaatkan band 3 dan 4 citra satelit multi spectral. 

Product Moment : metode statistik digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan antara dua gejala. 

 

 


