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ANALISIS URBAN HEAT ISLAND (PULAU BAHANG PERKOTAAN) DI 

KOTA BEKASI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8  

Abstrak 

Urban Heat Island atau Pulau bahang perkotaan merupakan fenomena yang 

terjadi di wilayah perkotaan termasuk di Kota Bekasi. Fenomena UHI yang 

ditandai dengan lebih tingginya suhu di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan 

sekitarnya telah menjadi masalah lingkungan yang berdampak pada masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji persebaran spasial dari Land 

surface temperature (LST), Urban Heat Island (UHI), indeks vegetasi (NDVI), 

dan tingkat keterbangunan (NDBI) di Kota Bekasi, serta untuk melihat hubungan 

antara nilai NDVI dan NDBI dengan LST dan UHI. Metode penelitian yang 

digunankan adalah analisis data sekunder yang dilengkapi dengan survey 

lapangan. Estimasi nilai UHI dilakukan dengan menurunkan nilai suhu permukaan 

yang diolah dengan menggunakan metode Split Window Algorithm (SWA). Nilai 

NDVI dan NDBI juga diekstraksi menggunakan data penginderaan jauh. Data 

yang digunakan adalah citra Landsat 8 dengan waktu perekaman 25 Agustus 2013 

dan 6 Juli 2018. Analisis penentuan pengaruh dilakukan dengan menggunakan 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan persebaran nilai 

UHI dan LST tinggi pada tahun 2013 dan 2018 terdapat pada bagian utara Kota 

Bekasi yang juga memiliki nilai NDBI sedang hingga tinggi dan nilai NDVI 

rendah dengan pemanfaatan lahan sebagai kawasan terbangun. Nilai UHI dan LST 

rendah banyak ditemukan di bagian selatan Kota Bekasi dengan nilai NDBI 

rendah dan NDVI sedang hingga tinggi di mana masih banyak terdapat lahan 

pertanian. Terdapat banyak perubahan nilai NDBI di bagian selatan Kota Bekasi 

dimana lokasi tersebut mulai terdampak perkembangan kawasan permukiman 

sehingga memicu munculnya UHI. Hasil regresi NDVI dan NDBI terhadap LST 

tahun 2013 menghasilkan nilai R
2
 sebesar 0,636 dan tahun 2018 sebesar 0,641. 

Hasil regresi NDVI dan NDBI terhadap UHI pada tahun 2013 dan 2018 juga 

menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,634 dan 0,642. Hasil regresi tersebut 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai NDVI dan NDBI berpengaruh pada 

variasi nilai LST dan UHI di Kota Bekasi Nilai NDVI berbanding terbalik dengan 

nilai LST dan UHI sedangkan nilai NDBI cenderung berbanding lurus dengan 

nilai LST dan UHI. 

 

Kata kunci: Urban Heat Island, Land Surface Temparature, Indeks Vegetasi 

Indeks Keterbangunan, Penginderaan Jauh, Landsat 8 

Abstract 

Urban Heat Island (UHI) is a phenomenon that occurs in urban areas, including in 

the city of Bekasi. The UHI phenomenon is characterized by higher temperatures 

in cities compared to surrounding villages has become an environmental problem 

that has impact on society. The purpose of this study is to examine the spatial 
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distribution of Land surface temperature (LST), Urban Heat Island (UHI), 

vegetation index (NDVI), and level of development (NDBI) in Bekasi City, and to 

see the relationship between NDVI and NDBI values with LST and UHI values.  

The research method is analysis of secondary data and field surveys. The 

estimation of the UHI value is done by using the value of surface temperature that 

has been extrected using the Split Window Algorithm (SWA) method. NDVI and 

NDBI values are also extracted using remote sensing data Landsat 8 images, with 

the recording time August 25
th

, 2013 and July 6
th

, 2018. Analysis to show 

determination the effect is done using multiple linear regression. The results of 

this study indicate the spread of UHI and high LST values in 2013 and 2018 

found in the northern part of Bekasi City which also has a moderate to high NDBI 

value and a low NDVI value with land use as a built area. Low UHI and LST 

values are found in the southern part of Bekasi City with low NDBI values and 

moderate to high NDVI where there is still a lot of agricultural lands. There have 

been many changes in the NDBI value in the southern part of the city of Bekasi 

where the location began to be affected by the development of residential areas 

which triggered the emergence of UHI. The NDVI and NDBI regression against 

the LST value in 2013 and 2018 resulted value of R
2
 0.636 and 0.641. NDVI and 

NDBI regression results against UHI in 2013 and 2018 showed values of R
2
 0.634 

and 0.642. The regression shows that the values of NDVI and NDBI affect the 

variation in the value of LST and UHI in Bekasi City. The value of NDVI is 

inversely proportional with value of LST and UHI while the NDBI value tends to 

be directly proportional to the value of LST and UHI. 

 

Keywords: Urban Heat Island, Land Surface Temparature, Vegetation Index, 

Built-Up Index, Remote Sensing, Landsat 8 

 

1. PENDAHULUAN 

Kota sebagai pusat perekonomian dengan segala fasilitasnya memiliki daya tarik 

bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Semakin bertambahnya jumlah 

penduduk memaksa terjadinya pembangunan yang sangat masif. Pembangunan 

tempat tinggal dan infrastruktur pendukung merupakan hal yang harus dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang kegiatan perekonomian. 

Semakin berkembang suatu kota akan semakin banyak pembangunan yang 

dilakukan. Pembangunan yang dilakukan secara masif dan tidak terkontrol akan 

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada 

keseimbangan lingkungan. 

Tingginya tingkat perubahan penggunaan lahan dan juga aktivitas 

masyarakat menyebabkan terjadinya iklim mikro di perkotaan di mana terjadi 
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perbedaan suhu antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Suhu di perkotaan yang 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya disebabkan 

karena pengaruh perbedaan penggunaan lahan dan tingkat aktivitas masyarakat. 

Perbedaan suhu permukaan inilah yang disebut sebagai Urban Heat Island (UHI) 

atau Pulau Bahang Perkotaan. Fenomena UHI merupakan bentuk dari adanya 

perubahan iklim lokal karena cakupannya yang sempit 

Kota Bekasi sebagai kota industri merupakan salah satu kota besar di 

Indonesia yang memiliki tingkat perkembangan cukup pesat dan juga mengalami 

fenomena UHI. Fenomena UHI tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, karena UHI 

tidak terbatas pada suatu wilayah administratif tetapi juga wilayah administratif di 

dekatnya terutama Jakarta di mana  Kota Bekasi justru mendapat pengaruh besar 

dari Jakarta sebagai pusat ibu kota Negara dan pusat dari berbagai aktivitas. 

Letaknya yang berdekatan dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi sebagai zona 

pelancong dimana banyak pekerja Jakarta yang bertempat tinggal di Kota Bekasi. 

Pertambahan penduduk Kota Bekasi yang meningkat setiap tahunnya 

mengharuskan adanya pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman, hal 

tersebut dapat menjadi faktor dalam terbentuknya fenomena UHI di Kota Bekasi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait fenomena UHI di Kota Bekasi dengan memanfaatkan citra penginderaan 

jauh Landsat 8. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah distribusi nilai NDVI, NDBI, Land Surface Temperature, dan 

Urban Heat Island di Kota Bekasi ? 

b. Bagaimanakah hubungan antara nilai NDBI dan NDVI terhadap Land Surface 

Temperature dan Urban Heat Island di Kota Bekasi dilihat menggunakan citra 

penginderaan jauh? 

Tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui distribusi nilai NDBI, NDVI, Land Surface Temperature, dan 

Urban Heat Island di Kota Bekasi. 

b. Menganalisis hubungan nilai NDBI dan NDVI terhadap Land Surface 

Temperature dan Urban Heat Island  di Kota Bekasi menggunakan citra 

penginderaan jauh. 
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2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan pengolahan 

sekunder serta dilengkapi dengan survey lapangan yang dilakukan untuk melihat 

tingat kebenaran hasil pengolahan data sekunder yaitu citra Landsat 8. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif spasial dan 

analisis regresi linier berganda untuk menentukan keterkaitan antara nilai NDVI 

dan NDBI dengan LST dan UHI di Kota Bekasi. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Purposive Sampling. Jumlah sampel dihitung 

menggunakan metode Slovin dengan jumlah total sampel 44 titik. Pengambilan 

sampel didasarkan pada wilayah yang mengalami perubahan kelas UHI. Sampel 

yang diamati berupa kelas kerapatan vegetasi dan tingkat keterbangunan di lokasi 

yang sama yang telah ditentukan untuk melihat bagaimana pengaruh keduanya 

terhadap perubahan nilai UHI dan LST.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk menunjang kelancaran 

berupa: 

a. Seperangkat Laptop 

b. Perangkat lunak ArcGIS 10.3 

c. Perangkat lunak Microsoft Office 2010 

d. Perangkat lunak SPSS 

e. Alat tulis dan table observasi 

f. Smartphone dengan aplikasi GPS untuk survei lapangan 

g. Kamera untuk dokumentasi survei lapangan 

Bahan yang digunakan sebagai input dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data digital peta dasar Kabupaten Bekasi yang diperoleh dari Peta Rupabumi 

Indonesia skala 1:25.000 dengan format *.shp. 

b. Data digital citra penginderaan jauh Landsat 8 dengan path 122 dan  row 064  

yang telah terkoreksi geometrik level T1, dengan waktu perekaman 25 Agustus 

2013 dan 6 Juli 2018.  
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Teknik pengolahan data dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap pengolahan 

citra dan tahap penyajian data. Pengolahan citra dilakukan memperoleh informasi 

yang berupa nilai LST, UHI, indeks vegetasi, dan indeks keterbangunan dalam 

dua citra dengan waktu perekaman yang berbeda sehingga dapat dilihat 

bagaimana perubahan yang terjadi.  

Proses perolehan nilai LST dilakukan dengan memanfaatkan saluran 10,11, 4, 

dan 5 pada citra Landsat 8 dan menggunakan algoritma Split Window Algorithm 

(SWA) yang menggunakan dua saluran termal dalam perhitungannya. Tahapan 

pengolahan diawali dengan melakukan koreksi radiometric ToA radiance untuk 

memperoleh nilai radian spektral, mengkonversi nilai DN menjadi nilai 

Brightness Temperature, melakukan transformasi indeks vegetasi (NDVI), 

melakukan estimasi FVC, melakukan estimasi emisivitas permukaan (LSE), dan 

menghitung nilai rerata LSE dan selisih LSE. Semua parameter tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam rumus untuk menghitung suhu permukaan yang dicetuskan 

oleh Sobrino pada 1996 dan 2008 (Skokovic et al, 2014) : 

LST = TB10 + C1 (TB10 - T B11) + C2 (TB10 - TB11)
2
 +        (1) 

    C0 + (C3 + C4 W) (1 - ̅  ) + (C5 + C6 W) Δε 

Keterangan : 

LST   : Land Surface Temperature (K)  

C0 – C6 : Koefisien Split Window 

TB10, TB11 : Nilai Brightness Temperature (K) band 10 dan band 11  

 ̅    : Rata-rata nilai LSE band 10 dan band 11  

W   : Atmospheric Water Vapour Content  (0,013) (Latif, 2014)  

Δε   : Selisih nilai LSE band 10 dan band 11 

 

Tabel 1. Nilai Koefisien Split-Window 

Koefisien C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Nilai -0,268 1,378 0,183 54,300 -2,238 -129,200 16,400 

Sumber: (Skokovic et al, 2014) 
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 Nilai UHI diperoleh dari nilai LST yang dimasukkan ke dalam rumus 

disampaikan oleh Ma, et al (2010) berikut ini (Jatmiko, 2015). 

   UHI = Tmean – (μ + 0,5 α )                                         ( 2 ) 

Keterangan: 

UHI : Urban Heat Island 

Tmean : Land Surface Temperature (°C) 

μ   : nilai rerata Land Surface Temperature (°C) 

α   : nilai standar deviasi Land Surface Temperature (°C) 

Kerapatan vegetasi dan tingkat keterbangunan diolah dengan 

menggunakan saluran 5, 4, dan 6. Proses pengolahan diawali dengan 

melakukan koreksi radiometrik ToA reflectance. Kerapatan vegetasi diperoleh 

menggunakan indeks transformasi vegetasi yang menggunakan saluran 5 dan 

4. Formula yang digunakan untuk memperoleh nilai NDVI adalah (Lillesand 

dan Kiefer, 1997) : 

      
        

       
 

Keterangan : 

NDVI    : Normalized Vegetation Index 

NIR  : Saluran inframerah dekat (Band 5) 

R    : Saluran merah (Band 4) 

Tingkat keterbangunan dianalisis menggunakan transformasi indeks 

lahan terbangun (NDBI). Saluran yang digunakan dalam pengolahan adalah 

saluran 6 dan 5 yang terkoreksi radiometrik reflectance. Perhitungan nilai 

NDBI dilakukan dengan menggunakan formula (Hidayati, & et al, 2017): 

     NDBI= ((SWIR1 -NIR))/ ((SWIR1+NIR))                      (4) 

Keterangan: 

NDBI     : Normalized Difference Build-up Index 

SWIR1   : Saluran inframerah gelombang pendek (Band 6) 

NIR    : Saluran merah dekat (Band 5) 

(3) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran Spasial LST di Kota Bekasi Tahun 2013 dan 2018 

Secara statistik nilai suhu permukaan Kota Bekasi pada tahun 2013 dan tahun 

2018 dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai LST tahun 2013 memiliki nilai tertinggi 

54,42
o
C, nilai terendah 26,72

o
C, dan rata-rata 39,21

o
C. Suhu permukaan tahun 

2018 nilai tertingginya adalah 52,73
o
C, suhu terendah 23,26

o
C,  dengan rata-rata 

suhu permukaan 37.11
o
C. Suhu udara di Kota Bekasi pada tahun 2013 juga 

cenderung lebih tinggi dibanding tahun 2018. Suhu udara tahun 2013 nilai 

tertingginya mencapai 34,1
o
C dan suhu terendah 25

o
C dengan rata-rata suhu udara 

28,7
o
C. Tahun 2018 memiliki suhu udara maksimum 33

o
C, suhu minimum 24,2

o
C 

dan rata-rata sebesar 28
o
C. Perbedaan suhu terjadi karena adanya anomali cuaca 

pada tahun 2013 yaitu kemarau basah dan naiknya suhu permukaan air laut.Tren 

suhu cenderung menurun dari tahun 2013 ke tahun 2018. 

Tabel 3. Statistik suhu permukaan dan suhu udara  Kota Bekasi 

No Keterangan 
LST (°C) Suhu Udara (°C) 

25 Agustus 2013 6 Juli 2018 25 Agustus 2013 6 Juli 2018 

1 Minimum 26,72 23,26 25 24,2 

2 Rata-rata 39,21 37,11 28,7 28 

3 Maksimum 54,42 52,73 34,1 33 

Sumber: (Pengolahan Data dan BMKG, 2018) 

Persebaran spasial suhu permukaan Kota Bekasi menunjukkan variasi yang 

berbeda (lihat Gambar 1 dan 2). Tahun 2013 didominasi dengan kelas klasifikasi 

suhu permukaan 40-45 
o
C sedangkan tahun 2018 didominasi dengan kelas suhu 

35-40 
o
C. Kelas klasifikasi < 25

o
C di kedua tahun perekaman dapat ditemukan di 

Kecamatan Medansatria. Kelas 25-30
o
C di tahun 2013 terdapat di Kecamatan 

Medansatria dan Bekasi Utara, di tahun 2018 luasanya bertambah hingga 

mencakup Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan sebagian kecil Kecamatan 

Bantargebang. Kelas klasifikasi 30-35
o
C baik tahun 2013 maupun 2018 terdapat 

di Kecamatan Mustika Jaya, Bantargebang, Jatisampurna, dan sebagian kecil 

Jatiasih yang masih memiliki banyak lahan terbuka. Klasifikasi 35-40
o
C terdapat 

di seluruh wilayah kajian dengan luasan terbesar pada tahun 2018. Klasifikasi 40-

45
o
C di tahun 2018 banyak ditemukan di wilayah bagian utara yang memiliki 
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kepadatan penduduk lebih tinggi. Klasifikasi 45-50
o
C terdapat di Kecamatan 

Medansatria, Bantargebang dan Rawalumbu yang merupakan kawasan industri. 

Kelas klasifikasi tertinggi yaitu > 50
o
C terdapat di Kecamatan Medansatria dan 

Bantargebang di kedua tahun perekaman, dimana tempat tersebut merupakan 

kawasan industri serta tempat pembuangan sampah. 

Nilai suhu permukaan tinggi umumnya terdapat pada kawasan industri yang 

terdapat di Kecamatan Medansatria, Rawalumbu, serta Bantargebang yang 

merupakan pusat industri di Kota Bekasi. Selain itu keberadaan tempat 

pembuangan sampah terpadu di Kecamatan Bantargebang juga memiliki suhu 

permukaan yang tinggi karena banyak tumpukan sampah basah sehingga tingkat 

penguapannya tinggi. Sedangkan suhu rendah banyak ditemukan di Kecamatan 

Mustika Jaya, Bantargebang, Jatisampurna, dan Jatiasih. Kecamatan 

Jatisampurna, Jatiasih, Mustika Jaya, dan Bantargebang masih memiliki lahan 

pertanian serta banyak terdapat lahan kosong.  

 
Gambar 1. Peta LST Kota Bekasi Tahun 2013 
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Gambar 2. Peta LST Kota Bekasi Tahun 2018 

3.2 Persebaran Spasial UHI di Kota Bekasi Tahun 2013 dan 2018 

Persebaran spasial UHI cenderung berbanding lurus dengan LST. Klasifikasi non-

UHI pada tahun 2013 dan 2018 dapat ditemukan di dalam wilayah administrasi 

Kota Bekasi. Klasifikasi 0-3
o
C di tahun 2013 tersebar diseluruh Kota Bekasi 

dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Pondok Gede dan Rawalumbu. 

Kelas 0-3
o
C pada tahun 2018 merupakan kelas UHI yang paling mendominasi. 

Klasifikasi 3-6
o
C sebagian besar terdapat di bagian utara Kota Bekasi di tahun 

2018 dan menjadi kelas yang paling mendominasi pada tahun 2013. Persebaran 

klasifikasi ini terdapat di lokasi yang berdekatan dengan DKI Jakarta yaitu di 

Kecamatan Medansatria, Bekasi Barat, dan Bekasi selatan. Kelas UHI 6-9
o
C 

dapat ditemukan di Kecamatan Medansatria, Bekasi Utara, Bantargebang dan 

Rawalumbu di tahun 2013 sedangkan di tahun 2018 terdapat di Kecamatan 

Medansatria, Rawalumbu, dan Bantargebang. Kelas 9-12
o
C pada tahun 2013 

hanya dapat ditemukan di Kecamatan Medansatria dan Bantargebang, di tahun 

2018 bertambah di Kecamatan Rawalumbu. Kelas 12-15
o
C hanya dapat 

ditemukan di Kecamatan Medansatria dan Bantargebang di kedua tahun. 
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Kecamatan Medansatria, Rawalumbu, dan Bantargebang ketiganya 

merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk industri sehingga aktivitasnya 

cenderung tinggi dan juga terdapat tempat pembuangan sampah terpadu di 

Kecamatan Bantargebang. Ketiganya merupakan kecamatan dengan kelas UHI 

tinggi. Hal tersebut menunjukkan aktivitas masyarakat serta jenis tutupan lahan 

dapat berpengaruh pada nilai UHI.  

Terdapat beberapa tempat yang mengalami penurunan kelas UHI dan 

mengalami pembentukan UHI. Perbedaan yang paling menonjol adalah perubahan 

kelas UHI dari 3-6
o
C menjadi 0-3

o
C, dan munculnya UHI yang ditandai dengan 

perubahan kelas dari non-UHI menjadi UHI. Penurunan nilai UHI dapat terjadi 

karena pengaruh naiknya tingkat kerapatan vegetasi di lokasi tersebut, seperti 

pembuatan taman dan juga perubahan penggunaan lahan dari lahan belum 

dimanfaatkan yang kemudian ditumbuhi vegetasi. Keberadaan vegetasi dapat 

mengurangi efek UHI karena dapat mengurangi suhu di permukaan lahan. 

Turunnya UHI juga dapat dipengaruhi karena nilai LST yang cenderung turun di 

tahun 2018. Munculnya efek UHI baru dapat terjadi karena adanya konversi lahan 

dari vegetasi menjadi lahan non-Vegetasi dan bertambahnya jumlah bangunan di 

kawasan tersebut.  
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Gambar 3. Peta UHI Kota Bekasi Tahun 2013 

 
Gambar 4. Peta UHI Kota Bekasi Tahun 2018 
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3.3 Persebaran Spasial Kerapatan Vegetasi di Kota Bekasi Tahun 2013 dan    

2018 

Persebaran kerapatan vegetasi tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan variasi 

yang berbeda di beberapa titik. Kerapatan vegetasi tahun 2013 dan tahun 2018 

cenderung didominasi oleh kelas kerapatan rendah dibanding dengan kelas 

kerapatan lain terutama pada bagian sebelah utara. Mendominasinya kelas 

kerapatan rendah dapat disebabkan karena Kota Bekasi terutama pada bagian 

utara memiliki banyak lahan terbangun. 

 Kelas kerapatan rendah baik pada tahun 2013 maupun tahun 2018 sebagian 

besar terdapat di Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Barat, Medansatria, Bekasi 

Utara, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Selatan yang 

sebagian besar merupakan kawasan terbangun. Vegetasi kerapatan sedang di 

tahun 2013 banyak ditemukan Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati, 

Bantargebang, dan Mustika Jaya yang sebagian merupakan lahan pertanian. Kelas 

yang sama di tahun 2018 luasanya cenderung menurun dan hanya terdapat di 

Kecamatan Jatiasih, Mustika Jaya, dan Jatisampurna. Kelas vegetasi kerapatan 

tinggi di Kota Bekasi pada tahun 2013 hanya terdapat di Kecamatan Medansatria, 

Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bantargebang dan Jatisampurna. Tahun 2018 

vegetasi kerapatan tinggi cenderung lebih banyak ditemukan yaitu di Kecamatan 

Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati, Bantargebang, dan Mustika Jaya yang 

masih terdapat lahan pertanian. 

Perbandingan kerapatan vegetasi tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan 

telah terjadi perubahan kerapatan vegetasi di Kota Bekasi. Perubahan yang terjadi 

adalah adanya kenaikan kelas dari sedang menjadi tinggi dan penurunan kelas 

kerapatan vegetasi. Penurunan kelas vegetasi dapat terjadi karena adanya 

perubahan penggunaan lahan, dimana banyak terdapat pengembangan perumahan 

baru yang menyebar hingga ke pinggiran Kota Bekasi dan perkembangan 

kawasan industri. Kenaikan kelas dapat disebabkan karena adanya perbedaan 

musim saat perekaman citra. Citra tahun 2013 direkam pada bulan Agustus 

sedangkan tahun 2018 direkam pada bulan Juli. Bulan Agustus merupakan musim 
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kemarau dimana penguapan yang cenderung lebih banyak dibanding bulan Juli 

yang masih merupakan peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga 

berpengaruh pada tingkat ketercakupan air untuk tumbuhan dan kehijauan daun.  

 
Gambar 5. Peta Kerapatan Vegetasi Kota Bekasi Tahun 2013 

 
Gambar 6. Peta Kerapatan Vegetasi Kota Bekasi Tahun 2018 
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3.4 Persebaran Spasial Keterbangunan di Kota Bekasi Tahun 2013 dan 2018 

Tingkat keterbangunan di Kota Bekasi cenderung berbanding terbalik dengan 

kerapatan vegetasi. Baik tahun 2013 maupun 2018 keterbangunan dengan 

tingkatan sedang cenderung lebih mendominasi, terutama pada bagian utara yang 

merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Kecamatan 

yang didominasi oleh kelas keterbangunan sedang adalah Kecamatan 

Medansatria, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, 

Rawalumbu, Pondok Gede, dan sebagian Pondok Melati. 

Kelas keterbangunan rendah pada tahun 2013 dapat terdapat di Kecamatan 

Jatisampurna, Jatiasih, Mustika Jaya, Bantargebang, dan sebagian Pondok Melati. 

Kelas rendah pada tahun 2018 masih bisa ditemukan di Kecamatan Jatisampurna, 

Jatiasih, Mustika Jaya, Bantargebang, dan sebagian Pondok Melati dengan luasan 

yang cenderung berkurang dibanding dengan tahun 2013. 

Tingkat keterbangunan tinggi di Kota Bekasi baik tahun 2013 maupun 2018 

hanya terdapat di Kecamatan Medansatria, Rawalumbu, Bekasi Utara, Bekasi 

Selatan, dan Bantargebang. Kecamatan Medansatria, Bekasi Utara, Rawalumbu, 

dan Bantargebang yang merupakan  kawasan industri utama Kota Bekasi. Bekasi 

selatan dan Bekasi Utara merupakan kawasan pengembangan perumahan dan 

kawasan komersial di Kota Bekasi.  

 Terdapat perubahan persebaran kelas keterbangunan antara tahun 2013 

dan 2018, dimana tahun 2018 cenderung memiliki kelas keterbangunan sedang 

yang lebih banyak dibandingkan tahun 2013. Perubahan dari kelas rendah menjadi 

sedang menunjukkan terjadinya penambahan jumlah bangunan di wilayah 

tersebut. Luasan kelas keterbangunan tinggi di tahun 2018 juga cenderung 

meningkat dibanding tahun 2013 yang menunjukkan adanya perkembangan 

kawasan terbangun yang menjadi semakin rapat. Perubahan dari kelas rendah ke 

sedang kebanyakan berada di pinggiran Kota Bekasi dimana masih banyak 

terdapat lahan pertanian serta lahan kosong yang belum dimanfaatkan sehingga 

memungkinkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Keterbangunan yang 

cenderung meningkat akan berpengaruh pada munculnya fenomena UHI, di mana 
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wilayah dengan tingkat keterbangunan tinggi cenderung memiliki tutupan 

vegetasi yang rendah dan suhu permukaan tinggi. 

 
Gambar 7. Peta Tingkat Keterbangunan Kota Bekasi Tahun 2013 

 

Gambar 8. Peta Tingkat Keterbangunan Kota Bekasi Tahun 2018 
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3.5 Hubungan NDVI dan NDBI terhadap LST Kota Bekasi 

Hasil regresi antara NDVI dan NDBI dengan LST pada tahun 2013 menunjukkan 

nilai R
2
 sebesar 0,636 atau menunjukkan keterkaitan sebesar 63.6% (lihat Tabel 3) 

dengan persamaan Y = 47,187-14,612*(NDVI)+4,460*(NDBI) (lihat Tabel 4).  

Tabel 4. Korelasi NDVI dan NDBI terhadap LST tahun 2013 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .796
a
 .636 .618 2.165012 

a. Predictors: (Constant), NDBI, NDVI 

b. Dependent Variable: LST 

 

Tabel 5. Koefisien Regresi NDVI dan NDBI terhadap LST tahun 2013 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.187 .853  55.326 .000 

NDVI -14.612 2.995 -.652 -4.879 .000 

NDBI 4.460 3.060 .190 1.419 .163 

a. Dependent Variable: LST 

Hasil regresi untuk tahun 2018 juga menunjukkan keterkaitan. Persamaan 

yang dihasilkan adalah  Y=45,421-15,394*(NDVI)+4,394*(NDBI) (lihat Tabel 6) 

dengan nilai R
2
 sebesar 0,641 (lihat Tabel 5) di mana nilai tersebut cenderung 

mengalami kenaikan dibanding tahun 2013. Nilai R² = 0,641 berarti nilai NDVI 

dan NDBI berpengaruh sebesar 64,1%.  

Tabel 6. Korelasi NDVI dan NDBI terhadap LST tahun 2018 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .801
a
 .641 .624 1.634429 

a. Predictors: (Constant), NDBI, NDVI 

b. Dependent Variable: LST 

Tabel 7.  Koefisien Regresi NDVI dan NDBI terhadap LST tahun 2018 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 45.421 .731  62.177 .000 

NDVI -15.394 2.070 -.726 -7.251 .000 

NDBI 4.394 2.658 .166 1.653 .106 

a. Dependent Variable: LST 

Berdasarkan nilai R
2
 dapat dikatakan bahwa variasi LST di Kota Bekasi 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai NDVI dan NDBI. Pengaruh yang 

diberikan sebesar 63,6% pada 2013, dan 64,1% pada tahun 2018. Sisa pengaruh 
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sebesar 36,4% dan 35,9% berasal dari faktor lain yang tidak diteliti. Grafik hasil 

regresi pada kedua tahun. Gambar 9 menunjukkan sebaran titik yang mengikuti 

garis regresi sehingga dapat dikatakan linier. 

          
(a)                                                     (b) 

Gambar 9. Hubungan NDVI dan NDBI dengan LST a) 2013 b)2018 

3.6 Hubungan NDVI dan NDBI terhadap UHI Kota Bekasi 

Hasil regresi yang dilakukan terhadap NDVI dan NDBI terhadap UHI tahun 2013 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,634 (lihat Tabel 7) nilai tersebut menunjukkan bahwa 

nilai NDVI dan NDBI berpengaruh sebesar 63,4% terhadap nilai UHI. Persamaan 

yang dihasilkan adalah Y=6.449-15.510*(NDVI)+4.035*(NDBI) (lihat Tabel 8).  

Tabel 8. Korelasi NDVI dan NDBI terhadap UHI tahun 2013 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .797
a
 .634 .617 2.180950 

a. Predictors: (Constant), NDBI, NDVI 

b. Dependent Variable: UHI 

Tabel 9. Koefisien Regresi NDVI dan NDBI terhadap UHI tahun 2013 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.449 1.048  6.152 .000 

NDVI -15.510 3.518 -.619 -4.409 .000 

NDBI 4.035 3.030 .187 1.332 .190 

a. Dependent Variable: UHI 

Hasil regresi tahun 2018 menghasilkan nilai R
2
 sebesar 0,642 (liat Tabel 9.). 

Nilai R
2
 = 0,642 berarti variabel bebas yang berupa NDVI dan NDBI memberi 

pengaruh terhadap variabel terikat yaitu UHI sebesar 64,2%. Persamaan model 

regresi linier yang dihasilkan adalah Y=6,819-15,165*(NDVI)+4,278*(NDBI) 

(lihat Tabel 10).  
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Tabel 10. Korelasi NDVI dan NDBI terhadap UHI tahun 2013 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .797
a
 .634 .617 2.180950 

a. Predictors: (Constant), NDBI, NDVI 

b. Dependent Variable: UHI 

Tabel 11. Koefisien Regresi NDVI dan NDBI terhadap UHI tahun 2013 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.449 1.048  6.152 .000 

NDVI -15.510 3.518 -.619 -4.409 .000 

NDBI 4.035 3.030 .187 1.332 .190 

a. Dependent Variable: UHI 

Nilai R
2
 kedua tahun sama-sama menunjukkan adanya keterkaitan antara 

UHI dengan NDVI dan NDBI. Tahun 2013 besarnya keterkaitan sebanyak 63,4% 

dan 64,2% pada tahun 2018. Pengaruh yang berasal dari faktor lain sebesar 36,6% 

pada tahun 2013 dan 35,8% pada tahun 2018. Gambar 10. menunjukkan grafik 

hasil regresi dimana sebagian besar titik sampel cenderung mengikuti garis regresi 

walaupun ada beberapa titik yang tidak mengikuti garis. 

       

(a)                                                     (b) 

Gambar 10. Hubungan NDVI dan NDBI dengan UHI a) 2013 b)2018 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Persebaran spasial LST dan UHI berbanding lurus dengan NDBI dan 

berbanding terbalik dengan nilai NDVI. Nilai LST dan UHI yang cenderung 

tinggi banyak terdapat di bagian utara Kota Bekasi yaitu Kecamatan 

Medansatria, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, dan 
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Pondok Gede yang berupa kawasan industri dan lahan terbangun sehingga 

vegetasinya lebih rendah dan tingkat keterbangunannya tinggi. Nilai LST dan 

UHI rendah banyak terdapat di sebelah selatan Kota Bekasi yaitu di 

Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Mustika Jaya, dan Bantargebang dengan 

tingkat kerapatan vegetasi tinggi dan keterbangunan rendah. Kota Bekasi 

mendapat pengaruh dari wilayah administrasi di sekitarnya yang dapat dilihat 

dari pola persebaran kelas LST dan UHI yang cenderung mirip.  

b. Regresi linier NDVI dan NDBI terhadap LST pada tahun 2013 menghasilkan 

R
2
 sebesar 63,6% dan tahun 2018 memiliki nilai R

2
 sebesar 64,1%. Hasil 

regresi linier antara NDVI dan NDBI dengan UHI pada tahun 2013 dan tahun 

2018 masing-masing menghasilkan nilai R
2
 sebesar 63,4% dan 64,2%. 

Besarnya nilai R
2
 pada kedua regresi menunjukkan adanya pengaruh dari 

tinggi rendahnya nilai NDVI dan NDBI terhadap variasi LST dan UHI di 

Kota Bekasi. 

4.2 Saran 

Penelitian mengenai UHI dapat lebih dikembangkan lagi dan dipadukan dengan 

berbagai bidang keilmuan lain agar dapat meminimalisir dampak UHI bagi 

masyarakat dan lingkungan.   
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