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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekosistem pesisir dan pulau kecil terdiri dari ekosistem mangrove, 

lamun dan terumbu karang. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem 

pendukung utama bagi kehidupan di wilayah pesisir (Saefurahman, 2008). 

Menurut Tarigan (2008) Hutan mangrove umumnya terdapat di seluruh pantai 

Indonesia dan hidup serta tumbuh berkembang pada lokasi-lokasi yang 

mempunyai hubungan pengaruh pasang air (pasang surut) yang merembes pada 

aliran sungai yang terdapat di sepanjang pesisir pantai. 

Hutan mangrove terdiri dari beragam organisme yang juga saling 

berinteraksi satu sama lainnya. Fungsi fisik dari hutan mangrove di antaranya: 

sebagai pengendali naiknya batas antara permukaan air tanah dengan 

permukaan air laut ke arah daratan (intrusi), sebagai kawasan penyangga, 

memacu perluasan lahan dan melindungi garis pantai agar terhindar dari erosi 

atau abrasi (LAPAN, 2015). Mengacu beberapa fungsi mangrove diwilayah 

pesisir tersebut, dapat dikatakan bahwa ekosistem mangrove sangat penting 

dan harus dijaga serta dilestarikan.  

Menurut Purwanto et al. (2014) Segara Anakan merupakan sebuah 

kawasan di bagian selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi pasang 

surut dan kadar garamnya merupakan masih mencirikan sifat-sifat laut, tetapi 

gelombang dan arusnya sudah teredam sehingga menjadi perairan yang tenang. 

Hutan mangrove di Segara Anakan dapat tumbuh subur dikarenakan pada 

wilayah tersebut merupakan muara dari sungai-sungai yang cukup besar. 

Sehingga menyebabkan kawasan tersebut sebagai suatu kawasan air payau, 

dengan keadaan yang seperti di atas memungkinkan vegetasi mangrove 

tumbuh dengan subur yang menyebabkan terbentuknya hutan mangrove  

Penelitian Ardli et al. (2008 dalam Purwanto et al. 2014) terhadap 

pengkajian perubahan luas mangrove secara temporal, wilayah mangrove 

Segara Anakan terus mengalami degradasi, diketahui pada tahun 1978 wilayah 
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Segara Anakan memiliki luas mangrove sebesar 17090,1 Ha hingga tahun 2006 

hanya memiliki luasan sekitar 9237,8 Ha. Penurunan luasan tersebut dapat 

dikarenakan beberapa faktor, baik oleh lingkungan (alam) atau dari manusia di 

sekitar ekosistem mangrove itu sendiri. Namun dibandingkan dengan manfaat 

dan fungsi mangrove yang besar untuk wilayah pesisir baiknya ekosistem 

mangrove dijaga dengan baik. 

Penurunan luasan ekosistem mangrove menjadi permasalahan yang 

pada akhirnya akan menimbulkan bencana apabila diabaikan. Pengelolaan 

mangrove perlu diupayakan untuk melestarikan ekosistem tersebut. Salah satu 

upaya dalam mendukung kegiatan perlindungan dan rehabilitasi dari 

keberadaan ekosistem mangrove adalah dengan cara melakukan penelitian 

mengenai ekosistem mangrove. Berdasarkan adanya penurunan luasan 

ekosistem mangrove yang dikarenakan alih fungsi maka diperlukan data yang 

dapat menjelaskan secara spasial perubahan fungsi lahan mangrove tersebut 

(Febrianingsih, 2015).  

Menurut LAPAN (2015) Wilayah Segara Anakan mengalami tekanan 

yang besar yaitu tingginya laju sedimentasi dari daratan dan penebangan liar 

yang mengakibatkan penurunan hutan mangrove baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Untuk melihat kondisi terkini mengenai sebaran dan kerapatan 

hutan mangrove di Segara Anakan perlu dilakukan penelitian dengan 

menggunakan data terbaru. Salah satu satelit terbaru yang bisa dimanfaatkan 

untuk mendeteksi hutan mangrove adalah Landsat 8. Selain data Landsat 8 

OLI, penelitian ini juga menggunakan data Landsat 7 ETM+ yang 

dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan kemampuan citra dalam deteksi 

objek mangrove.  

Penginderaan jauh saat ini tidak hanya menjadi alat bantu dalam 

menyelesaikan masalah. Namun, telah menjadi semacam kerangka kerja dalam 

menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan aspek keruangan, lingkungan, 

dan kewilayahan dikarenakan begitu luasnya lingkup aplikasi penginderaan 

jauh (Danoedoro, 2012). Penginderaan jauh dapat digunakan dalam 

mempelajari aspek fisik mangrove di antaranya spesies mangrove, zonasi 
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mangrove, perubahan tataguna lahan mangrove, pemetaan distribusi mangrove 

dan pemetaan lingkungan fisik mangrove (Fawzi, 2016). Penelitian ini 

memanfaaatkan data penginderaan jauh untuk deteksi penggunaan lahan, 

khususnya mangrove untuk dilakukan analisis perubahan luas dan kerapatan 

yang terjadi pada tahun 2003-2018. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun pertanyaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Bagaimana kemampuan citra Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI dalam 

mengidentifikasi luas dan kerapatan tutupan lahan mangrove? 

2. Seberapa besar perubahan luas dan kerapatan yang terjadi di kawasan 

mangrove Segara Anakan dalam kurun waktu 15 tahun? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan luas mangrove yang 

terdapat di kawasan mangrove Segara Anakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui kemampuan citra Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI dalam 

mengidentifikasi luas dan kerapatan mangrove. 

2. Mengetahui perubahan luas dan kerapatan yang terjadi di kawasan 

mangrove Segara Anakan dalam kurun waktu 15 tahun. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan luas 

mangrove yang terdapat di kawasan mangrove Segara Anakan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Penelitian ini erat hubungannya dengan Geografi, baik dalam perihal 

ektraksi data penginderaan jauh dan identifikasi tutupan lahan vegetasi, 

khusunya mangrove. Sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah 
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pembelajaran secara akademik dan diharapkan semua pihak yang 

berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. 

2. Memberikan informasi perubahan luasan yang terdapat pada kawasan 

mangrove Segara Anakan dalam kurun waktu 15 tahun secara spasial dan 

non-spasial. Sehingga masyarakat dan instansi terkait dapat mengetahui dan 

sadar akan menjaga ekosistem mangrove di wilayah pesisir serta melakukan 

upaya konservasi untuk memperbaiki serta menjaga ekosistem mangrove 

yang terdapat di wilayah tersebut. 

 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Mangrove 

Hutan mangrove merupakan komunitas pantai tropis yang 

didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan 

berkembang di daerah pasang surut baik pantai berlumpur atau berpasir 

(Bengen, 1999 dalam Saefurahman, 2008). Wilayah Indonesia yang 

merupakan negara basis kepulauan dan beriklim tropis menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan Indonesia mempunyai hutan mangrove yang 

cukup luas tersebar di beberapa lokasi, salah satunya Segara Anakan. 

Nybakken (1992 dalam Saefurahman, 2008) menggunakan sebutan 

bakau untuk suatu komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh 

beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak dengan kemampuan 

untuk tumbuh di perairan asin. Sehingga mangrove memiliki habitat tumbuh 

dan berkembangnya dengan karakteristik tertentu. Bengen (2000 dalam 

Harahab, 2010) menjelaskan bahwa pada umumnya hutan mangrove 

memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya 

berlumpur, berlempung, atau berpasir, 

2. Daerahnya tergenangi air laut secara berkala, baik setiap hari maupun 

yang hanya tergenang pada saat pasang purnama, 

3. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, 
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4. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat, 

5. Air bersalinitas payau (2-22/mil) hingga asin (mencapai 38/mil). 

Mangrove di wilayah pesisir pantai memiliki banyak manfaat, baik 

untuk lingkungan maupun untuk kehidupan masyarakat pesisir. Banyaknya 

manfaat mangrove menyebabkan adanya degradasi mangrove yang cukup 

tinggi, hal tersebut dikarenakan adanya pemanfaatan mangrove yang besar 

namun tidak diimbangi dengan upaya konservasi dan rehabilitasi terhadap 

ekosistem mangrove oleh masyarakat sekitar ataupun lembaga swadaya dan 

pemerintah setempat.  

Menurut (Bengen, 1999 dalam Saefurahman, 2008) secara umum, 

fungsi hutan mangrove antara lain:  

1. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, 

penahan intrusi air laut ke darat, lumpur dan perangkap sedimen.  

2. Penghasil sejumlah besar detritus (hara) dari daun dan pohon 

mangrove.  

3. Daerah asuhan, tempat mencari makan dan daerah pemijahan berbagai 

jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.  

4. Penghasil kayu konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang dan kertas.  

5. Pemasok larva (nener) ikan, udang dan biota laut lainnya.  

6. Sebagai tempat pariwisata.  

Kedudukan mangrove sebagai ekosistem antara darat dan laut 

menjadikan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis. Fungsi ekologis 

ditinjau dari aspek fisika antara lain, (1) mangrove mempunyai kemampuan 

meredam gelombang, menahan lumpur, dan melindungi pantai dari erosi, 

gelombang pasang dan angin taufan; (2) mangrove yang tumbuh di daerah 

estuaria atau rawa dapat berfungsi mengurangi bencana banjir. Adapun 

salah satu zonasi hutan mangrove, yaitu: 

a. Daerah yang paling dekat dengan laut dengan substrat agak berpasir, 

sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Di zona ini biasa berasosiasi 

jenis Sonneratia spp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang 

kaya bahan organik. 
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b. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh 

Rhizophora spp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera spp. dan 

Xylocarpus spp.  

c. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera spp.  

d. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah 

biasa ditumbuhi oleh Nypa fruticans dan beberapa spesies palem 

lainnya. 

 

Gambar 1.1 Tipe zonasi mangrove dari laut ke darat 

 (Bengen, 1999 dalam Saefurahman, 2008) 

Lingkungan yang ekstrim menyebabkan mangrove memiliki sistem 

perakaran yang unik untuk bertahan pada substrat lumpur dan untuk 

mengambil oksigen dari udara. Sistem perakaran tersebut merupakan 

bentuk adaptasi mangrove agar mampu melangsungkan kehidupannya 

(Arief, 2003 dalam Febrianingsih 2015). Menurut Saefurahman (2008), 

mangrove mengembangkan struktur akar yang sangat ekstensif dan 

membentuk jaringan horizontal yang lebar. Selain memperkokoh pohon, 

akar tersebut juga berfungsi untuk mengambil unsur hara dan menahan 

sedimen. Adapun beberapa tipe akar mangrove, antara lain: 

a. Akar banir atau akar papan yaitu akar dengan struktur seperti papan, 

memanjang secara radial dari pangkal batang. Jenis akar ini terdapat 

pada vegetasi jenis Ceriops sp. 

b. Akar pasak atau cakar ayam yaitu akar yang tumbuh terpencar dengan 

anak-anak akar muncul di permukaan seperti tombak berdiri. Jenis 

akar ini terdapat pada vegetasi jenis Avicennia sp dan Sonneratia sp.  
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c. Akar tunjang yaitu akar yang mencuat dari batang yang bercabang-

cabang ke bawah permukaan lumpur dan menggantung seperti busur 

panah. Jenis akar tunjang terdapat pada vegetasi jenis Rhizopora sp. 

d. Akar lutut yaitu akar yang tumbuh mendatar dan bergelombang, di 

atas dan di bawah permukaan air. Jenis akar ini terdapat pada vegetasi 

jenis Bruguiera sp. 

 
Gambar 1.2 Tipe-tipe Akar Mangrove (a) Akar papan (b) Akar cakar ayam 

(c) Akar tunjang (d) Akar lutut (Bengen, 1999 dalam Saefurahman, 2008) 

Berbagai fungsi mangrove sepertinya juga menjadi hal yang perlu 

dipertimbangkan mengapa hutan mangrove harus diselamatkan dari 

kerusakan. Mulai dari fungsi untuk merendahkan dampak dari tsunami dan 

gelombang tinggi, mampu mengikat sedimen dari sungai, produktivitas 

perikanan, mampu menekan intrusi air laut kedarat, mengurangi 

perkembangbiakan nyamuk Anopheles sp. akibat kebukanya lahan 

mangrove menjadi lahan tambak, hingga tempat tinggalnya berbagai habitat 

satwa (Saputra, 2015). Oleh karena itu, akan banyaknya fungsi mangrove 

baik untuk manusia maupun lingkungan sekitar perlu adanya kesadaran dari 

berbagai pihak agar dapat menjaga dan melestarikan ekosistem tersebut. 

 

1.5.1.2 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dan teknologi yang 

digunakan untuk memperoleh 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). Data yang dianalisis berupa citra dengan 
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berbagai resolusi, dengan acuan pada unsur-unsur intepretasi yang ada maka 

dapat diketahui fenomena yang ada di suatu wilayah dan lingkungannya 

menggunakan ilmu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.  

Pengenalan objek merupakan bagian penting dalam interpretasi 

citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam 

analisis pemecahan masalah. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan 

untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Menurut 

(Lillesand dan Kiefer, 1990), unsur interpretasi yang ada dalam perihal ini 

terdapat 8 macam, antara lain: 

1. Rona dan Warna  

Rona dan warna merupakan unsur pengenal utama atau primer terhadap 

suatu objek pada citra penginderaan jauh. Rona ialah tingkat kegelapan 

atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan warna ialah wujud 

yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih 

sempit, dan spektrum tampak. 

2. Bentuk  

Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi 

atau kerangka suatu objek sebagaimana terekam pada citra 

penginderaan jauh. 

3. Ukuran  

Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi 

lereng, dan volume. Ukuran objek citra berupa skala.  

4. Tekstur 

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstrur 

dinyatakan dengan kasar, halus, atau sedang.  

5. Pola  

Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi 

banyak objek bentukan manusia dan bebrapa objek alamiah.  

6. Bayangan  

Bayangan sering menjadi kunci pengenalan yang penting bagi beberapa 

objek dengan karakteristik tertentu.  
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7. Situs  

Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain disekitarnya. Situs 

bukan ciri objek secara langsung, tetapi kaitanya dengan faktor 

lingkungan.  

8. Asosiasi  

Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek yang 

lain. Karena adanya keterkaitan ini maka terlihatnya suatu objek pada 

citra sering merupakan adanya objek lain. Sekolah biasanya ditandai 

dengan adanya lapangan olahraga. 

 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh untuk Mangrove 

Menurut Kamal et al. (2015) dalam pemetaan mangrove, pendekatan 

penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

survei terestrial konvensional, termasuk penyediaan akses tidak langsung ke 

lokasi mangrove jarak jauh atau yang tidak dapat diakses, kemampuan untuk 

melakukan ekstrapolasi pengukuran dari titik sampling tertentu ke wilayah 

yang lebih luas, penyediaan cakupan sinoptik dan pengulangan wilayah, dan 

kemampuan untuk mengirimkan data pada skala spasial ganda atau tingkat 

detail ekologis. 

Aplikasi penginderaan jauh multispektral mangrove meliputi 

perkiraan jumlah, kerapatan, dan distribusi vegetasi. Perkiraan ini 

didasarkan pada reflektansi kanopi vegetasi. Nilai reflektansi dari suatu 

objek akan berbeda dengan nilai reflektansi objek lain. Objek vegetasi pada 

panjang gelombang infra merah dekat memiliki nilai reflektasi tinggi, 

sedangkan pada panjang gelombang merah, objek vegetasi memiliki nilai 

reflektansi rendah (Saefurahman, 2008). Penggabungan pada fusi 

multispektral yang diaplikasikan pada band citra yang memanfaatkan 

rentang band merah–inframerah tengah akan memperoleh kenampakan 

yang tegas, dimana obyek mangrove dan non-mangrove dapat mudah 

dibedakan dengan visual. 
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Gambar 1.3 Karakteristik pantulan komponen vegetasi 

(Lo, 1996 dalam Saefurahman, 2008) 

Mangrove secara spektral sebenarnya merupakan fungsi pantulan 

dari kanopi dan latar belakang tanah (tepatnya lumpur), dan kadang-kadang 

air-khususnya ketika mangrove tersebut tergenang air pasang.  Seperti 

halnya vegetasi lain, pantulan kanopi mangrove sebenarnya bervariasi, 

tergantung pada arsitektur kanopi, struktur percabangan daun (filotaksis), 

struktur internal daun, dan kerapatannya (Danoedoro, 1989 dalam 

Danoedoro, 2009).   

Tumbuhan mangrove yang sehat memiliki daun yang berwarna 

hijau. Warna hijau tersebut menjadi indikasi banyaknya kandungan klorofil 

yang terkandung di dalamnya yang akan menyerap banyak energi pada 

saluran biru dan merah dan akan memantulkan banyak pada spektrum hijau. 

Pigmen lainnya yang berpengaruh adalah carotene dan xanthophill yang 

merupakan pigmen kuning dan anthocyanin yang merupakan pigmen 

merah. Perbedaan pigmen di antara ketiganya menyebabkan perbedaan 

pantulan spektral vegetasi. Daun hijau banyak memantulkan dan 

meneruskan spektrum infra merah dekat, tetapi sedikit menyerap spektrum 

tersebut. Sebagian dari radiasi infra merah dekat yang diteruskan ke bagian 

bawah daun akan kembali dipantulkan oleh permukaan daun di bawahnya 

sehingga terjadi multiplikasi pantulan (Hoffer, 1984 dalam Amran, 1999). 
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1.5.1.4 Pra-Pengolahan Citra 

Koreksi citra diperlukan apabila kualitas citra yang digunakan tidak 

mencukupi dalam mendukung studi tertentu. Namun sebenarnya semua 

citra yang diperoleh melalui perekaman sensor tak lepas dari kesalahan, 

yang diakibatkan oleh mekanisme perekaman sensornya, gerakan dan 

wujud geometri bumi sertakondisi atmosfer pada saat perekaman. 

Kesalahan yang terjadi pada saat pembentukan citra ini perlu untuk 

dikoreksi, supaya aspek geometrik dan radiometri yang dikandung oleh citra 

tersebut benar-benar dapat mendukung pemanfaatan untuk aplikasi yang 

berkaitan dengan pemetaan sumberdaya (Danoedoro,1996). 

1. Layer Stacking dan Cropping Citra 

Stacking merupakan proses menggabungkan beberapa band citra 

yang berbeda sehingga membentuk suatu tampilan yang di inginkan. 

Diketahui data citra Landsat 7 ETM+ terdiri dari 8 band dan Landsat 8 

OLI terdiri dari 11 band yang masing-masing memiliki fungsi masing-

masing. Proses dalam menampilkan suatu tampilan baku dari citra 

landsat yang terdiri dari beberapa band, diperlukan suatu proses 

penggabungan saluran/band yang disebut layer stacking. 

Penentuan citra subset (cropping) dilakukan untuk 

mengakomodasikan ukuran citra dari objek penelitian, citra dicrop sesuai 

dengan ukuran lokasi penelitian. Gabungan (komposit) saluran/band 

dilakukan untuk mendapatkan ketajaman objek dan menghasilkan warna 

komposit yang optimum (Suwargana, 2008). Citra Landsat merupakan 

citra resolusi menengah yang mana memiliki cakupan yang cukup luas, 

pada data yang digunakan yaitu path 121 dan row 65 wilayah Segara 

Anakan dilakukan cropping sesuai luasan wilayah kajian. 

2. Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik bertujuan untuk memperbaiki kesalahan posisi 

atau letak objek yang terekam pada citra disebabkan adanya distorsi 

geometrik seperti kesalahan instrumen berupa sistem optik, mekanisme 
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penyiaman, distorsi panoramik berupa sudut pandang sensor terhadap 

bumi, rotasi bumi, dan ketidakstabilan wahana (Saefurahman, 2008). 

Proses koreksi geometrik terdiri dari dua tahap, yaitu transformasi 

koordinat dan resampling. Transformasi koordinat dilakukan dengan 

menggunakan titik kontrol bumi (Ground Control Points/GCPs) 

sehingga koordinat objek pada citra sama dengan koordinat sebenarnya 

di bumi. Titik kontrol bumi adalah suatu kenampakan geografis yang 

unik dan stabil sifat geometrik dan radiometriknya serta lokasinya dapat 

diketahui dengan tepat seperti persimpangan jalan, sudut dari suatu 

bangunan atau tambak. (LAPAN, 2015) 

Prosedur yang paling sering digunakan untukmelakukan koreksi 

geometrik adalah; Image-to-map rectification dan Image-to-image 

registration. Teknik yang paling sering digunakan adalah image-to-map 

rectification karena dengan teknik ini, citra penginderaan jauh akan 

memiliki sistem proyeksi dan sistem koordinat standar peta sehingga 

mampu digabungkan dengan data lain untuk pengambilan keputusan. 

Sedangakn teknik image-to-image registration digunakan ketika kita 

tidak membutuhkan setiap piksel pada citra untuk mempunyai koordinat 

x dan y seperti pada peta (Jensen, 2004 dalam Saputra, 2015). 

3. Koreksi Radiometrik 

Koreksi radiometrik citra yang ditujukan untuk memperbaiki 

kualitas visual citra berupa pengisian kembali baris yang kosong karena 

drop-out baris maupun masalah awal pelarikan. Koreksi radiometrik 

yang ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan 

yang seharusnya biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer 

sebagai sumber kesalahan utama. Pada koreksi ini diasumsikan bahwa 

nilai piksel terendah pada suatu kerangkaliputan seharusnya nol, sesuai 

dengan bit-coding sensor. Apabila nilai terendah piksel pada citra 

tersebut bukan nol, maka nilai penambah tersebut dipandang sebagai 

hamburan (offset) dari atmosfer (Danoedoro, 1996). 
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Koreksi radiometrik dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai 

piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral 

objek yang sebenarnya. Koreksi radiometrik dilakukan dengan metode 

penyesuaian histogram (histogram adjusment), yaitu dengan mengurangi 

nilai saluran/band terdistorsi ke arah kiri sehingga nilai minimumnya 

menjadi nol (Saefurahman, 2008). Secara garis besar, tahapan koreksi 

radiometrik pada prosedur pre-processing Citra Landsat adalah bermula 

dari DN (Digital Number) dikonversi menjadi nilai radiance kemudian 

dikonversi lagi menjadi nilai reflectance. 

a. Konversi Digital Number ke Radiance 

Persamaan berikut merupakan persamaan dasar yang digunakan 

untuk melakukan konversi nilai piksel menjadi nilai radian spektral 

(Chander et al. 2009).  

𝐋𝛌 = (
𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑳𝒎𝒊𝒏

𝑸𝑪𝑨𝑳𝒎𝒂𝒙 − 𝑸𝑪𝑨𝑳𝒎𝒊𝒏
) (𝑸𝒄𝒂𝒍 − 𝑸𝑪𝑨𝑳𝒎𝒊𝒏) + 𝑳𝒎𝒊𝒏 

Dimana:  

Lλ = radian spektral pada sensor (W/(m2 .sr.μm),   

Qcal = nilai piksel (DN),   

QCALmin= nilai minimum piksel yang mengacu pada LMINλ (DN),  

QCALmax= nilai miksimum piksel yang mengacu pada LMAXλ (DN),  

Lmin   = nilai minimal radian spektral (W/(m2 .sr.μm), dan  

Lmax = nilai maksimal radian spektral (W/(m2 .sr.μm). 

Konversi nilai Radiance pada data Landsat 8 OLI dilakukan 

dengan metode berbeda. Menurut USGS (2013) persamaan yang 

digunakan, yaitu:   

𝐋𝛌 = 𝑴𝑳𝑸𝒄𝒂𝒍 + 𝑨𝑳 

Dimana: 

Lλ = Radian spektral pada sensor (W/ (m2.sr.μm),  

Qcal = Nilai piksel (DN),   

ML  = Konstanta rescalling (RADIANCE_MULT_BAND_x, di mana 

x adalah band yang digunakan)  
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AL = Konstanta penambah (RADIANCE_ADD_BAND_x, di mana x 

adalah band yang digunakan) 

b. Konversi Radiance ke ToA Reflectance 

Data citra Landsat selain OLI, proses koreksi radiometrik 

dilakukan dengan merubah nilai piksel menjadi nilai radian (radiasi dari 

objek ke sensor) dan merubah lagi menjadi reflektansi (rasio antara 

radian dan irradian antara radiasi objek ke matahari dan radiasi matahari 

ke objek). Persamaan konversi diperlihatkan pada persamaan dibawah 

ini. (Chander et al. 2009).  

𝛒𝛌 =
𝝅 . 𝑳𝝀 . 𝒅

𝟐

𝑬𝑺𝑼𝑵𝝀 . 𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒔
 

Dimana: 

𝛒𝛌  = Nilai reflektan (tanpa unit),  

𝜋  = Konstanta matematika (~3,14159),  

d  = Jarak matahari – bumi (unit astronomi),  

𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 = Rerata exoatmospheric iradiansi matahari (W/m2.sr.μm), 

𝜃𝑠  = Sudut zenith matahari (derajat).  

Proses konversi ke nilai Reflectance pada landsat 8 tidak menggunakan 

nilai radian spektral (Lλ), nilai yang digunakan adalah rescalling nilai 

piksel (Qcal). Pada Landsat 8, koreksi reflektan didapatkan dengan 

persamaan (USGS, 2013):  

𝛒𝛌’ = 𝑴𝒑𝑸𝒄𝒂𝒍 + 𝑨𝒑 

Dimana: 

ρλ'  = hasil pengolahan sebelumnya 

Qcal = nilai piksel (DN), 

MP  = konstanta rescalling (REFLECTANCE_MULT_BAND_x), 

AP  = konstanta penambah (REFLECTANCE_ADD_BAND_x) 

Pemrosesan untuk mendapatkan nilai reflektan pada data Landsat 8, 

maka harus di koreksi sudut matahari. Sehingga, koreksi reflektan dapat 

dihasilkan pada persamaan dibawah ini. Nilainya dapat bervariasi 

tergantung sudut matahari pada saat perekaman. 
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𝛒𝛌 =
𝛒𝛌′

𝐜𝐨𝐬(𝜽𝒔𝒛)
=

𝛒𝛌′

𝐬𝐢𝐧(𝜽𝒔𝒆)
 

Dimana: 

ρλ  = TOA planetary reflectance (tanpa unit), 

θSE = Sudut elevasi matahari ketika perekaman (sun elevation), dan 

θSZ  = Sudut zenith; θ SZ = 90° - θ SE. 

4. Koreksi DOS (Dark Object Substraction) 

Koreksi atmosfer merupakan salah satu algoritma koreksi 

radiometrik yang relatif baru. Koreksi ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai parameter atmosfer dalam proses koreksi, 

termasuk faktor musim, dan kondisi iklim di lokasi perekaman citra 

(misalnya tropis, sub-tropis, dan lainnya). Kelebihannya ada pada 

kemampuannya untuk memperbaiki gangguan atmosfer seperti kabut 

tipis, asap, dan lain-lain (Ekadinata et al. 2008). Pada koreksi radiometrik 

diasumsikan bahwa nilai piksel terendah pada suatu kerangka liputan 

seharusnya nol. Apabila nilai terendah piksel pada kerangka liputan 

tersebut bukan nol maka nilai penambah (offset) tersebut dipandang 

sebagai hasil dari hamburan atmosfer (Danoedoro, 2012). Koreksi DOS 

dilakukan dengan mengurangi seluruh piksel dengan nilai offset yang 

diperoleh dari nilai minimal reflektan objek air. 

ρ = ρλ – offset 

Dimana: 

ρ  = Nilai reflektan terkoreksi DOS  

ρλ = ToA reflektan objek di permukaan bumi dengan koreksi sudut    

penyinaran matahari.  

Offset = Nilai minimum reflektan (air). 

 

1.5.1.5 Klasifikasi Multispektral 

Klasifikasi multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang 

untuk menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan 

fenomena berdasarkan kriteria tertentu. Pada klasifikasi multispektral 
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kriteria yang digunakan adalah nilai spektral pada beberapa saluran 

sekaligus. Asumsi awal dalam klasifikasi multispektral ialah bahwa tiap 

objek dapat dibedakan dari yanglain berdasarkan nilai spektralnya 

(Danoedoro, 1996).  

Menurut Danoedoro (1996), klasifikasi multispektral dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu klasifikasi terselia (supervised) dan klasifikasi tak 

terselia (unsupervised). Klasifikasi terselia meliputi sekumpulan algoritma 

yang didasari pemasukan contoh objek atau sampel. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam klasifikasi terselia adalah sistem klasifikasi yang 

digunakandan kriteria sampel. Klasifikasi tak terselia secara otomatis 

diputuskan oleh komputer tanpa campur tangan operator. Campur tangan 

operator terutama setelah gugus-gugus spektral terbentuk, yaitu menandai 

tiap gugus sebagai objek tertentu 

Klasifikasi terbimbing (supervised) merupakan proses 

pengelompokkan piksel pada citra menjadi beberapa kelas tertentu dengan 

berdasarkan pada statistik sampel piksel (training) atau region of interrest 

ditentukan oleh pengguna sebagai piksel acuan yang selanjutnya digunakan 

oleh komputer sebagai dasar melakukan klasifikasi. Sampel piksel yang 

baik memiliki rerata keterpisahan yang baik antar tiap kelasnya yang 

ditunjukkan oleh nilai indeks separabilitas (separability index)  

(LAPAN, 2015).  

Klasifikasi multispektral maximum likelihood adalah algoritma yang 

paling baik untuk digunakan. Hal ini karena algoritma ini menggunakan 

dasar perhitungan probabilitas objek, bukan berdasarkan pengukuran jarak 

seperti pada algoritma lainnya (Danoedoro, 2012). Berdasarkan beberapa 

klasifikasi multispektral yang ada, klasifikasi Maximum Likelihood 

memiliki hasil yang lebih baik dan akurat dalam analisis dan pemetaan 

luasan mangrove dibandingkan klasifikasi multispektral yang lain. Oleh 

karena itu pada penelitian ini klasifikasi yang digunakan dalam deteksi 

objek mangrove adalah klasifikasi Maximum Likelihood. 
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1.5.1.6 Transformasi Indeks Vegetasi 

Transformasi digunakan untuk menghasilkan informasi baru yang 

beroperasi pada domain spektral dengan melibatkan beberapa saluran 

spektral sekaligus (Danoedoro, 2012). Indeks vegetasi adalah pengukuran 

secara kuantitatif dalam mengukur biomassa maupun kesehatan vegetasi, 

dilakukan dengan membentuk kombinasi beberapa spektral saluran, dengan 

menggunakan operasi penambahan, pembagian, perkalian antara saluran 

yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu nilai yang bisa 

mencerminkan kelimpahan atau kesehatan vegetasi (Arhatin, 2007 dalam 

Saefurahman, 2008). 

Indeks vegetasi dalam pemrosesan citra terdapat beberapa macam, 

dimana setiap indeks vegetasi memiliki fungsi masing-masing, salah 

satunya yaitu NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Menurut 

Arhatin, (2007 dalam Saefurahman, 2008) NDVI merupakan algoritma 

indeks vegetasi yang paling sering digunakan. Prinsip dari formula ini 

adalah radiasi dari visible red diserap oleh chlorophyll hijau daun sehingga 

akan direflektansikan rendah, sedangkan radiasi dari sinar near infrared 

akan kuat direflektansikan oleh struktur daun spongy mesophyll. Indeks ini 

mempunyai kisaran nilai dari -1,0 sampai 1,0. Berikut adalah algoritma 

perhitungan NDVI: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = 
𝑵𝑰𝑹−𝑹𝒆𝒅

𝑵𝑰𝑹+𝑹𝒆𝒅
 

Dimana: 

NIR = Band Near-Infrared  

Red = Band Merah 

Nilai NDVI mengacu pada kedua saluran tersebut, dimana NIR 

adalah band 5 dari citra Landsat 8 OLI dan band 4 untuk Landsat 7 ETM+, 

sedangkan Red adalah band 4 dari citra Landsat 8 OLI dan band 3 dari 

Landsat 7 ETM+. Penentuan nilai kerapatan tajuk mangrove menggunakan 

hasil dari perhitungan NDVI. Kemudian nilai kelas NDVI tersebut 

diklasifikasi ulang (reclass) menjadi tiga kelas, yaitu kerapatan jarang, 



18 

 

 
 

sedang dan lebat. Perhitungan interval kelas kerapatan berdasarkan rumus 

sebagai berikut:  

KL = 
𝒙𝒕−𝒙𝒓

𝒌
 

Dimana: 

KL = kelas interval, xt = nilai tertinggi, 

xr = nilai terendah, k = jumlah kelas yang diinginkan. 

Nilai indeks vegetasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa 

di areal yang diamati terdapat vegetasi dengan tingkat kehijauan yang tinggi 

seperti areal hutan rapat dan lebat. Sebaliknya nilai indeks vegetasi yang 

rendah merupakan indikator bahwa lahan yang dipantau mempunyai tingkat 

kehijauan rendah, lahan dengan vegetasi jarang atau bukan objek vegetasi 

(Arhatin, 2007 dalam Saefurahman, 2008). 

 

1.5.1.7 Data Landsat  

Satelit Landsat merupakan satelit milik Amerika Serikat yang 

diluncurkan pertama kali pada tahun 1972 dengan nama ERTS-1 (Earth 

Resources Technology Satelite – 1). Pada peluncuran keduanya nama satelit 

berganti nama menjadi Landsat sehingga ERTS-1 berganti nama menjadi 

Landsat-1. Hingga saat ini seri terbaru satelit Landsat sampai pada Landsat 

8 OLI (Operational Land Imager). Landsat 8 merupakan pengganti Landsat 

7 yang sejak 2003 mengalami kegagalan fungsi. Pada penelitian ini citra 

yang digunakan adalah tahun 2003 dan 2018 yang meliputi data Landsat 7 

ETM+ dan Landsat 8 OLI. 

Data satelit Landsat yang digunakan yaitu Landsat-7, yang 

diluncurkan pada tanggal 15 April 1999, membawa sebuah sensor yang 

diupgrade dinamakan Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), 

dikembangkan dengan kemampuan spektral dan spasial yang mendekati 

identik dengan TM. Sebagai tambahan adalah sebuah band pankromatik 

pada resolusi 15-meter dan band termal dengan resolusi yang lebih tajam 60 

meter. Saat ini, hanya saja Landsat 7 ETM+ sudah tidak beroperasi lagi 

dikarenakan adanya error pada baris saat dilakukan perekaman dan 
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menghasilkan data yang kurang baik, dimana dapat mempengaruhi hasil 

dari suatu pemrosesan citra. 

Tabel 1.1 Karakteristik Sensor Landsat 7 ETM+ 

Sumber: US Geological Survey (https://landsat.usgs.gov) 

 

Citra Landsat 8 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 dengan 

dua sensor yang berbeda. Sensor tersebut adalah OLI (Operational Land 

Imager) dan TIRS (Thermal Infrared Sensor) dengan jumlah band sebanyak 

11 buah. Beberapa dari jumlah total band–band tersebut 9 band (band 1-9) 

berada pada OLI dan 2 lainnya (band 10 dan 11) pada TIRS. Landsat 8 

memberikan perubahan pada Landsat sebelumnya dimana pada band 1 

Landsat 8 merupakan band baru (ultra–biru) yang berguna untuk studi 

kepesisiran dan aerosol. Band baru lainnya adalah band 9 yang berguna 

untuk mendeteksi awan cirrus. Sedangkan band termal 10 dan 11 berguna 

dalam memberikan informasi suhu yang lebih akurat. Awalnya band 10 dan 

11 tersebut memiliki resolusi 100 meter namun sekarang telah diperbaruhi 

menjadi 30 meter. 

Saluran 

Panjang 

Gelombang 
Resolusi 

(micrometer) (meter) 

Band 1 – Blue 0,45 – 0,52 30 

Band 2 – Green 0,52 – 0,60 30 

Band 3 – Red 0,63 – 0,69 30 

Band 4 - Near Infrared (NIR) 0,77 – 0,90 30 

Band 5 - Shortwave Infrared (SWIR) 1 1,55 – 1,75 30 

Band 6 – Thermal 10,40 – 12,50 60 * (30) 

Band 7 - Shortwave Infrared (SWIR) 2 2,09 – 2,35 30 

Band 8 – Panchromatic 0,52 – 0,90 15 

https://landsat.usgs.gov/
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Tabel 1.2 Karakteristik Sensor Landsat 8 OLI dan TIRS 

Sumber: US Geological Survey (https://landsat.usgs.gov) 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini 

dan dijadikan sebagai referensi, antara lain; 

Penelitian Bernadetta Alnybera Febriannaningsih tahun 2015 

tentang Aplikasi Citra Landsat TM (Thematic Mapper) Dan OLI 

(Operational Land Imager) untuk Pemetaan Perubahan Tutupan dan 

Kerapatan Mangrove tahun 1990-2015 di Pulau Batam dan Sekitarnya. 

Metode yang dipakai adalah interpretasi citra untuk deteksi objek mangrove 

dan non-mangrove dan dan tranformasi NDVI untuk kerapatan, selain itu 

dilakukan ground check untuk menghitung akurasi hasil klasifikasi. Hasil 

akhir dari penelitian adalah peta perubahan luasan mangrove dari tahun 1990-

2015 di Pulau Batam dan sekitarnya serta tabel uji akurasi dan deskriptif 

faktor yang menyebabkan perubahan luasan mangrove. 

Januar Panca Saputra (2015) juga melakukan penelitian dengan 

judul Citra Landsat untuk Pemetaan Perubahan Tutupan Mangrove Di Muara 

Sungai Porong Tahun 2003-2013. Metode yang digunakan yaitu klasifikasi 

Saluran 

Panjang 

Gelombang 
Resolusi 

(micrometer) (meter) 

Band 1 - Ultra Blue (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 (NIR) 0,85 – 0,88 30 

Band 6 - Shortwave Infrared (SWIR) 1 1,57 – 1,65 30 

Band 7 - Shortwave Infrared (SWIR) 2 2,11 – 2,29 30 

Band 8 – Panchromatic 0,50 – 0,68 15 

Band 9 – Cirrus 1,36 – 1,38 30 

Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1 10,60 – 11,19 100 * (30) 

Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2 11,50 – 12,51 100 * (30) 

https://landsat.usgs.gov/
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multispektral Maximum Likelihood untuk menentukan objek mangrove dan 

non-mangrove. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta perubahan luasan 

mangrove yang terpadat di wilayah kajian serta uji akurasi yang dilakukan 

terhadap klasifikasi. 

Penelitian Ganjar Saefurahman (2008) dengan judul Distribusi, 

Kerapatan dan Perubahan Luas Vegetasi Mangrove Gugus Pulau Pari 

Kepulauan Seribu Menggunakan Citra Formosat 2 dan Landsat 7/ETM+. 

Memanfaatkan citra dengan karakteristik yang berbeda yaitu Landsat dan 

Formosat, peneliti menggunakan metode unsupervised untuk mendeteksi 

objek di masing-masing data citra, selain itu dilakukan proses tranformasi 

NDVI untuk mengetahui kerapatan citra dan grafik regresi. Hasil akhir dari 

penelitian adalah mengetahui hubungan antara kerapatan dan nilai NDVI 

serta menganalisis perubahan luasan yang terjadi. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh peneliti divisi Pusat 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh – LAPAN. Penelitian ini dilakukan pada 

lokasi yang sama, yaitu Kawasan Laguna Segara Anakan, Kabupaten Cilacap. 

Kerangka pemikiran penelitian ini memiliki konsep dimana memakai metode 

unsupervised untuk mengetraksi tutupan lahan mangrove dan non-mangrove. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Landsat 7 ETM+ dan 

Landsat 8 OLI dengan akuisisi data tahun 2013. Selain ektraksi data sebaran 

tutupan lahan mangrove, dalam penelitian ini juga dilakukan analisa 

kerapatan mangrove dengan metode Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI). Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta sebaran tutupan mangrove 

dan juga peta kerapatan mangrove yang diklasikasi menjadi 3 kelas, yaitu 

jarang, sedang dan rapat. 
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Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Lokasi Tujuan Metode Hasil  

Bernadetta 

Alnybera 

Febrianna-

ningsih 

(2015) 

Aplikasi Citra Landsat 

TM (Thematic Mapper) 

Dan OLI (Operational 

Land Imager) untuk 

Pemetaan Perubahan 

Tutupan dan Kerapatan 

Mangrove tahun 1990-

2015 di Pulau Batam 

dan Sekitarnya 

Pulau 

Batam dan 

Sekitarnya 

1. Mengetahui kemampuan citra 

Landsat TM dan OLI untuk 

identifikasi tutupan mangrove.  

2. Mengetahui perubahan tutupan 

mangrove dan kerapatannya secara 

multitemporal.  

3. Mengetahui penyebab 

terjadinya perubahan mangrove di 

Pulau Batam dan sekitarnya. 

Interpretasi citra untuk 

mendapatkan informasi penutup 

lahan, transformasi NDVI untuk 

memperoleh informasi 

kerapatan mangrove, 

Berdasarkan peta perubahan 

yang dihasilkan, dilakukan 

analisis deskriptif untuk 

menentukan penyebab 

perubahan mangrove 

1. Nilai akurasi peta penutup 

lahan dan kerapatan 

mangrove.   

2. Peta perubahan tutupan 

mangrove dan kerapatan 

mangrove  

3. Faktor penyebab terjadinya 

perubahan mangrove di 

wilayah kajian 

Januar Panca 

Saputra 

(2015) 

Citra Landsat untuk 

Pemetaan Perubahan 

Tutupan Mangrove Di 

Muara Sungai Porong 

Tahun 2003-2013 

Muara 

Sungai 

Porong 

1. Mengetahui tingkat keakuratan 

data penginderaan jauh untuk 

identifikasi tutupan mangrove.   

2. Identifikasi perubahan tutupan 

mangrove. 

Klasifikasi multispektral 

supervised dengan 

menggunakan algoritma 

klasifikasi maximum likelihood 

1. Peta Persebaran Tutup 

Mangrove di Muara Sungai 

Porong 

2. Akurasi Klasifikasi Citra 

Landsat untuk Perubahan 

Mangrove di Muara Sungai 

2
2
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Ganjar 

Saefu-

rahman 

(2009) 

Distribusi, Kerapatan 

dan Perubahan Luas 

Vegetasi Mangrove 

Gugus Pulau Pari 

Kepulauan Seribu 

Menggunakan Citra 

Formosat 2 dan 

Landsat 7/ETM+ 

Kepulauan 

Seribu 

1. Memetakan distribusi, 

kerapatan dan menghitung 

perubahan luas vegetasi mangrove 

di gugus Pulau Pari Kepulauan 

Seribu  

2. Mengetahui hubungan antara 

kerapatan mangrove dan NDVI  

Klasfikasi multisprektral 

unsupervised untuk 

memisahkan tutupan lahan pada 

citra, analisis indeks vegetasi 

dilakukan menggunakan proses 

NDVI dan analisis hubungan 

menggunakan grafik regresi 

1. Peta distribusi, kerapatan 

dan menghitung perubahan 

luas vegetasi mangrove di 

gugus Pulau Pari Kepulauan 

Seribu 

2. Grafik regresi antara 

kerapatan mangrove dan 

NDVI 

3. Akurasi hasil klasifikasi  

Anang Dwi 

Purwanto  

et al. 

(2014) 

Analisis Sebaran Dan 

Kerapatan Mangrove 

Menggunakan Citra 

Landsat 8 Di Segara 

Anakan, Cilacap 

Segara 

Anakan, 

Kabu- 

paten 

Cilacap 

1. Mengetahui sebaran tutupan 

lahan mangrove dan non-

mangrove 

2. Mengetahui perubahan 

kerapatan lahan mangrove yang 

terdapat pada kawasan Segara 

Anakan. 

3. Melakukan uji akurasi hasil 

klasifikasi dengan data di 

lapangan. 

Klasifikasi unsupervised untuk 

mengektraksi tutupan lahan 

mangrove dan non-mangrove 

Serta mnggunakan metode 

NDVI untuk mengetahui 

kerapatan tutupan mangrove 

1. Peta sebaran dan kerapatan 

mangrove kawasan Segara 

Anakan, Kabupaten Cilacap 

2. Uji akurasi data hasil 

klasifikasi dan lapangan 

2
3
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Penulis 

(2019) 

Analisis Perubahan 

Luas dan Kerapatan 

Hutan Mangrove 

menggunakan Citra 

Landsat 7 ETM+ dan 

Landsat 8 OLI di 

Segara Anakan, 

Cilacap Tahun 2003-

2018 

 

Segara 

Anakan, 

Kabu- 

paten 

Cilacap 

1. Mengetahui kemampuan citra 

Landsat 7 ETM+ dan 8 OLI dalam 

mengidentifikasi luas dan 

kerapatan mangrove 

2. Mengetahui perubahan luas dan 

kerapatan yang terjadi di Kawasan 

mangrove Segara Anakan dalam 

kurun waktu 15 tahun. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan 

perubahan luas mangrove yang 

terdapat di kawasan mangrove 

Segara Anakan 

Klafikasi multispectral 

maximum likelihood untuk 

ektraksi objek tutupan lahan 

menjadi mangrove dan non-

mangrove dan Tranformasi 

NDVI untuk mengetahui 

kerapatan mangrove.  

Melakukan overlay data tahun 

2003-2018 luas dan kerapatan 

mangrove untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi. 

Data lapangan dipakai sebagai 

uji akurasi dengan metode 

confusion matrix. 

1. Peta luasan dan kerapatan 

mangrove tahun 2003 – 2018 

Segara Anakan, Cilacap. Dan 

uji akurasi klasifikasi 

2. Peta dan grafik perubahan 

luas dan kerapatan mangrove 

Segara Anakan, Cilacap  

3. Faktor-faktor yang 

mengakibatkan perubahan 

terjadi di kawasan mangrove 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pemanfaatan data penginderaan jauh sangat beragam untuk keperluan 

penelitian, salah satunya fungsional data penginderaan adalah pengamatan dan 

ektraksi mangrove. Identifikasi hutan mangrove dengan data citra satelit 

menggunakan kombinasi kisaran spektrum tampak (merah) sampai inframerah 

dekat dan tengah yang mempunyai panjang gelombang sesuai untuk eksplorasi 

dan deteksi vegetasi, khususnya mangrove yang mempunyai ciri khas tertentu 

sebagai tumbuhan pemisah antara daratan dan laut. 

Klasifikasi terbimbing (supervised) merupakan proses 

pengelompokkan piksel pada citra menjadi beberapa kelas tertentu dengan 

berdasarkan pada statistik sampel piksel oleh pengguna sebagai piksel acuan 

sebagai dasar melakukan klasifikasi. Indeks vegetasi adalah pengukuran secara 

kuantitatif dalam mengukur biomassa maupun kesehatan vegetasi, dilakukan 

dengan membentuk kombinasi beberapa spektral saluran. Klasifikasi dalam 

penelitian adalah untuk mengetahui luasan mangrove dan indeks vegetasi 

dijadikan acuan untuk mengetahui kerapatan vegetasi mangrove. 

Mangrove sangat rentan akan pengurangan/degradasi luasan akibat 

beberapa faktor, salah satu upaya untuk melakukan konservasi terdahap 

kawasan ekosistem mangrove adalah melakukan inventarisasi perubahan hutan 

mangrove. Pemetaan perubahan luasan mangrove dilakukan untuk dapat 

mengetahui wilayah yang butuh konservasi/perawatan dan mengkaji berbagai 

faktor yang menyebabkan degradasi hutan mangrove. 

Perubahan luasan mangrove dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik oleh lingkungan (alam) atau dari manusia di sekitar ekosistem mangrove 

itu sendiri. Faktor alam dapat berupa sedimentasi yang menyebabkan rusaknya 

medan tanam dan tumbuh hutan mangrove, selain itu bencana pesisir berupa 

banjir dan gelombang tinggi juga dapat berpengaruh. Faktor manusia yang 

menyebabkan perubahan dapat berupa perubahan alih fungsi lahan menjadi 

lahan cocok tanam, serta illegal loging tanpa adanya konservasi dan rehabilitasi 

pada ekosistem mangrove. 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Hutan Mangrove merupakan komunitas pantai tropis yang didominasi oleh 

beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang di 

daerah pasang surut baik pantai berlumpur atau berpasir (Bengen, 1999 

dalam Saefurahman, 2008). 

2. Penginderaan Jauh didefinisikan sebagai ilmu dan teknologi yang 

digunakan untuk memperoleh 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). 

3. Klasifikasi Multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang 

untuk menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan 

fenomena berdasarkan kriteria tertentu (Danoedoro, 1996). 

4. Transformasi Indeks Vegetasi adalah pemrosesan untuk menghasilkan 

informasi baru yang beroperasi pada domain spektral dengan melibatkan 

beberapa saluran spektral sekaligus (Danoedoro, 2012). 

 

  


