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Abstrak 

 

Kota Surakarta merupakan  kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian selatan 

setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Surakarta 

mengalami trend kenaikan suhu dari tahun 2012 hingga 2015 dan mengalami 

penurunan di tahun 2016. Kenaikan suhu di Kota Surakarta akan mempengaruhi 

keberadaan fenomena Urban Heat Island. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

1). Menganalisis trend fenomena UHI di Kota Surakarta pada tahun 2000, 2010, 

dan 2019. 2). Mengidentifikasi hubungan kerapatan vegetasi terhadap UHI di 

Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pengolahan data sekunder dengan pengolahan Citra Landsat 5, 7, dan 8 pada 

masing-masing tahun dan uji regresi. Pengolahan citra meliputi ekstraksi LST, 

kalkulasi UHI, dan juga NDVI. Uji regresi dilakukan dengan membandingkan 

suhu UHI dengan kelas kerapatan vegetasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1).  

UHI di kota Surakarta terjadi secara fluktuatif di setiap tahun penelitian yaitu 

3,2oC pada tahun 2000, 3,0oC pada tahun 2010, dan 4,3oC pada tahun 2019. 2). 

Hasil uji regresi menunjukan bahwa kerapatan vegetasi adalah negatif atau 

berbanding terbalik dengan UHI. Nilai R2 pada tahun 2000 sebesar 52%, 

sedangkan pada tahun 2010 sebesar 72%, dan tahun 2019 sebesar 44%. 

 

Kata kunci: UHI, LST, Kerapatan Vegetasi, NDVI, Citra Landsat 
 

Abstract 

 

Surakarta is the third-largest city in the southern part of Java after Bandung and 

Malang by population. The city of Surakarta has experienced a trend of increasing 

temperatures from 2012 to 2015 and decreasing in 2016. An increase in 

temperature in Surakarta will affect the existence of the Urban Heat Island 

phenomenon. This research was conducted with the aim of 1). Analyzing the trend 

of the UHI phenomenon in the city of Surakarta in 2000, 2010 and 2019. 2). 

Identifying the relationship between vegetation density and UHI in Surakarta. The 

method used in this research is secondary data processing method with Landsat 5, 

7, and 8 image processing in each year and regression test. Image processing 

includes LST extraction, UHI calculations, and also NDVI. The regression test 

was carried out by comparing the UHI with vegetation density. The results of this 

study are 1). UHI in the city of Surakarta fluctuates in each research year up to 

3.2oC in 2000, 3.0oC in 2010, and 4.3oC in 2019. 2). The regression test results 

show that the vegetation density is negative or inversely proportional to the UHI. 

The value of R2 in 2000 was 52%, while in 2010 it was 72%, and in 2019 it was 

44%. 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan berbagai bidang di kawasan perkotaan sangat pesat terkait 

dengan karakteristik kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi sebagai pusat 

pemerintahan, kegiatan ekonomi, wisata dan wahana peningkatan kualitas hidup. 

Kawasan perkotaan semakin padat oleh masyarakat dari wilayah pinggiran kota 

maupun masyarakat dari desa yang mencoba peruntungan di kota dengan alasan 

besarnya peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, menjadikan.  

   Perkembangan wilayah yang terpusat di Indonesia menyebabkan laju 

urbanisasi di banyak kota besar di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. 

Adanya peningkatan urbanisasi setiap tahunnya, kegiatan yang terjadi di pusat 

kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan antropologi lainnya juga ikut terpusat. 

Akibat dari pemusatan kegiatan ini, terjadi peningkatan suhu di daerah pusat kota. 

Fenomena ini dikenal para peneliti sebagai Urban Heat Island (UHI). 

   Kota Surakarta merupakan  kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian 

selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Surakarta 

dikelilingi kota-kota satelit di sekitarnya, yang menjadikan Surakarta sebagai 

pusat nodal kota satelit tersebut. Peningkatan penduduk dari tahun ke tahun 

menjadikan kebutuhan akan tempat tinggal, dan sektor usaha semakin tinggi, hal 

tersebut akan berdampak pada semakin berkurangnya lahan terbuka hijau menjadi 

lahan terbangun.   

   Kota Surakarta juga merupakan kota pusat budaya Kasunanan di 

Indonesia, yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga kemajuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
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transportasi dan fasilitas umum lainnya. Dengan daya tarik yang begitu besar, 

Kota Surakarta mengalami pergeseran penggunaan lahan terbuka hijau menjadi 

lahan terbangun dengan begitu cepat. Hal ini akan berpengaruh pada kenaikan 

suhu yang ada di pusat kota Surakarta. 

   Trend kenaikan suhu Kota Surakarta pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Tahun 2012 memiliki suhu 26, 9oC terus 

meningkat sampai pada tahunn 2015 menjadi 27,4oC. Kenaikan suhu di Kota 

Surakarta di pengaruhi oleh berkurangnya lahan hijau karena terbangunnya hotel 

dan fasilitas wisata lainnya. Kenaikan suhu di Kota Surakarta akan mempengaruhi 

keberadaan fenomena Urban Heat Island. 

   Perkembangan teknologi penginderaan jauh memungkinkan kita untuk 

mendapatkan citra satelit dengan resolusi cukup tinggi dan akurat, dan 

memungkinkan untuk  dapat di implementasikan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan fakta tersebut, penulis ingin meneliti tentang 

“Pemanfaatan Citra LANDSAT Untuk Analisis Urban Heat Island (UHI) Di Kota 

Surakarta”. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah analisis trend perubahan suhu dan fenomena UHI di 

Kota Surakarta dari tahun 2000, 2010, dan 2019, dan identifikasi  hubungan 

kerapatan vegetasi terhadap keberadaan fenomena UHI di Kota Surakarta. 

2. METODE  

 Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

pengolahan data sekunder dan analisis deskriptif kualitatif dengan citra sebagai 

data utama. 

2.1. Populasi / Obyek Penelitian 
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Populasi/obyek pada penelitian ini adalah semua suhu permukaan dan indeks 

kerapatan vegetasi di Kota Surakarta pada tahun 2000, 2010, dan 2019. 

2.2. Metode Pengambilan Data 

 Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder citra 

penginderaan jauh dan peta. Jadi tidak ada metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini. 

2.3. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan melalui dua tahap , yaitu tahap pemrosesan citra 

dan tahap penyajian data. Berikut adalah tahap-tahap pengolahan data : 

a. Tahap pemrosesan citra digital 

1) Koreksi Radiometrik 

Pengolahan citra biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer 

sebagai sumber kesalahan utama. Koreksi geometrik yang digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah koreksi sudut dan jarak matahari (sunangel). 

Memperbaiki nilai reflektan yang error akibat posisi matahari dengan cara koreksi 

sudut elevasi matahari (sun elevation) yang dihitung berdasarkan waktu perekaman 

data citra. 

2) Pemotongan Citra 

Citra yang dilakukan pemotongan adalah citra yang telah dikoreksi 

radiometrik. Citra dipotong untuk menyesuaikan batas administrasi penelitian 

yang dalam hal ini adalah Kota Surakarta. 

3) Pengolahan Index Vegetasi 

Normal Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan metode algoritma 

untuk memperkirakan indeks vegetasi dari citra satelit. Pengolahan indeks 

vegetasi algoritma NDVI memanfaatkan kanal 4 dan 3 pada Landsat 5 dan kanal 5 

dan 4 pada Landsat 8. 
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4) Pengolahan Suhu Permukaan 

Pengolahan suhu permukaan dilakukan dengan memanfaatkan kanal termal 

pada Landsat dan diekstraksi menggunakan algoritma Mono-window Brightness 

Temperature. Tahapan dalam pengolahan land surface temperature dibagi menjadi 

empat tahap, diantaranya : 1. Mengkonversi digital number ke- radiance, 2. 

Mengkoreksi atmosferik citra radiance,3. Mengkonversi  radiance  terkoreksi  

atmosferik  ke brightness temperature, dan 4. Mengkonversi suhu permukaan dari 

satuan kelvin ke celcius. 

5) Kalkulasi UHI 

Nilai atau besaran UHI didapat dari  hasil kalkulasi nilai LST dikurangi 

nilai rerata LST ditambah nol koma lima dikali dengan standar deviasi LST 

(Guntara, 2016). 

6) Uji Regresi 

Metode Uji regresi ini bertujuan untuk mencari nilai hubungan perubahan 

kerapatan vegetasi (NDVI) terhadap suhu permukaan menggunakan Excel, 

dengan cara memasukkan data UHI dan Kerapatan Vegetasi yang telah 

didapatkan dari hasil ekstraksi citra kedalam rumus regresi sederhana. 

 

b. Tahap penyajian data 

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk peta yaitu peta sebaran 

kerapatan vegetasi multi-temporal mulai dari tahun 2000, 2010, dan 2019, dan 

peta suhu permukaan kota Surakarta multi-temporal tahun 2000, 2010, dan 2019, 

untuk memudahkan analisis dan juga memudahkan penyampaian informasi 

terhadap pembaca. 

2.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dugunakan untuk menganalisis 
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keberadaan fenomena UHI di Kota Surakarta beserta sebaran dan tingkatannya. 

Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hubugan kerapatan vegetasi 

terhadap UHI yang terjadi di Kota Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Persebaran LST di Kota Surakarta Tahun 2000, 2010, dan 2019 

Perseberan Land Surface Temperature (LST) di Kota Surakarta tahun 2000 

memiliki suhu rata-rata 26,99oC. Suhu maksimum dan minimumnya adalah 

32,58oC dan 22,80oC. Berdasarkan Gambar 1, suhu maksimum tersebar di area 

tengah Kota Surakarta yaitu di utara Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon, serta 

bagian selatan Kecamatan Banjarsari dan jebres. Suhu minimum tersebar di 

pinggiran kota di sepanjang wilayah timur Kecamatan Pasr Kliwon, dan jebres, 

serta di wilayah barat kecamatan Banjarsari dan laweyan. Kecamatan Serengan 

hanya memiliki suhu rata-rata hingga maksimum. 

 

Gambar 1. Peta Suhu Permukaan Kota Surakarta Tahun 2000 



7  

Suhu permukaan Kota Surakarta pada tahun 2010 didominasi dengan suhu 

diatas rata-rata pada tahun tersebut yaitu, 23,93oC. Suhu maksimum dan 

minimumnya adalah 28,51oC dan 19,73oC. Berdasarkan Gambar 2, distribusi suhu 

diatas rata-rata terbanyak berada di tengah kota. Suhu dibawah rata-rata berada di 

sepanjang wilayah timur Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres, wilayah utara 

Banjarsari, dan wilayah barat Banjarsari dan laweyan. Hanya sedikit bagian dari 

Kecamatan Serengan yang memiliki suhu dibawah rata-rata. Wilayah yang 

memiliki suhu minimum terbanyak berada di Kecamatan Jebres. 

 

Gambar 2. Peta Suhu Permukaan Kota Surakarta Tahun 2010 

Suhu permukaan di Kota Surakarta pada tahun 2019 memiliki rata-rata 

31,73oC, dengan angka maksimum 36,77oC dan angka minimum 26,96oC. 

Berdasarkan Gambar 3, distribusi suhu maksimum mendominasi terjadi di pusat 

masing-masing kecamatan. Berdasarkan Gambar 4.3, Kecamatan Serengan dan 

Pasar Kliwon hampir seluruh wilayahnya memiliki suhu diatas rata-rata. Suhu 

dibawah rata-rata hanya tersebar di bagian barat kota yaitu di sebagian wilayah 

barat  Laweyan dan barat Banjarsari. Suhu dibawah rata-rata juga berada di 
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sebagian kecil perbatasan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar dan 

berbatasan kecamatan Jebres dan Banjarsari. 

 

Gambar 3. Peta Suhu Permukaan Kota Surakarta Tahun 2019 

 

3.2 Persebaran UHI di Kota Surakarta Tahun 2000, 2010, dan 2019 

Urban heat island di Kota Surakarta pada tahun 2000 tersebar di wilayah 

tengah kota. Sebaran non UHI masih mendominasi di wilayah kota. Titik-titik 

suhu tertinggi berada di Kecamatan Serengan dan Banjarsari dan Jebres. 

Berdasarkan Gambar 4, Laweyah merupakan kecamatan dengan sebaran suhu UHI 

yang paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Urban Heat island 

juga muncul di perbatasan kota tepatnya di Kecamatan jebres bagian utara. Suhu 

tertinggi Urban Heat Island di Kota Surakarta pada tahun 2000 adalah 3,2oC. 
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Gambar 4. Peta UHI Kota Surakarta Tahun 2000 

Urban Heat Island di Kota Surakarta pada tahun 2010 memiliki sebaran 

yang merata di setiap wilayah kecamatan di kota tersebut. UHI tidak terpusat di 

tengah kota. Berdasarkan Gambar 5, Suhu UHI tertinggi pada tahun ini adalah 3oC. 

Kecamatan Pasar Kliwon memiliki sebaran suhu UHI 1,01 - 2oC terluas 

dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sedangkan wilayah dengan non UHI 

terluas adalah Kecamatan Jebres. Titik suhu tertinggi berada di tengah dan utara 

Kecamatan Laweyan. 
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Gambar 5. Peta UHI Kota Surakarta Tahun 2010 

Urban Heat Island di Kota Surakarta pada tahun 2019 ini memiliki sebaran 

yang mengarah ke timur bagian kota, tidak lagi terpusat di tengah kota. Titik 

tertinggi Urban Heast Island di kota Surakarta mencapai 4,3oC. Berdasarkan 

Gambar 6, Sebaran titik tertinggi UHI berada di bagian utara kota tepatnya di 

Kecamatan Jebres yang berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Suhu 

tertinggi juga ditemukan ditengah wilayah kecamatan Jebres, Banjarsari, dan 

Pasar Kliwon. Laweyah menjadi kecamatan dengan sebaran non UHI terluas 

dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya di kota Surakarta. Sedangkan 

Kecamatan Jebres merupakan kecamatan dengan variasi suhu UHI terluas. 
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Gambar 6. Peta UHI Kota Surakarta Tahun 2019 

 

Fenomena UHI terjadi disetiap tahun penelitian dengan intensitas yang 

berbeda meskipun tidak terlalu signifikan. Urban Heat Island ditahun 2000 terjadi 

hingga 3,2oC, sedangkan 2010 suhu tertinggi UHI adalah 3oC dan 2019 sebesar 

4,3oC. Terjadinya perbedaan nilai UHI tersebut disebabkan oleh suhu rata-rata 

atau nilai ambang  yang berbeda setiap tahunnya.  UHI yang terjadi di Kota 

Surakarta cenderung berubah-ubah tidak hanya terfokus pada suatu willayah 

tertentu, hal tersebut ditunjukan pada hasil olahan citra tiga periode waktu 

penelitian yaitu tahun 2000, 2010, dan 2019.  

Fenomena UHI tahun 2000 lebih terfokus pada willayah pusat kota dengan 

tingkat pembangunan dan mobilitas yang tinggi, berbeda dengan tahun 2010 

penyebaran fenomena UHI lebih merata di setiap adminstrasi kecamatan, 

sedangkan sebaran fenomena UHI tahun 2019 lebih terfokus pada willayah bagian 

timur Kota Surakarta. Kecamatan Pasar Kliwon pada tiga periode waktu 

penelitian selalu mengalami pemerataan persebaran UHI baik dari klasifikasi suhu 

diatas 0oC sampai 4,3oC. 
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3.3 Persebaran Kerapatan Vegetasi Di Kota Surakarta Tahun 2000, 

2010, dan 2019 

Persebaran lahan non vegetasi di Kota Surakarta pada tahun 2000 memusat 

di daerah tengah kota. Berdasarkan Gambar 7, lahan dengan kehijauaan rendah 

hingga tinggi tersebar di pinggir kota. Kecamatan Jebres memiliki luasan lahan 

dengan kehijauan sedang ke tinggi terluas diantara kecamatan lainnya di Kota 

Surakarta. Lahan dengan kehijauan rendah terluas berada di Kecamatan Laweyan. 

 

Gambar 7. Peta Kerapatan Vegetasi Kota Surakarta Tahun 2000 

Lahan non vegetasi di Kota Surakarta tahun 2010 tersebar di seluruh 

kecamatan. Berdasarkan Gambar 8, Lahan non vegetasi terluas berada di tengah 

kota dengan kecamatan serengan yang menjadi kecamatan dengan luas lahn non 

vegetasi terluas. Kecamatan yang memiliki kehijauan tertinggi berada di 

Kecamatan Jebres selutuh tingkat kerapatan tersebar di seluruh kecamatan di Kota 

Surakarta. 
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Gambar 8. Peta Kerapatan Vegetasi Kota Surakarta Tahun 2010 

Lahan non vegetasi di Kota Surakarta pada tahun 2019 tidak memusat di kota 

saja, tetapi menyebar di seluruh kecamatan di Kota Surakarta. Berdasarkan Gambar 

9, Tingkat kerapatan tinggi terluas terdapat di Kecamatan Jebres dan juga tersebar 

di garis atau batas administrasi Kota Surakarta. 
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Gambar 9. Peta Kerapatan Vegetasi Kota Surakarta Tahun 2019 

3.4 Uji Regresi Pengaruh Kerapatan Vegetasi Terhadap Urban Heat 

Island di Surakarta Pada Tahun 2000, 2010, dan 2019 

Identifikasi pengaruh kerapatan vegetasi terhadap fenomena Urban Heat Island 

di Kota Surakarta disajikan dalam bentuk grafik regresi. Grafik regresi diolah 

berdasarkan 25 titik hasil pengolahan NDVI  berdasarkan kelas dibandingkan 

dengan 25 titik nilai suhu UHI. 

 Suhu UHI di kota Surakarta maksimum adalah  sekitar 3oC dan minimum 

adalah -6oC. Kerapatan vegetasi pada Tahun 2000 di Kota Surakarta tersebar di 

seluruh kelas. Grafik 1 menunjukan hasil uji regresi dari kedua variabel diatas 

adalah 0,5242 yang berarti pada tahun 2000, kerapatan vegetasi mempengaruhi 

keberadaan Urban Heat Island di Kota Surakarta sebesar 52%. 
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Grafik 1 Grafik Regresi Kerapatan Vegetasi dengan UHI Tahun 2000 

 

 

 Suhu UHI maksimum Kota Surakarta pada tahun 2010 adalah sekitar 2oC 

dan minimumnya adalah -3oC. Kerapatan vegetasi, pada tahun 2010 seluruh kelas 

tersebar di Kota Surakarta. Grafik 2 menunjukan hasil uji regresi kedua variabel 

diatas adalah 0,7271, yang berarti pada tahun 2010 kerapatan vegetasi 

mempengaruhi keberadaan Urban Heat Island di Kota Surakarta sebesar 72%. 

 

Grafik 2 Grafik Regresi Kerapatan Vegetasi dengan UHI Tahun 2010 
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 Suhu maksimun UHI di Kota Surakarta pada tahun 2019 berada diangka 

4oC dan minimum berada di angka -5oC. Kerapatan vegetasi pada 2019 di Kota 

Surakarta tersebar di seluruh kelas. Grafik 3 menunjukan hasil uji regresi dari 

kedua variabel  tersebut adalah 0,4403 yang berarti pengaruh kerapatan vegetasi 

terhadap Urban Heat Island di Kota Surakarta pada tahun 2019 adalah sebesar 

44%. 

 

Grafik 3. Grafik Regresi Kerapatan Vegetasi dengan UHI Tahun 2019 

4. PENUTUP 

 

Perbedaan suhu permukaaan yang terjadi di Kota Surakarta  antara pusat 

kota dengan daerah pinggir kota, menjadi indikasi adanya fenomena UHI. Suhu 

tertinggi UHI pada masing-masing tahun penelitian adalah 3,2oC pada tahun 2000, 

3,0oC pada tahun 2010, dan 4,3oC pada tahun 2019.  Kondisi Urban Heat Island  

di Kota Surakarta lebih terfokus pada wilayah pusat kota dengan tingkat 

pembangunan dan mobilitas yang tinggi pada tahun 2000, berbeda dengan tahun 

2010 penyebaran fenomena UHI lebih merata di setiap adminstrasi kecamatan, 

y = -0.9617x + 2.1866
R² = 0.4403
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sedangkan sebaran fenomena UHI tahun 2019 lebih terfokus pada wilayah bagian 

timur Kota Surakarta.  

Korelasi antara kerapatan vegetasi terhadap keberadaan fenomena UHI di 

Kota Surakarta adalah negatif atau berbanding terbalik. Nilai R2 pada masing-

masing tahun penelitian adalah sebesar 52% pada tahun 2000, 72% pada tahun 

2010, dan 44% pada tahun 2019. 
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