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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan suatu tempat yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan 

manusia. Perkembangan berbagai bidang di kawasan perkotaan sangat pesat 

dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini sangat terkait dengan karakteristik 

kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan 

ekonomi, wisata dan wahana peningkatan kualitas hidup. Besarnya peluang untuk 

meningkatkan kualitas hidup, menjadikan kawasan perkotaan semakin padat oleh 

masyarakat dari wilayah pinggiran kota maupun masyarakat dari desa yang 

mencoba peruntungan di kota.  

  Perkembangan wilayah yang terpusat di Indonesia menyebabkan laju 

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

Dengan 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 biasa disebut Urban Heat Island (UHI). 

  UHI merupakan bagian dari fenomena kenaikan suhu yang terjadi di 

perkotaan, disebabkan oleh lokasi yang terisolasi (berbeda kondisi) yang memiliki 

suhu permukaan/udara lebih tinggi dari daerah disekitarnya pada pengukuran in 

situ  (American Meteorological Society, 2014). UHI berdampak negatif karena 

menyebabkan perubahan kualitas udara, pengaruh terhadap kesehatan manusia, 
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penggunaan energi, dan perubahan iklim (Lai dan Cheng, 2009; Ng dan Ren, 

2017; Road et al., 2010; Skelhorn et al., 2016; Stone et al., 2010; Tan et al., 2010). 

Gambar 1.1 Sketsa Profil Pulau Pahang Panas  

Sumber:https://www.omicsonline.org/open-access/urban-heat-island-effect-its-

relevance-in-urban-planning-2332-2543-1000187.php?aid=89471 

  UHI dapat diekstraksi dari citra penginderaan jauh dengan menurunkan 

data suhu permukaan lahan atau Land Surface Temperature (LST). Peta UHI 

dapat dihasilkan dengan modifikasi persamaan yang disampaikan oleh Rajasekar 

& Weng (2009) dan memasukkan persamaan yang disampaikan oleh Ma, et al 

(2010). Jika diaplikasikan pada citra penginderaan jauh, untuk memperoleh peta 

UHI didapat dengan mengurangkan nilai suhu permukaan pada citra dengan nilai 

reratanya yang telah ditambah setengah dari standar deviasi yang didapatkan pada 

statistik citra yang digunakan. Vegetasi dapat menjadi indikator dari dinamika 

suhu permukaan yang ada di area perkotaan. Semakin banyak tutupan vegetasi 

maka LST akan semakin dingin dan sebaliknya (Jatmiko, 2015). 

  Kota Surakarta merupakan  kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian 

selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Surakarta 

https://www.omicsonline.org/open-access/urban-heat-island-effect-its-relevance-in-urban-planning-2332-2543-1000187.php?aid=89471
https://www.omicsonline.org/open-access/urban-heat-island-effect-its-relevance-in-urban-planning-2332-2543-1000187.php?aid=89471
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
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dikelilingi kota-kota satelit di sekitarnya, yang menjadikan Surakarta sebagai 

pusat nodal kota satelit tersebut. Kepadatan penduduk di Kota Surakarta juga 

semakin meningkat dari tahun ke tahun, seperti yang ditunjukan pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Penduduk Surakarta 

Pertumbuhan 

Penduduk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah 

Penduduk 500.173 502.866 505.413 507.825 510.007 512.226 514.171 

Pertumbuhan 

Penduduk 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,47 0,46 

Sumber : surakartakota.bps.go.id  

  Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan semakin 

meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang akibatnya berdampak pada 

perubahan di berbagai bidang. Perubahan tersebut sangat terasa seperti 

bergantinya kebun atau taman kota menjadi gedung-gedung bertingkat, 

perumahan, jalan raya dan sebagainya. (Adiningsih, 1994). 

  Kota Surakarta juga merupakan kota pusat budaya Kasunanan di 

Indonesia, yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga kemajuan 

transportasi dan fasilitas umum lainnya. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari data 

perkembangan hotel di Kota Surakarta pada tabel 1.2.  
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Tabel 1.2 Data perkembangan hotel di Kota Surakarta 

Klasifikasi Hotel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hotel Bintang Lima 0 1 1 3 3 3 

Hotel bintang Empat 4 5 5 3 5 5 

Hotel bintang tiga 6 8 8 11 14 15 

Hotel bintang dua 8 6 6 10 10 11 

Hotel bintang satu 5 4 4 5 6 6 

Hotel non Bintang 113 110 107 105 107 104 

Pondok Wisata 0 10 8 11 1 1 

Home Stay 0 0 0 0 5 5 

Guest House 0 0 0 0 2 1 

Youth House 0 0 0 0 1 1 

Belum Terklasifikasi 8 4 3 0 0 0 

Jumlah 144 148 142 148 154 152 

Sumber : surakartakota.bps.go.id 

  Data diatas menunjukan bahwa hotel di Kota Surakarta mengalami 

kenaikan secara jumlah dan kualitas. Dengan daya tarik yang begitu besar, Kota 

Surakarta mengalami pergeseran penggunaan lahan menjadi lahan terbangun 

dengan begitu cepat. Hal ini akan berpengaruh pada kenaikan suhu yang ada di 

pusat kota Surakarta. 
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Gambar 1.2 Grafik trend suhu Kota Surakarta 

Sumber : surakartakota.bps.go.id 

  Grafik diatas menunjukan bahwa terjadi tren kenaikan suhu di Kota 

Surakarta dari tahun 2012 hingga 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016. 

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” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kondisi Urban Heat Island Di Kota Surakarta berdasarkan 

analisis Citra LANDSAT multi temporal tahun 2000,2010, dan 2019? 

2. Bagaimana hubungan kerapatan vegetasi terhadap keberadaan fenomena 

UHI di Kota Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Analisis trend perubahan suhu dan fenomena UHI di Kota Surakarta dari 

tahun 2000,2010, dan 2019. 

2. Identifikasi  hubungan kerapatan vegetasi terhadap keberadaan fenomena 

UHI di Kota Surakarta 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara akademis adalah : 

a. Penelitian ini sebagai persyaratan kelulusan dan tugas akhir perkuliahan 

(Skripsi) Fakultas Geografi dalam memperoleh gelar Sarjana Geografi 

(S.Geo) di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Sebagai bahan tambahan referensi penelitian mengenai fenomena UHI 
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agar nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian 

selanjutnya. 

c. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri 

dalam penerapan ilmu penulis yang telah diterima dari Fakultas. 

2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara praktis adalah : 

a. Sebagai referensi atau dasar bagi para pengembang wilayah  dan 

pemerintah tentang Urban planning yang ramah lingkungan, terutama 

terhadap suhu kota. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Urban Heat Island 

Urban heat island merupakan isoterm tertutup yang 

menunjukkan daerah permukaan yang relatif hangat, yakni sebagai 

suhu yang lebih hangat di daerah perkotaan dibandingkan dengan 

lingkungan pedesaan disekitarnya (United States Environmental 

Protection Agency, 2008). Dengan perkembangan masyarakat dan 

percepatan proses urbanisasi sebagai dampak dari pembangunan, 

urban heat island telah menjadi lebih signifikan dan telah memiliki 

dampak negatif pada kondisi kualitas udara, lingkungan hidup 

manusia, dan mempengaruhi penggunaan energi, hingga perubahan 

iklim di masa yang akan datang. (Chen, et al.; Tursilowati; Zong-Ci, 
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et al., dalam Fawzi, 2013). Tingginya laju urbanisasi yang ditandai 

dengan meningkatnya lahan terbangun (pemukiman dan industri) 

menjadi salah satu penyebab meluasnya Urban Heat Island. 

(Tursilowati, 2006).  

UHI terbentuk jika sebagian vegetasi digantikan oleh aspal 

dan beton untuk jalan, bangunan, dan infrastruktur lain yang 

diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan dan pertumbuhan 

populasi manusia. Permukaan yang tergantikan tersebut lebih banyak 

menyerap panas matahari dan juga lebih banyak memantulkannya, 

sehingga mengakibatkan suhu permukaan naik (Khomarudin, 2004). 

Penutupan lahan tidak berpengaruh secara khusus terhadap suhu 

sebab baik lahan terbangun, lahan terbuka, vegetasi, maupun tubuh 

air memiliki nilai albedo masing-masing.  

Albedo adalah perbandingan tingkat sinar matahari yang 

datang ke permukaan dengan yang dipantulkan kembali ke atmosfir. 

Albedo setiap jenis permukaan menentukan rona suhu yang ditangkap 

oleh satelit hingga menghasilkan kenampakan suhu. Faktor yang 

berpengaruh terhadap perbedaan suhu tersebut terdiri dari faktor yang 

bisa dikendalikan oleh manusia, meliputi desain dan struktur kota 

(bahan bangunan, ruang terbuka hijau, dan sky view factor), jumlah 

populasi (menentukan panas antropogenik), dan faktor yang tidak 

bisa dikendalikan oleh manusia berupa musim, tutupan awan, dan 

dinamika atmosfer (Wicahyani, et al, 2013). 
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Pendekatan penginderaan jauh dapat digunakan untuk 

menghasilkan nilai UHI, akan tetapi bukan UHI atmosfer, melainkan 

urban heat island permukaan. Data penginderaan jauh yang 

digunakan adalah citra suhu permukaan yang telah terkoreksi. 

b. Land Surface Temperature 

Suhu permukaan dapat diartikan suhu bagian terluar dari suatu 

obyek. Untuk suatu tanah terbuka, suhu permukaan adalah suhu pada 

lapisan terluar permukaan tanah sedangkan untuk vegetasi seperti 

hutan dapat dipandang suhu permukaan kanopi tumbuhan dan pada 

tubuh air merupakan suhu dari permukaan air tersebut. (Wiweka, 

2014) Data citra satelit Landsat dapat menghasilkan suhu permukaan 

(Land Surface Temperature). Untuk menghitung suhu permukaan(Ts), 

dilakukan perhitungan spectral radiance (Lλ) dan temperature 

brightness (Tb). 

a) Spectral radiance 

𝐿ℷ =  (
𝐿𝑚𝑎𝑥ℷ − Lminℷ 

𝑄𝐶𝐴𝐿𝑚𝑎𝑥ℷ − QCALminℷ 
) × (𝑄𝐶𝐴𝐿 − QCALmin)

+ 𝐿𝑚𝑖𝑛ℷ 

Keterangan : 

Lλ  = Spectral radiance pada kanal ke-i (Wm-2sr-1μm-

1) 

QCAL  = Nilai digital number kanal ke-i 

Lmin  = Nilai minimum spectral radiance kanal ke-i 

Lmax  = Nilai maksimum spectral radiance kanal ke-i 
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QCALmin = Minimum pixel value (1) 

QCALmax = Maksimum pixel value (255) 

b) Temperature Brightness (Tb) 

𝑇𝑏 =
K2 

ln(
K1
Lℷ + 1)

 

Keterangan : 

Tb  = Temperature Brightness (K) 

K1  = 666.09 (Wm-2sr-1μm1) 

K2  = 1282.71 (K) 

Lλ  = Spectral radiancepadakanalke-i (Wm-2sr-1μm-1) 

c) Suhu permukaan (Ts) 

𝑇𝑠 =
Tb

1 + (
ℷTb

δ
)lnε

 

Keterangan :  

Ts  = Suhu permukaan (K) 

Tb  = Temperature Brightness (K),  

λ  = 11.5 μm  (Nilai tengah panjang gelombang kanal 

6, δ= hc/σ  besarnya   (1.438  x 10-2 m K),  

h   = Konstanta Planck (6.26 x 10-34J sec),  

c   = Kecepatancahaya (2.998 x 108m s-1), 

σ  = Konstanta Stefan-Boltzman (1.38 x 10-23J K-1),  

ε  = Emisivitasobjek, untukbadan air= 0.98, RTH= 

0.95, nonRTH= 0.92 
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c. Kerapatan Vegetasi 

Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan 

yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat vegetasi perkotaan dapat 

mempengaruhi udara secara langsung maupun tidak langsung dengan 

cara mengubah kondisi atmosfer lingkungan di udara (Irwan, 2008). 

Vegetasi sebagai penyusun perkotaan ini sangat beranekaragam. 

Kumpulan dari berbagai beranekaragaman ini akan menghasilkan 

kerapatan yang berbeda-beda pada tiap penggunaan lahan disuatu 

daerah. 

Sebaran dan keberadaan vegetasi di daerah perkotaan dapat 

diketahui secara efektif dengan pendekatan Spectral Mixture Analysis 

(SMA) atau analisis multi spektral dan Vegetation Indices (VI) atau 

indeks vegetasi, pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan 

pendekatan indeks vegetasi menggunakan data penginderaan jauh (Chen 

Yunhao, 2005:1). Indeks vegetasi merupakan suatu algoritma yang 

diterapkan terhadap citra satelit, untuk menonjolkan aspek kerapatan 

vegetasi ataupun aspek lain yang berkaitan dengan kerapatan. 

Kerapatan vegetasi salah satunya dapat diketahui dengan 

menggunakan teknik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

Teknik ini merupakan kombinasi teknik penisbahan dengan teknik 

pengurangan citra sehingga dapat digunakan untuk keperluan 

menganalisis kondisi vegetasi. Informasi data kerapatan vegetasi, luas 

lahan, dan keadaan di lapangan dapat dideteksi dari teknik penginderaan 
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jauh. Keberadaan suatu vegetasi dapat diketahui dengan pemanfaatan 

penginderaan jauh dengan melihat nilai indeks vegetasinya yang 

dikembangkan terutama berdasarkan feature space tiga saluran yaitu 

hijau, merah, dan inframerah dekat (Projo Danoedoro, 1996:123). 

d. NDVI 

Indeks vegetasi atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan 

tingkat kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi 

matematis antara band merah dan band NIR (Near-Infrared Radiation) 

yang telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi 

vegetasi (Lillesand dan Kiefer  1997). Transformasi NDVI ini merupakan 

salah satu produk standar NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), satelit cuaca yang berorbit polar namun memberi 

perhatian khusus pada fenomena global vegetasi. Formulasinya Sebagai 

berikut : 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
saluran IR dekat − saluran merah

saluran IR dekat + saluran merah
 

e. LANDSAT 5 

Sejak 1984, LANDSAT 5 telah mengumpulkan lebih dari 700,000 

gambar dan telah mengidentifikasi perubahan iklim, praktek pertanian, 

pembangunan dan urbanisasi kota, evolusi ekosistem, dan peningkatan 

permintaan sumber daya alam.Sensor TM (Thematic Mapper) telah 

tertanam di LANDSAT 4 dan 5, membuat gambar memiliki 6 band 

spectral dengan resolusi spasial 30 meter untuk band 1-5 dan 7, dan satu 
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band termal (Band 6).  Dengan perkiraan ukuran perekaman adalah 170 

km utara-selatan, dan 183 km timur-barat. Berikut ini adalah tabel 

karakteristik Citra LANDSAT 5 : 

Tabel 1.3 Karakteristik LANDSAT 5 

Karakteristik Deskripsi 

Komunikasi 1. Downlink langsung dengan TDRSS 

2. Kecepatan data: 85 Mbps 

3. Kuantisasi: 8 bit (256 level) 

Orbit  1. Sistem jalur / baris Referensi Dunia-2 (WRS-

2) 

2. Orbit sirkular, sinkron-matahari, hampir 

kutub di ketinggian 705 km (438 mi) 

3. Miring pada 98,2 ° 

4. Ulangi siklus: 16 hari 

5. Lebar petak: 185 km (115 mi) 

6. Waktu penyeberangan ekuatorial: 9:45 pagi 

+/- 15 menit 

Sensor 1. Multispectral Scanner (MSS) 

2. Thematic Mapper (TM) 

Ukuran perekaman 170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) 

Umur Desain Minimal 3 tahun 

 Sumber : https://eos.com/landsat-5-tm/ 

Berikut ini adalah daftar band pada  Citra LANDSAT 5 : 

https://eos.com/landsat-5-tm/
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Tabel 1.4 Daftar band LANDSAT 5 

Sensor Band 

Nama 

Band 

Panjang 

Gelombang 

(μm) 

Resolusi 

(m) 

Penggunaan Band 

TM 1 Biru 0.45 - 0.52 30 

Pemetaan batimetri, 

membedakan tanah 

dari vegetasi, dan 

deciduous dari 

vegetasi konifera 

TM 2 Hijau 0.52 - 0.60 30 

Menekankan 

puncak vegetasi, 

yang berguna untuk 

menilai kekuatan 

tanaman 

TM 3 Merah  0.63 - 0.69 30 

Membedakan 

lereng vegetasi 

TM 4 NIR 0.76 - 0.90 30 

Menekankan konten 

biomassa dan garis 

pantai 

TM 5 SWIR 1 1.55 - 1.75 30 

 Membedakan kadar 

air tanah dan 

tumbuh-tumbuhan; 

menembus awan 
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tipis 

TM 6 Thermal 

10.40 - 

12.50 

120 

Pemetaan termal 

dan perkiraan 

kelembaban tanah 

TM 7 SWIR 2 2.08 - 2.35 30 

Batuan yang diubah 

secara hidrotermal 

berhubungan 

dengan endapan 

mineral 

Sumber : https://eos.com/landsat-7 

f. LANDSAT 7 

Melibatkan tiga organisasi besar pemerintah Amerika: NASA, 

NOAA dan USGS diluncurkan pada 15 April 1999. Landsat 7 dilengkapi 

dengan ETM + (Enhanced Thematic Mapper Plus), yang menyediakan 

survei darat dalam empat mode: VNIR (Visible and Near Infrared), SWIR 

(Gelombang pendek inframerah), PAN (Panchromatic - Panchromatic 

range), TIR (Thermal infrared - Thermal infrared range). 

Instrumen Landsat 7 ETM + dirancang dengan pengecualian 

signifikan dari pita inframerah termal, di mana resolusi tanah telah 

ditingkatkan dari 120 hingga 60 m. Instrumen ETM menggabungkan band 

pankromatik 15 m baru, serta konverter analog ke digital 9-bit. Pita 

pankromatik ditambahkan untuk memberikan pengamatan resolusi 7 

https://eos.com/landsat-7
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landsat spasial yang lebih tinggi, sebagai pujian untuk pengukuran 

multispektral 30 m. Untuk membatasi aliran data telemeter ke volume 

yang masuk akal, sistem A-ke-D 9-bit dirancang sehingga 8 bit radiometri 

atas atau bawah dapat disediakan dari sistem. Ini memperkenalkan potensi 

untuk dua kondisi penguatan (tinggi dan rendah), yang, khususnya untuk 

lanskap gelap, dapat meningkatkan sinyal radiometrik. 

Pada ketinggian 705 km, pemindaian permukaan penuh oleh 

Landsat 7 membutuhkan 232 putaran, atau 16 hari. Survei medan 

berlangsung sekitar pukul 10 pagi (± 15 menit) sesuai dengan waktu 

matahari setempat. Berikut tabel deskripsi karakteristik LANDSAT 7 :  

Tabel 1.5 Deskripsi LANDSAT 7 

Karakteristik Deskripsi 

Komunikasi 1. Downlink Langsung dengan Perekaman Solid 

State (SSR) 

2. Kecepatan data: 150 Mbps 

Orbit  1. Sistem jalur / baris Referensi Dunia-2 (WRS-2) 

2. Orbit sinkron matahari pada ketinggian 705 km 

(438 mi) 

3. 233 siklus orbit; mencakup seluruh dunia setiap 

16 hari (kecuali untuk garis lintang kutub 

tertinggi) 

4. Cenderung 98,2 ° (sedikit retrograde) 

5. Lingkari bumi setiap 98,9 menit 
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6. Waktu penyeberangan ekuatorial: 10:00 pagi +/- 

15 menit 

Sensor ETM+ 

Ukuran 

perekaman 

170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) 

Umur Desain Minimal 5 tahun 

Sumber : https://eos.com/landsat-7 

Berikut ini adalah tabel daftar band pada  Citra LANDSAT 7: 

Tabel 1.6 Daftar band pada LANDSAT 7 

Sensor Band 

Nama 

Band 

Panjang 

Gelombang 

(μm) 

Resolusi 

(m) 

Penggunaan Band 

ETM+ 1 Biru 0.45-0.52 30 

Pemetaan 

batimetri, 

membedakan 

tanah dari 

vegetasi, dan 

deciduous dari 

vegetasi konifera 

ETM+ 2 Hijau 0.52-0.60 30 

Menekankan 

puncak vegetasi, 

yang berguna 

untuk menilai 

https://eos.com/landsat-7
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kekuatan tanaman 

ETM+ 3 Merah 0.63-0.69 30 

Membedakan 

lereng vegetasi 

ETM+ 4 NIR 0.77-0.90 30 

Menekankan 

konten biomassa 

dan garis pantai 

ETM+ 5 SWIR 1 1.55-1.75 30 

Diskriminasi kadar 

air tanah dan 

tumbuh-tumbuhan; 

menembus awan 

tipis 

ETM+ 6 Thermal 10.40-12.50 60*(30) 

Pemetaan termal 

dan perkiraan 

kelembaban tanah 

ETM+ 7 SWIR 2 2.09-2.35 30 

Batuan yang 

diubah secara 

hidrotermal 

berhubungan 

dengan endapan 
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mineral 

ETM+ 8 

Panchro

matic 

0.52-0.90 15 

Resolusi 15 meter, 

definisi gambar 

lebih tajam 

Sumber : https://eos.com/landsat-7 

g. LANDSAT 8 

Kendaraan Atlas-V yang membawa satelit LDCM (Landsat Data 

Continuity Mission) pada 11 Februari 2013 dan diluncurkan dari USS 

Vandenberg. Wahana antariksa itu dirancang untuk melanjutkan program 

akuisisi citra ruang angkasa global yang telah diterapkan Amerika Serikat 

sejak 1972 dengan bantuan seri Landsat. 

Peralatan penginderaan jarak jauh yang dipasang pada LCDM 

mencakup radiometer pemindaian multisaluran OLI (Operasional Land 

Imager) dan dua saluran - IR radiometer TIR (Thermal Infrared Sensor). 

Instrumen OLI, yang dikembangkan oleh Ball Aerospace & Technologies, 

beroperasi pada sembilan panjang gelombang dalam kisaran 0,433-2,300 

μm dan memberikan gambar dengan resolusi maksimum 15 m 

menggunakan teknologi pencitraan ruang angkasa canggih. Untuk 

perkembangannya, satelit EO-1 eksperimental (diluncurkan pada tahun 

2000 dan dilengkapi dengan radiometer Advanced Land Imager, sebuah 

prototipe dari radiometer OLI) digunakan. 

https://eos.com/landsat-7
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Payload satelit menggunakan desain baru yang terdiri dari lebih 

sedikit elemen bergerak, yang akan meningkatkan keandalan dan umur 

layanannya setidaknya 5 tahun. Keakuratan pemetaan dari gambar yang 

dihasilkan adalah 12 m ke atas. Berkat OLI, untuk pertama kalinya dalam 

satelit seri Landsat, dimungkinkan untuk melakukan pengamatan melalui 

dua rentang panjang gelombang baru, yang sangat penting untuk 

mempelajari awan cirrus dan kualitas danau dan perairan pesisir. 

Resolusi landsat 8 spasial dari gambar yang diperoleh dengan 

instrumen TIRS adalah 100 m. Tujuan utamanya adalah untuk 

mendapatkan karakteristik suhu permukaan, dan untuk mempelajari proses 

perpindahan panas dan kelembaban untuk kepentingan sektor pertanian, 

pengelolaan air, dll. 

Berbeda dengan peralatan yang dipasang pada satelit Landsat 

sebelumnya, TIRS memberikan kemampuan untuk melakukan pengamatan 

tidak hanya dalam satu, tetapi dua kombinasi panjang gelombang 

inframerah 8 landsat gelombang inframerah. Kedua instrumen menembak 

dalam mode pemindaian di sepanjang jalur pesawat ruang angkasa, yang 

mengurangi tingkat distorsi radiometrik dibandingkan dengan instrumen 

pemindaian transversal yang digunakan pada satelit Landsat sebelumnya. 

Berikut ini adalah tabel karakteristik Citra LANDSAT 8 : 
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Tabel 1.7 Deskripsi LANDSAT 8 

Karakteristik Deskripsi 

Komunikasi 1. Downlink Langsung dengan Perekaman 

Solid State (SSR) 

2. Kecepatan data: 384 Mbps pada frekuensi 

X-band; 260.92 Mbps pada frekuensi S-

band 

Orbit  1. Sistem jalur / baris Referensi Dunia-2 

(WRS-2) 

2. Orbit sinkron matahari pada ketinggian 705 

km (438 mi) 

3. 233 siklus orbit; mencakup seluruh dunia 

setiap 16 hari (kecuali untuk garis lintang 

kutub tertinggi) 

4. Cenderung 98,2 ° (sedikit retrograde) 

5. Lingkari bumi setiap 98,9 menit 

6. Waktu penyeberangan ekuatorial: 10:00 

pagi +/- 15 menit 

Sensor 1. OLI 

2. TIRS 

Ukuran perekaman 170 km x 185 km (106 mi x 115 mi) 

Umur Desain Minimal 5 tahun 

Sumber : https://eos.com/landsat-7 

https://eos.com/landsat-7
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Berikut ini adalah daftar band pada Citra LANDSAT 8 : 

Tabel 1.8 Daftat Band pada LANDSAT 8 

Sensor Band 

Nama 

Band 

Panjang 

Geolombang 

(μm) 

Resolusi 

(m) 

Penggunaan Band 

OLI 1 Coastal 0.43 - 0.45 30 

Studi pesisir dan 

aerosol 

OLI 2 Biru 0.45 - 0.51 30 

Pemetaan 

batimetri, 

membedakan 

tanah dari 

vegetasi, dan 

deciduous dari 

vegetasi konifera 

OLI 3 Hijau 0.53 - 0.59 30 

Menekankan 

puncak vegetasi, 

yang berguna 

untuk menilai 

kekuatan tanaman 

OLI 4 Merah 0.63 - 0.67 30 

Membedakan 

lereng vegetasi 
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OLI 5 NIR 0.85 - 0.88 30 

Menekankan 

konten biomassa 

dan garis pantai 

OLI 6 

SWIR 

1 

1.57 - 1.65 30 

Diskriminasi 

kadar air tanah 

dan tumbuh-

tumbuhan; 

menembus awan 

tipis 

OLI 7 

SWIR 

2 

2.11 - 2.29 30 

Peningkatan 

kadar air tanah 

dan vegetasi dan 

penetrasi awan 

tipis 

OLI 8 Pan 0.50 - 0.68 15 

Resolusi 15 

meter, definisi 

gambar lebih 

tajam 

OLI 9 Cirrus 1.36 - 1.38 30 

Peningkatan 

deteksi 

kontaminasi awan 

cirrus 
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TIRS 10 TIRS 1 10.60 - 11.19 30 (100) 

Resolusi 100 

meter, pemetaan 

termal dan 

perkiraan 

kelembaban tanah 

TIRS 11 TIRS 2 11.50 - 12.51 30 (100) 

Resolusi 100 

meter, pemetaan 

termal dan 

perkiraan 

kelembaban tanah 

Sumber : https://eos.com/landsat-7 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Urban Heat Island (UHI) pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dan 

pendamping untuk penelitian yang saat ini dilakukan. Metode pengolahan 

citra telah digunakan pada penelitian sebelumnya, seperti penelitian 

Retno Wulandari (2015) dengan metode pengolahan citra untuk 

mengetahui pola suhu permukaan dan suhu udara di kota Surakarta pada 

tahun 2015, dan Menganalisis strategi untuk mengurangi fenomena UHI. 

Penelitian ini menghasilkan Peta suhu permukaan Surakarta, Peta Suhu 

Udara Surakarta, dan Analisis perbandingan suhu permukaan dan suhu 

udara di Kota Surakarta.  

 

https://eos.com/landsat-7
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 Al Mukmin (2016) dengan metode pengolahan citra dengan 

menggunakan NDVI dan LST untuk mengetahui dan menganalisis 

distribusi suhu permukaan tahan Kota Cirebon dan daerah sekitarnya, 

Mengetahui dan menganalisis fenomena Urban Heat Island di Kota 

Cirebon dan daerah sekitarnya, serta menganalisis pengaruh perubahan 

tutupan lahan terhadap suhu permukaan tanah di Kota Cirebon dan 

daerah sekitarnya. Penelitian ini menghasilkan Peta persebaran Suhu 

permukaan Kota Cirebon, Analisis NDVI, Analisis Urban Heat Island, 

Analisis Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan terhadap Distribusi Suhu 

Permukaan.  

Guntara (2016) dengan menggunakan citra landsat untuk 

memetakan persebaran spasial LST dan UHI di Kota Yogyakarta, dan 

merumuskan rekomendasi pengendalian pemanasan global di Kota 

Yogyakarta berdasarkan analisis perubahan spasial UHI. Penelitia ini 

menghasilkan Peta LST dan UHI spatio-temporal, Analisis UHI untuk 

pengendalian dan  mitigasi pemanasan global di Kota Yogyakarta.  

Pratama (2018)  mengunakan citra landsat untuk Mengetahui pola 

persebaran LST dan UHI di Kota Surakarta, dan mengetahui perbedaan 

suhu permukaan berdasarkan klasifikasi tutupan lahan. Penelitian ini 

menghasilkan Peta LST dan UHI, dan Analisis perbedaan suhu 

berdasarkan klasifikasi tutupan lahan ROI. 

Fardani (2018) mengolah citra landsat 5 untuk Mengidentifikasi 

Urban Heat Island di Kota Bandung, dengan keluaran Peta LST dan UHI, 
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Tabel Hasil sampling suhu di Kota Bandung, Tabel Perubahan 

Penggunaan Lahan Kota Bandung, serta Analisis UHI di Kota Bandung. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian menggunakan citra 5,7, dan 8 dengan metode NDVI dan LST untuk 

mengetahui trend perubahan suhu dan fenomena UHI di Kota Surakarta 

dari tahun 2000, 2010, 2019, dan mengetahui hubungan kerapatan 

vegetasi terhadap keberadaan fenomena UHI di Kota. Penelitian ini 

memiliki keluaran, Peta LST dan UHI, Peta kerapatan vegetasi, Analisis 

UHI di Kota Surakarta, dan Analisis hubungan kerapatan vegetasi 

terhadap UHI. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Wulandari (2015) Identifikasi Urban Heat 

Island di Kota Surakarta 

Mengetahui pola suhu 

permukaan dan suhu udara di 

kota Surakarta pada tahun 2015 

(1), Menganalisis strategi untuk 

mengurangi fenomena UHI(2) 

Ekstraksi LST dari Citra 

penginderaan jauh  (1), Analisis 

perbandingan suhu permukaan (2) 

Peta suhu permukaan Surakarta (1), 

Peta Suhu Udara Surakarta (2), Analisis 

perbandingan suhu permukaan dan 

suhu udara di Kota Surakarta(3) 

Al Mukmin (2016)  Analisis Pengaruh 

Perubahan Tutupan 

Lahan Terhadap 

Distribusi Suhu 

Permukaan dan 

Keterkaitannya Dengan 

Fenomena Urban Heat 

Island 

Mengetahui dan menganalisis 

distribusi suhu permukaan tahan 

Kota Cirebon dan daerah 

sekitarnya (1), Menganalisis 

pengaruh perubahan tutupan 

lahan terhadap suhu permukaan 

tanah di Kota Cirebon dan 

daerah sekitarnya (2), 

Klasifikasi Tutupan Lahan 

dengan metode Maximum 

Likelihood (1), Analisis Index 

Vegetasi NDVI (2), Pengolahan 

Suhu Permukaan menggunakan 

algoritma Mono-window 

Brightness Temperature (3) 

Peta persebaran Suhu permukaan Kota 

Cirebon (1), Analisis NDVI (2), 

Analisis Urban Heat Island (3), 

Analisis Pengaruh Perubahan Tutupan 

Lahan terhadap Distribusi Suhu 

Permukaan (4) 

Tabel 1.9  Perkembangan Penelitian Sebelumnya 
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Mengetahui dan menganalisis 

fenomena Urban Heat Island di 

Kota Cirebon dan daerah 

sekitarnya (3). 

Guntara (2016) Analisis Urban Heat 

Island untuk 

Pengendalian 

Pemanasan Global di 

Kota Yogyakarta 

Menggunakan 

Penginderaan Jauh 

 Memetakan persebaran spasial 

LST dan UHI di Kota 

Yogyakarta (1), Merumuskan 

rekomendasi pengendalian 

pemanasan global di Kota 

Yogyakarta berdasarkan analisis 

perubahan spasial UHI(2) 

Ekstraksi LST dari citra 

penginderaan jauh dengan 

algoritma SWA (1), Penyususnan 

UHI (2), Analisis UHI terhadap 

pemanasan global (3) 

Peta LST dan UHI spatio-temporal (1), 

Analisis UHI untuk pengendalian dan  

mitigasi pemanasan global di Kota 

Yogyakarta (2) 
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Pratama (2018) Analisis pola spatial 

Urban Heat Island di Kota 

Surakarta tahun 2018 

 Mengetahui pola persebaran LST 

dan UHI di Kota Surakarta (1), 

Mengetahui perbedaan suhu 

permukaan berdasarkan klasifikasi 

tutupan lahan(2) 

 Ekstraksi LST dari citra 

penginderaan jauh dengan 

klasifikasi penutup lahan dengan 

ROI (1), algoritma SWA (2), 

Penyusunan UHI (3) 

Peta LST dan UHI (1), Analisis 

perbedaan suhu berdasarkan klasifikasi 

tutupan lahan ROI (2) 

Fardani  (2018) Penggunaan Citra Satelit 

LANDSAT untuk 

Analisis Urban Heat 

Island Studi Kasus: Kota 

Bandung 

 Mengidentifikasi Urban Heat 

Island di Kota Bndung 

 Ekstaksi LST dari citra 

penginderaan jauh dengan konversi 

nilai TOA dan klasifikasi tutupan 

lahan (1), Analisis UHI di Kota 

Bandung 

Peta LST dan UHI (1), Tabel Hasil 

sampling suhu di Kota Bandung (2), 

Tabel Perubahan Penggunaan Lahan 

Kota Bandung (3), Analisis UHI di 

Kota Bandung (4) 

Qurniawan (2019) Pemanfaatan Citra 

LANDSAT untuk 

Analisis Fenomena Urban 

Heat Island Di Kota 

Surakarta 

Mengetahui trend perubahan suhu 

dan fenomena UHI di Kota 

Surakarta dari tahun 2000, 2010, 

2019 (1), Mengetahui hubungan 

kerapatan vegetasi terhadap 

keberadaan fenomena UHI di Kota 

 Ekstaksi LST dari citra multiyear 

dan klasifikasi tutupan lahan 

menggunakan NDVI (1), Analisis 

UHI di Kota Surakarta (2), Analisis 

hubungan kerapatan vegetasi 

terhadap UHI. 

Peta LST dan UHI (1), Peta kerapatan 

vegetasi  (2), Analisis UHI di Kota 

Surakarta (3), Analisis hubungan 

kerapatan vegetasi terhadap UHI. 
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Surakarta (2) 
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1.6 Kerangka Pikir 

Era globalisasi mempengaruhi laju perkembangan seluruh kota di dunia. 

Semakin berkembangnya suatu kota maka akan semakin berubah juga penggunaan 

lahan disekitar kota sebgaia area komersial dan permukiman sebagai dampak dari 

pemekaran kota. Perkembangan kota juga akan mempengaruhi kepadatan penduduk 

yang semakin tinggi yang dipengarui oleh laju urbanisasi yang cepat. Hal tersebut 

diatas akan mempengaruhi suhu permukaan di suatu kota, yang menurut trend terjadi 

peningkatan setiap tahunnya yang berbanding lurus dengan perkembangan suatu kota. 

Fenomena ini disebut dengan istilah Urban Heat Island.  

Urban heat island di suatu kota akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan 

masyarakat yang ada di dalam kota. UHI berdampak negatif karena menyebabkan 

perubahan kualitas udara, pengaruh terhadap kesehatan manusia, penggunaan energi, 

dan perubahan iklim. 

Dengan pemanfaatan penginderaan jauh salah satunya citra landsat, dapat 

digunakan untuk menghasilkan peta UHI dengan ekstraksi LST. Citra landsat dapat 

digunakan pada penelitian ini dengan memiliki efisiensi yang bebas akses dan gratis. 

Penggunaaan jenis citra landsat disesuaikan dengan tahun yang akan dikaji dengan 

menggunakan band termal di masing masing jenis citra.  Ekstraksi citra dilakukan 

dengan metode akurat untuk mengetahui persebaran LST yang kemudian akan di olah 

di aplikasi ENVI dan ENVI Classic serta Arcgis dengan overlay peta administrasi 
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akan menghasilkan peta UHI. Peta UHI dapat dianalisis secara spatio temporal. Serta 

kerapatan vegetasi akan di ketahui melalui metode NDVI di aplikasi ENVI dengan 

pengolahan band merah dan NIR dari masing-masing citra. Kemudian dianalisis 

hubungannya dengan keberadaan UHI yang telah dipetakan menggunakan uji regresi. 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Analisis multi-

temporal UHI 

Urban Heat Island Kerapatan Vegetasi  

Analisis multi-temporal 

Hubungan Kerapatan Vegetasi 

Terhadap Keberadaan UHI 

Permasalahan Suhu Permukaan Daerah 

Perkotaan 

NDVI 
LST 

Citra Landsat 

2 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Urban Heat Island (UHI) atau pulau bahang (panas) perkotaan merupakan 

isoterm tertutup yang menunjukkan daerah permukaan yang relatif hangat, yakni 

sebagai suhu yang lebih hangat di daerah perkotaan dibandingkan dengan 

lingkungan pedesaan disekitarnya (United States Environmental Protection 

Agency, 2008). 

2. Land Surface Temperature (LST) atau suhu permukaan lahan adalah keadaan 

yang dikendalikan oleh keseimbangan energi permukaan, atmosfer, sifat termal 

dari permukaan, dan media bawah permukaan tanah (Becker & Li, 1990).  

3. Kerapatan Vegetasi adalah jumlah individu suatu spesies tumbuhan dalam suatu 

luasan tertentu. (Kusuma, 1997). 

4. NDVI adalah Indeks vegetasi atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan 

tingkat kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan kombinasi 

matematis antara band merah dan band NIR (Near-Infrared Radiation) yang telah 

lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi (Lillesand 

dan Kiefer  1997). 

5. Citra Landsat merupakan program penangkapan citra atau kenampakan bumi 

menggunakan satelit Landsat. Landsat diluncurkan pertam kali pada tahun 1972. 


	Kota merupakan suatu tempat yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan manusia. Perkembangan berbagai bidang di kawasan perkotaan sangat pesat dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini sangat terkait dengan karakteristik kawasan perkotaan yang mem...
	Perkembangan wilayah yang terpusat di Indonesia menyebabkan laju urbanisasi di banyak kota besar di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan urbanisasi setiap tahunnya, kegiatan yang terjadi di pusat kota sebagai pusat keg...
	UHI merupakan bagian dari fenomena kenaikan suhu yang terjadi di perkotaan, disebabkan oleh lokasi yang terisolasi (berbeda kondisi) yang memiliki suhu permukaan/udara lebih tinggi dari daerah disekitarnya pada pengukuran in situ  (American Meteorol...
	Gambar 1.1 Sketsa Profil Pulau Pahang Panas
	Sumber:https://www.omicsonline.org/open-access/urban-heat-island-effect-its-relevance-in-urban-planning-2332-2543-1000187.php?aid=89471
	UHI dapat diekstraksi dari citra penginderaan jauh dengan menurunkan data suhu permukaan lahan atau Land Surface Temperature (LST). Peta UHI dapat dihasilkan dengan modifikasi persamaan yang disampaikan oleh Rajasekar & Weng (2009) dan memasukkan pe...
	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 tersebu...
	Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Penduduk Surakarta
	Sumber : surakartakota.bps.go.id
	Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang akibatnya berdampak pada perubahan di berbagai bidang. Perubahan tersebut sangat terasa seperti bergantinya kebun atau taman kota menjadi gedung-gedung ...
	Kota Surakarta juga merupakan kota pusat budaya Kasunanan di Indonesia, yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga kemajuan transportasi dan fasilitas umum lainnya. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari data perkembangan hotel di Kota S...
	Tabel 1.2 Data perkembangan hotel di Kota Surakarta
	Sumber : surakartakota.bps.go.id (1)
	Data diatas menunjukan bahwa hotel di Kota Surakarta mengalami kenaikan secara jumlah dan kualitas. Dengan daya tarik yang begitu besar, Kota Surakarta mengalami pergeseran penggunaan lahan menjadi lahan terbangun dengan begitu cepat. Hal ini akan b...
	Gambar 1.2 Grafik trend suhu Kota Surakarta
	Sumber : surakartakota.bps.go.id (2)
	Grafik diatas menunjukan bahwa terjadi tren kenaikan suhu di Kota Surakarta dari tahun 2012 hingga 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016. Kenaikan suhu di Kota Surakarta di pengaruhi oleh berkurangnya lahan hijau karena terbangunnya hotel dan f...
	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, pe...

