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ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP 

PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN LAHAN MENGGUNAKAN DATA 

PENGINDERAAN JAUH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 DAN 2018 

 
Abstrak 

 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dapat mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan yang dapat mengakibatkan perubahan kerapatan vegetasi. 

Perubahan kerapatan vegetasi yang terjadi dapat mempengaruhi perubahan rerata 

suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman.  Pemanfaatan data penginderaan 

jauh dapat digunakan untuk mengestimasi nilai suhu permukaan lahan dengan 

cara mengekstraksi pantulan energi setiap objek di permukaan lahan yang didapat 

dari sensor termal pada data penginderaan jauh. Metode mono window algorithm 

digunakan dalam penelitian ini mengingat data pada tahun 2002 hanya memiliki 

satu sensor termal. Perubahan suhu permukaan dari tahun 2002 ke tahun 2018 

yang dominan terjadi pada kelas suhu permukaan empat (30 – 40 °C) dengan 

kenaikan luasan liputan sebesar 550,5742 Ha dan kelas suhu permukaan lima (> 

40  °C) dengan kenaikan luasan liputan sebesar 968,9942 Ha. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan guna mengetahui perubahan suhu permukaan yang terjadi 

dan pengaruh Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap perubahan suhu permukaan. 

Penentuan suatu Kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

mempengaruhi adanya perubahan penggunaan lahan yang berakibat penurunan 

maupun kenaikan kerapatan vegetasi yang menyebabkan perubahan sebaran dari 

suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman. 

 
Kata Kunci: Suhu Permukaan Lahan, Penginderaan Jauh, Mono Window Algoritm 

 

Abstract 

 

The Sleman Regency Regional Spatial Plan can affect changes in land use that 

can result in changes in vegetation density. Changes in vegetation density that 

occur can affect changes in the average surface temperature of land in Sleman 

Regency. Utilization of remote sensing data can be used to estimate the value of 

land surface temperature by extracting the reflection of energy of each object on 

the surface of the land obtained from thermal sensors on remote sensing data. The  

mono window algorithm method was used in this study considering the data in 

2002 had only one thermal sensor. Changes in surface temperature from 2002 to 

2018 were dominant in the four surface temperature classes (30-40 ° C) with an 

increase in coverage area of 550.5742 Ha and five surface temperature classes (> 

40 ° C) with an increase in coverage area of 968 , 9942 Ha. Quantitative 

descriptive analysis is used to determine changes in surface temperature that occur 

and the effect of the Regional Spatial Plan on changes in surface temperature. 

Determination of an Area in the Sleman Regency Spatial Plan influences changes 

in land use which results in a decrease or an increase in vegetation density which 

causes changes in the distribution of land surface temperature in Sleman Regency. 
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1. PENDAHULUAN 

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah suatu susunan spasial yang berdimensi luas 

dan isi memperhatikan pola dan struktur dari suatu tempat yang didasari oleh 

sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia serta aspek 

fungsional dan aspek administratif guna untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkesinambungan demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang 

akan datang (Kadoatie, Robert, dan Sjarief. 2010)  

Penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Kegiatan tersebut dimaksudkan 

untuk mengatur dan membuat suatu wilayah menjadi bernilai dan mempunyai ciri 

khas dengan memperhatikan kondisi fisik, sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan dalam kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, 

hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai suatu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi (UU 

No.26 tahun 2007). 

TIRS (Thermal Infrared Sensor) merupakan satu dari dua instrumen 

sensor Landsat 8 yang memiliki banyak manfaat namun masih jarang digunakan 

oleh user terutama di Indonesia. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari citra 

Landsat 8 pada saluran inframerah termal adalah untuk mengestimasi persebaran 

suhu permukaan lahan (Land Surface Termperature). Land Surface Temperature 

(LST) merupakan faktor kunci dalam studi iklim global yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu parameter untuk mempelajari variasi temperatur yang berkaitan 

langsung dengan perubahan tutupan lahan (Wiscombe, 2013.).               

Teknologi penginderaan jauh sangat membantu dalam memperoleh 

informasi spasial, dimana informasi persebaran suhu permukaan di Kabupaten 

Sleman dapat diperoleh secara lebih luas dan efisien. Cita Landsat 8 tersedia 

secara tidak berbayar oleh USGS (United States Geological Survey) hal ini 

merupakan keuntungan tersendiri untuk melakukan penelitian terkait.  
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2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sratified 

Random Sampling. Sampel bersrata adalah pengambilan sampel yang 

mengelompokkan suatu populasi menurut ciri geografis tertentu dan sesudah 

melakukan penggolongan tersebut maka ditentukan jumlah sampel dengan sistem 

pemilihan acak (Tika dan Panbudu, 2005). Suhu permukaan bersifat dinamis, hal 

ini disebabkan karena suhu permukaan akan mengikuti kondisi dari lingkungan 

sekitar baik dari cuaca maupun keadaan meteorologisnya. Maka hasil dari 

pengambilan sampel tersebut kurang relevan apabila diambil pada data suhu 

permukaan di lapangan secara real time.   

2.1 Populasi/Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dijadikan fokus penelitian adalah perubahan suhu 

permukaan lahan yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh Rencana Tata 

Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman.  

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian kali ini adalah metode Stratified 

Sampling. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel secara berstrata 

mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu yang didasari atas suatu 

pertimbangan tertentu mengenai sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2001). Pengambilan titik sampel dilakukan 

berdasarkan stasiun hujan yang merekam suhu di Kabupaten Sleman 

menggunakan data sekunder yaitu data suhu tahunan. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data berkaitan dengan sumber referensi berkaitan dengan 

penetian dan beberapa literatur yang menunjang dalam studi pustaka. Data yang 

dikumpulkan guna penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dan diolah 

oleh instansi terkait sumber referensi dari berbagai literatur. 

Citra Landsat ETM+ maupun Citra Landsat TIRS diperoleh dengan cara 

mengunduh secara langsung dan gratis pada website resmi USGS Amerika Serikat 

(www.usgs.gov). Citra Landsat meliputi dareah cakupan wilayah sebagian 

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (path 120 row 65) 

http://www.usgs.gov/
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dengan waktu perekaman 21 Agustus 2002, dan Agustus 2018 penentuan resolusi 

temporal ini  mempertimbangkan liputan daerah paling bersih dan cukup bebas 

dari awan khususnya daerah kajian Kabupaten Sleman. Data sekunder berupa 

Shapefile (.shp) peta administrasi Kabupaten Sleman sumber Bappeda (Badan 

Perencanaan Pembangunan Derah) Kabupaten Sleman. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Peta Kesesuaian Lahan tahun 2011-2031 Kabupaten Sleman sumber 

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).  Data suhu tahunan (2002 

dan 2018) di setiap stasiun hujan yang merekam suhu di Kabupaten Sleman 

sumber Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan BMKG.  

2.4 Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode 

pengolahan data menggunakan data penginderaan jauh dengan memanfaatkan 

sensor inframerah dan merah untuk mengetahui nilai kerapatan vegetasi serta 

sensor termal yang terdapat pada citra satelit untuk mendapatkan nilai suhu 

permukaan lahan. Metode ini mengekstrasi informasi sensor termal dari citra 

satelit yang kemudian diturunkan menjadi suhu permukaan lahan.  

2.5 Pemotongan Citra 

Proses pemotongan citra Landsat dilakukan menggunakan tools Extract by Mask 

pada ArcMap 10.3 dengan input data dari setiap saluran tersebut dan mask input 

dari data shapefile (.shp) peta adminisrasi Kabupaten Sleman. Diakukan satu per 

satu untuk setiap saluran 

2.6 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik pada penelitian ini tidak digunakan karena data yang 

digunakan yaitu citra Landsat ETM+ dan Citra Landsat 8 sudah terkoreksi 

geometrik level T1. Hal tersebut menandakan bahwa citra tersebut telah dapat 

digunakan langsung karena telah terkoreksi geometrik. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya data yang bersumber dari USGS menyertakan lokasi GCP untuk koreksi 

geometrik. Nilai RMSE dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:   
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Tabel 1. Metadata Ground Control Point 

Tahun perkeman citra 2002 2018 

ROUND_CONTROL_POINTS_MODEL 189 249 

GEOMETRIC_RMSE_MODEL 3.777 7.641 

GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y 3.079 5.153 

GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X 2.187 5.641 

Sumber : Metadata Citra Landsat ETM+ tahun 2002 dan Citra Landsat 8 tahun 2018 

2.7 Koreksi Radiometrik 

Koreksi radiometrik dilakukan dengan perhitungan ToA (Top of Atmosfer) 

Spectral Radiance. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek dari atmosfer 

saat perekaman citra.  

Data saluran 10 dan saluran 11 serta saluran 4, 5 dan saluran 6 dikonversi 

dari citra mentah (raw image) atau nilai DN (digital number) ke nilai TOA 

Spectral Radiance menggunakan radiance rescaling factors dalam file metadata 

Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI. Formula perhitungan tersebut sebagai 

berikut (USGS, 2019): 

 

 

Keterangan: 

Lλ : TOA radian spektral pada sensor (Watts/(m2 * srad * μm)) 

ML : Konstanta recalling  (RADIANCE_MULT_BAND_x, dimana x adalah   

band yang digunakan) 

AL : Konstanta Penambah (RADIANCE_ADD_BAND_x, dimana x adalah 

band yang diguankan) 

Qcal : Nilai Piksel (DN) 

Melakukan koreksi Radiometrik dapat dilakukan dengan cara memilih 

menu search  raster calculator  

Pada Landsat ETM+ perhitungan untuk memperoleh nilai radiansi spektral 

sembarang piksel digunakan formula sebagai berikut (NASA, 2011)  

Lλ = 
L Max – L Min

(QCAL Max – QCAL Min)
 x (QCAL – QCAL Min) + L Min        (2) 

Lλ = MLQcal + AL (1) 
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Keterangan: 

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

QCAL   = nilai piksel trkalibrasi dalam nilai digital (ND) 

QCAL Min  = nilai terkalibrasi minimum, berkaitan dengan L Min  

   = 1 (produk LPGS/EOS Data Gateway)  

= 0 (produk NLAPS/Earth Explorer) 

QCAL Max = nilai piksel terkalibrasi maksimum, berkaitan dengan L Max = 255 

L Min  = spektral radiance yang diskalakan terhadap QCAL Min (W/m2.sr.µm) 

L Max   = spektral radiance yang diskalakan terhadap QCAL Max (W/m2.sr.µm) 

L Min dan L Max merupakan jangkauan spektrum radiance ETM+ yang dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini:  

Tabel 2. Jangkauan Spektrum Radiance ETM+ (W m-2sr-1µm-1) 

Saluran LOW GAIN HIGH GAIN 

L MIN L MAX L MIN L MAX 

1 -6,2 293,7 -6,2 191,6 

2 -6,4 300,9 -6,4 196,5 

3 -5,0 234,4 -5,0 152,9 

4 -5,1 241,1 -5,1 157,4 

5 -1,0 47,57 -1,0 31,06 

6 0,0 17,04 ,2 12,65 

7 0,4 16,54 0,4 10,80 

8 -4,7 243,1 -4,7 158,3 

          Sumber: Huang et al, 2002 dalam Evri Dwi Aryanto, 2006 

2.8 Perhitungan Brightness Temperature 

Brightness Temperature (TB) pada citra Landsat 8 OLI menghasilkan dua nilai 

berdasarkan saluran 10 dan saluran 11. Nilai ToA  Spectral Radiance kemudian 

dikonversi menjadi nilai Brightness Temperature menggunakan konstanta termal 

yang sudah disediakan di dalam metadata Landsat 8 OLI dengan formula sebagai 

berikut (USGS, 2019): 
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Keterangan : 

TB : Suhu Kecerahan (K) 

Lλ : TOA radian spektral (Watts/(m2 * srad * µm)) 

K1  : Konstanta kalibrasi termal (K1_CONSTANT_BAND_x, dimana x adalah 

band yang digunakan) 

K2 : Konstanta kalibrasi termal (K2_CONSTANT_BAND_x, dimana x adalah 

band yang digunakan) 

Nilai radian dan konstanta pada sensor termal Landsat 8 dapat dilihat 

dalam table 3 di bawah ini:  

                Tabel 3 Nilai Radian dan Konstanta Termal Band Landsat 8 

Keterangan  Band 4  Band 5 Band 10 Band 11 

Radiance Multiplier 0,0097774 0,0059833 0,0003342 0,0003342 

Radiance Add -48,88721 -29,91653 0,1 0,1 

K1 - - 774,89 480,89 

K2 - - 1321,08 1201,14 

 Sumber: Metadata Citra Landsat 8 

Nilai Brightness Temperature pada Landsat 7 ETM+ didapat kan dari hasil 

perubahan nilai radiance yang sudah terkoreksi TOA dan diubah menjadi niai 

Brightness Temperature yang memiliki suhu dalam Kelvin (Irish, 2000).   

                                [Trad = K2 / ln [(K1/Lλ)+1]                (4) 

Keterangan :  

Trad  : temperatur radian piksel (K) 

K1, K2 : konstanta kalibrasi  

Lλ : spektral radiance pada sensor (W/m2.sr.µm) 

Dimana nilai konstanta kalibrasi satuan termal landsat 7 ETM+ dapat 

dilihat pada tabel 4 di bawah ini: 

 

(3) 
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Tabel 4 Konstanta kalibrasi satuan thermal Landsat 

Satelit K1 

(Wcm-2sr-lum-1) 

K2 

(Wcm-2sr-lum-1) 

Landsat 7 ETM+ 666,09 1282,71 

Sumber: Irish, 2000 

2.9 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  

Perhitungan nilai NDVI pada Landsat 8 memanfaatkan sensor OLI pada citra 

tersebut. Perhitungan nilai NDVI berfungsi untuk mengetahui kerapatan vegetasi 

yang menutup daerah tersebut. Pemanfaatan saluran 4 (merah) dan saluran 5 

(Inframerah dekat) digunakan untuk memperoleh nilai NDVI dengan rumus 

algoritma sebagai berikut (Latif,2014):  

 

Perhitungan nilai NDVI pada Landsat 7 ETM+ memanfaatkan saluran 3 

(merah) dan saluran 4 (inframerah dekat) digunakan untuk memperoleh nilai 

NDVI dengan rumus algoritma sebagai berikut  :  

         NDVI = 
𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟒−𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟑

𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟒+𝑩𝒂𝒏𝒅 𝟑
        (6) 

Penelitian menambahkan faktor kerapatan vegetasi dalam menghitung 

nilai suhu permukaan lahan dengan menggunakan hasil dari Normalized 

Difference Vegetation Indeks (NDVI). Menurut Zhang, Wang et al (2006) nilai 

emisivitas permukaan dapat diekstraksi dari nilai NDVI yang sudah diketahui 

pada suatu daerah. Apabila suatu piksel dalam nilai NDVI menunjukkan angka -

0.185, maka nilai emisivitas permukaan pada piksel tersebut adalah 0.995. 

Apabila nilai piksel NDVI mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan -0.185 

dan kurang dari 0.157 maka nilai emisivitas permukaan pada piksel tersebut 

adalah 0.985. Apabila nilai piksel NDVI lebih besar atau sama dengan 0.157 dan 

kurang dari atau sama dengan 0.727 maka berlaku hubungan logaritmik antara 

NDVI dan emisivitas permukaan (Vandegriend et al, 1992). Apabila nilai NDVI 

lebih besar dari 0.727 maka nilai emisivitas permukaan adalah 0.990. nilai 

tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:  

(5) 
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Tabel 5 Algoritma berdasarkan nilai NDVI 

NDVI LSE (Emisivitas Permukaan) 

NDVI < -0.185 0.995 

-0.185 ≤ NDVI < 0.157 0.985 

0.157 ≤ NDVI ≤ 0.727 1.009 + 0.047 * ln(NDVI) 

NDVI > 0.727 0.990 

Sumber: Ndossi dan Avdan, 2016 

2.10 Suhu Permukaan Lahan (Land Surface Temperature) 

Hasil dari beberapa perhitungan di atas digunakan untuk melakukan perhitungan 

nilai Suhu Permukaan Lahan yang dapat menentukan temperatur potensial 

permukaan saat perekaman citra. Setelah mendapatkan nilai emisivitas (LSE) dari 

perhitungan sebelumnya maka melakukan perhitungan suhu permukaan lahan 

dengan menggunakan fungsi Planck untuk mengkoreksi emisi suatu zat 

dibandingkan dengan benda hitam. Rumus algoritma yang digunakan sebagai 

berikut (USGS, 2019):  

LST = 
𝐵𝑇

{1+[
𝑤 .𝐵𝑇

𝜌
] .  lnε}

                       (7) 

 

BT : temperatur kecerahan satelit (kelvin) 

w : panjang gelombang radiasi saluran (µm ) 

p  : h*c/s (14380 µmK)  

ε  : emisivitas permukaan 

Nilai Suhu Permukaan Lahan pada citra Landsat 8 OLI TIRS 

menggunakan nilai dari saluran termal yaitu saluran 10 ( 11.5 µm )  karena pada 

saluran tersebut merupakan saluran yang tidak terkontaminasi stray light sehingga 

direkomendasikan dalam penelitian. Sedangkan nilai Suhu Permukaan Lahan 

pada citra Landsat 7 ETM+ menggunakan saluran termal yaitu saluran 6 ( 12.5 

µm ) karena pada Landsat 7 ETM+ hanya memiliki satu saluran termal yaitu 

saluran 6. 
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2.11 Validasi Data 

Mengambil sampel dari data suhu permukaan lahan hasil pengolahan citra landsat 

sesuai titik stasiun suhu dan data suhu dari setiap stasiun suhu yang merekam 

suhu pada saat perekaman data penginderaan jauh. Langkah tersebut dilakukan 

untuk mengetahui akurasi dari hasil pengolahan data suhu citra landsat dengan 

mencari nilai RMSE (Root Means Square Error). RMSE sendiri merupakan nilai 

rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan menyatakan ukuran besarnya kesalahan 

yang dihasilkan dari suatu model prakiraan. Dinyakakan dalam rumus sebagai 

berikut: 

                                          (8) 

Keterangan :  

Pi  : Data Awal 

Oi : Data Hasil Estimasi 

n  : Jumlah Data         

Dengan dilakukan perhitungan RMSE maka dapat diketahui tingkat 

akurasi dari permodelan spasial suhu permukaan lahan menggunakan data 

penginderaan jauh di Kabupaten Sleman. Langkah ini dilakukan untuk dua data 

penginderaan jauh yang berbeda waktu perekaman yaitu tahun 2002 dan 2018. 

2.12 Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah menggunkan 

pendekatan SIG kualitatif dengan analisis desktiptif  kualitatif dengan mengacu 

pola keruangan dan analisi statistika untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

perubahan kerapatan vegetasi terhadap perubahan suhu permukaan lahan. Analisis 

dilakukan menjadi beberapa tahapan yaitu:  

2.12.1 Analisis perubahan suhu permukaan lahan 

Analisis perubahan suhu permukaan lahan ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan SIG analisis deskriptif kualitatif mengacu pada pola keruangan dan 

berdasarkan temporal dengan data tahun 2002 dan 2018 pada Kabupaten Sleman. 

Analisis tersebut dilakukan dengan cara perbandingan luasan suatu kelas suhu 

permukaan berdasarkan luas cakupan kelas tersebut antara data suhu permukaan 
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lahan tahun 2002 dengan tahun 2018 di Kabupaten Sleman. Dengan cara tersebut 

maka dapat terlihat terjadinya perubahan suhu permukaan disetiap periode 

temporalnya.  

2.12.2 Analisis pengaruh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

terhadap perubahan suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman.  

Analisis ini menggunakan analsis deskriptif kualitatif yang mengacu pada pola 

keruangan dan berdasarkan pendekatan SIG mengenai pengaruh rencana tata 

ruang wilayah Kabupaten Sleman dengan perubahan nilai suhu permukaan lahan 

yang terjadi antara tahun 2002 dan 2018. Dengan melihat perubahan nilai suhu 

permukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi akibat dari perkembangan wilayah berdasarkan 

peta kesesuaian lahan yang didapat dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Sleman. Dengan cara tersebut dapat diketaui arah perubahan nilai suhu 

permukaan lahan dipengaruhi oleh rencana tata ruang wilayah yang telah dibuat 

oleh dinas terkait di Kabupaten Sleman.  

                                           Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran Spatial Suhu Permukaan Lahan Sleman Tahun 2002 

Persebaran Suhu Permukaan Lahan (Land Surface Temperature) di Kabupaten 

Sleman tahun 2002 yang merupakan hasil pengolahan dari Citra Landsat ETM+ 

dengan waktu perekaman 21 Agustus 2002. Hasil ini disajikan dalam bentuk peta 

yang didapat dari hasil ekstraksi nilai suhu dari sensor termal pada kanal 6 dengan 

panjang gelombang (12.5 µm). Nilai Suhu Permukaan Lahan didapat dari hasil 

penurunan nilai Brightness Temperature dan Nilai Emissivitas yang diekstrak 

melalui sensor termal pada kanal 6 dengan menggunakan metode mono window 

algorithm atau dapat dikatakan menggukanan sensor tunggal.  

 

Gambar 2 Peta LST Kabupaten Sleman Tahun 2002 

 Berdasarkan Peta LST Kabupaten Sleman Tahun 2002 (lihat Gambar 2) 

nilai Suhu Permukaan Lahan di Kabupaten Sleman yang didapat dari hasil 

pengolahan Citra Landsat ETM+ dengan waktu perekaman 21 Agustus 2002 

sebagian besar memiliki rentang nilai 30 – 35 °C yang menyebar di wilayah 

bagian tengah dan barat wilayah Kabupaten Sleman. Sebaran nilai suhu 

permukaan lahan dengan rentang nilai < 25 °C berada di wilayah utara Kabupaten 

Sleman yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi. Sebaran 

nilai suhu permukaan lahan dengan rentang nilai 25 – 30 °C tersebar di sebagian 

wilayah kecamatan Turi dan Pakem bagian selatan dan sebagian wilayah 

kecamatan minggir, moyudan, dan sayegan bagian barat. Sebaran nilai suhu 

permukaan lahan dengan rentang nilai 35 – 40 °C berada disebagian wilayah 
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kecamatan Ngaglik, Depok, dan Kalasan. Nilai sebaran suhu permukaan lahan 

tertinggi > 40 °C terdapat di kecamatan Depok dan sebagian kecamatan Nggalik. 

Kecamatan Depok merupakan wilayah yang paling dekat dengan Kota 

Yogyakarta sehingga perkembangan pembangunan kota mengarah ke kecamatan 

tersebut sehingga memiliki nilai suhu permukaan yang tinggi. 

3.2 Persebaran Spatial Suhu Permukaan Lahan Tahun 2018 

Persebaran Suhu Permmukaan Lahan (Land Surface Temperature) di Kabupaten 

Sleman pada tahun 2018 yang merupakan hasil dari pengolahan data 

penginderaan jauh satelit Landsat 8 OLI/TIRS dengan waktu perekaman 25 

Agustus 2018. Hasil ini disajikan dalam bentuk peta yang didapat dari hasil 

ekstraksi nilai suhu dari sensor termal pada kanal 10.  

                 

                                       Gambar 3 Peta LST Kabupaten Sleman Tahun 2018 

Berdasarkan Peta LST Kabupaten Sleman Tahun 2018 (lihat Gambar 3) 

nilai sebaran Suhu Permukaan Lahan di Kabupaten Sleman yang didapat dari 

hasil pengolahan Citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan waktu perekaman 25 Agustus 

2018 memiliki hasil yang dominan pada kelas suhu rentang 30 – 35 °C. Nilai suhu 

tersebut berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Sleman. nilai suhu 

permukaan lahan mengalami perubahan yang cukup signifikan pada rentang suhu 

30 – 40 °C dan > 40 °C fenomena ini terjadi di beberapa kecamatan yang berada 

di dekat Kota Yogyakarta. Nilai suhu permukaan lahan dengan rentang nilai suhu 

30 – 40 °C memiliki persebaran yang cukup luas di antaranya sebagian wilayah 

Kecamatan Ngagglik, Ngemplak, Mlati, Sleman, Kalasan, dan beberapa 
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kecamatan lain yang berada di timur wilayah Kabupaten Sleman. Nilai suhu 

pemukaan lahan dengan rentang nilai suhu > 40 °C pada tahun 2018 mengalami 

perubahan dibandingkan tahun 2002 yang menyebabkan persebaran nilai suhu 

tersebut lebih luas yaitu menjadi sebagian besar dari Kecamatan Depok memiliki 

nilai suhu dengan rentang nilai > 40 °C. Selain Kecamatan Depok nilai rentang 

suhu tersebut juga ditemukan pada sebagain wilayah Kecamatan Ngaglik, 

Ngemplak, dan Kalasan. Nilai suhu permukaan lahan dengan rentang nilai suhu < 

25 °C tidak begitu mengalami perubahan yaitu berada di wilayah Kabupaten 

Sleman bagian utara yaitu Kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan. Wilayah 

tersebut merupakan wilayah perbukitan yang berada di lereng gunun merapi 

dengan sebagian besar penggunaan lahan digunakan sebagai sektor pertanian 

sedangkan nilai suhu permukaan lahan dengan nilai rentang suhu 25 – 30 °C 

tersebar di wilayah Kecamatan Pakem, Turi, dan Cangkringan di bagian selatan 

serta di sebagian wilyah Kecamatan Moyudan dan Minggir. 

3.3 Persebaran Spatial Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 2002 

Persebaran spasial nilai NDVI di Kabupaten Sleman tahun 2002 didapat melalui 

pengolahan data penginderaan jauh yaitu Citra Landsat ETM+ dengan waktu 

perekaman 21 Agustus 2002. Hasil ini disajikan dalam bentuk peta dari hasil 

ekstraksi nilai dengan memanfaatkan saluran 3 (merah) dan saluran 4 (inframerah 

dekat).  Nilai kerapatan vegetasi (NDVI) dibagi menjadi tiga kelas kerapatan yaitu 

kelas kerapatan tinggi, sedang, dan rendah. Kerapatan vegetasi merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai suhu permukaan lahan di suatu 

wilayah.  
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                             Gambar 4 Peta NDVI Kabupaten Sleman Tahun 2002 

Berdasarkan pada Peta NDVI Kabupaten Sleman Tahun 2002 (lihat 

Gambar 4) Nilai sebaran kerapatan vegetasi  di Kabupaten Sleman didominasi 

oleh kelas kerapatan vegetasi sedang. Nilai kelas kerapatan vegetasi sedang 

berada sebagian Kecamatan Ngaglik, Mlati, Tempel, Ngemplak, Kalasan, dan 

Minggir. Nilai kelas kerapatan vegetasi tinggi berada di bagian utara dari wilayah 

Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Turi. Penggunaan 

lahan yang dominan pada kelas tersebut adalah pertanian daerah bagian utara 

wilayah Kabupaten Sleman digunakan sebagian besar untuk sektor pertanian. 

sedangkan untuk kelas kerapatan tinggi terdapat pada wilayah Kecamatan Depok 

dan sebagian Kecamatan Godean dan Ngaglik. Pada kelas kerapatan vegetasi 

rendah penggunaan lahan yang dominan adalah non vegetasi, dimana pada daerah 

Kecamatan Depok merupakan pusat dari sektor pendidikan di Kabupaten Sleman, 

hal ini dapat dilihat dari banyaknya perguruan tinggi maupun sekolah yang berada 

di Kecamatan tersebut yang membuat nilai kerapatan vegetasi di wilayah tersebut 

menjadi rendah. Rendahnya tingkat vegetasi dapat mempengaruhi suhu 

permukaan lahan yang ada di wilayah tersebut. 

3.4 Persebaran Spatial Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 2018 

Kerapatan vegetasi adalah tingkatan jumlah suatu individu vegetasi yang 

dinyatakan dalam satuan luas tertentu. Pengolahan citra Landsat 8 OLI dapat 

dilakukan dengan cara melakukan transformasi nilai yaitu Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI). NDVI merupakan suatu transformasi untuk 



16 

 

menonjolkan aspek vegetasi sehingga dapat menunjukkan tingkat kerapatan 

vegetasi yang ada di lapangan. Transformasi ini menggunakan citra Landsat 8 

memanfaatkan sensor OLI yaitu sensor 4 (merah) dan sensor 5 (inframerah dekat).  

             

                             Gambar 5 Peta NDVI Kabupaten Sleman Tahun 2018 

Berdasarkan Peta NDVI Kabupaten Sleman Tahun 2018 (lihat Gambar 5) 

persebaran nilai kerapatan vegetasi tinggi masih berada di wilayah Kabupaten 

Sleman bagian utara yaitu Kecamatan Turi, Cangkringan, dan Pakem. Kelas 

kerapatan ini pada tahun 2002 masih memiliki persebaran yang relatif sama 

nampaknya perubahan penggunaan lahan yang terjadi wilayah ini tidak 

mengalami perubahan yang menonjol yaitu wilayah bagian utara masih 

merupakan wilayah dengan kelas kerapatan vegetasi yang tinggi yang sebagian 

besar digunakan di sektor pertanian. Kelas kerapatan vegetasi sedang berada di 

bagian tengah Kabupaten Sleman. pada kelas ini perubahan penggunaan lahan 

cukup signifikan dimana Kecamatan Mlati dan Sleman merupakan pusat 

pemerintahan Kabupaten Sleman dan banyaknya sarana permukiman masyarakat. 

Kelas kerapatan rendah masih berada di wilayah bagian selatan Kabupaten 

Sleman dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Kota Yogyakarta. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan di daerah tersebut dan penurunan tingkat kerapatan vegetasi yang 

disebabkan oleh adanya perkembangan Kota Yogyakarta yang mengarah ke 

wilayah Kabupaten Sleman.  

                                     



17 

 

3.7 Analisis 

Suhu permukaan lahan merupakan bentuk suhu yang dihasilkan dari representasi 

suhu benda yang menyimpan energi dari pancaran energi yang lebih tinggi dari 

pada udara itu sendiri. Suhu permukaan lahan dapat diperoleh dari hasil ekstraksi 

sensor termal pada citra satelit landsat. Penginderaan jauh mempunyai banyak 

manfaat salah satunya untuk mengetahui persebaran nilai suhu permukaan lahan 

yang ada di suatu daerah. Perubahan suhu  permukaan lahan dapat dipengaruhi 

dari beberapa faktor salah satu faktor yang tampak pada penelitian kali ini adalah 

perubahan kerapatan vegetasi. Perubahan kerapatan vegetasi dapat mempengaruhi 

nilai suhu permukaan lahan hal ini disebabkan oleh tingkat penyerapan energi 

pancaran oleh suatu objek yang berbeda. Objek vegetasi mempunyai tingkat 

penyerapan energi yang cenderung kecil dibandingkan dengan objek non vegetasi. 

Semakin tinggi kerapatan vegetasi disuatu daerah maka suhu permukaan lahan 

akan semakin kecil.  

Perubahan nilai suhu pada penelitian kali ini cenderung menjadi lebih 

panas atau menjadi kelas yang lebih tinggi dari beberapa cakupan luasan daerah 

pada tahun 2002. Kelas nilai suhu permukaan ke empat dengan rentang suhu 30 – 

40 °C dan kelas nilai suhu permukaan ke lima dengan rentang suhu > 40 °C 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kedua kelas tersebut berada bagian 

selatan dari Kabupaten Sleman yang beberapa daerah berbatasan langsung dengan 

Kota Yogyakarta. 

Semakin tinggi kerapatan vegetasi maka nilai LST akan semakin rendah 

namun sebaliknya semakin rendah kerapatan vegetasi maka nilai LST akan 

semakin tinggi atau semakin rapat lahan terbangun maka nilai LST akan semakin 

tinggi. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara LST dengan NDVI (kerapatan 

vegetasi) berbanding terbalik. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman secara tidak langsung 

mempengaruhi persebaran suhu permukaan lahan di wilayah Kabupaten Sleman 

itu sendiri. Hal tampak pada rencana pemerintah Kabupaten memanfaatkan lahan 

yang dimiliki untuk berbagai tujuan baik indsutri, perdagangan, maupun 

permukiman guna untuk menyeimbangkan perkembangan wilayah secara merata 
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sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebabkan 

alih fungsi penggunaan lahan yang terjadi. Perubahan penggunaan lahan ini bisa 

terjadi diakibatkan kebutuhan masyarakat akan lahan bai untuk permukiman 

maupun hail lain yang dapat menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih 

baik. Rencana Tata Ruang Wilayah juga dapat tidak tepat apabila dalam 

pelaksanaannya masih ada beberapa okmun yang menggunakan kebijakan 

tersebut tidak sesuai pada seharusnya 

Hubungan pengaruh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

dengan suhu permukaan lahan merupakan sebab akibat atau dapat dikatakan 

perubahan suhu permukaan lahan tersebut adalah akibat dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang sudah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Maka dapat 

dikatakan bahwa perubahan suhu permukaan lahan yang terjadi pada Kabupaten 

Sleman dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan khususnya perubahan 

kerapatan vegetasi yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sampai pada 

waktu penelitian yang dilakukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sleman masih memiliki peran penting dalam perubahan penggunaan lahan yang 

mengakibatkan perubahan suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman.  

 

4. PENUTUP 

Penentuan suatu kawasan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

mempengaruhi secara tidak langsung adanya perubahan penggunaan lahan yang 

berakibat terjadinya penurunan maupun kenaikan kerapatan vegetasi 

menyebabkan perubahan nilai suhu permukaan lahan yang terjadi di Kabupaten 

Sleman. 

Nilai LST tahun 2002 dan nilai LST tahun 2018 Kabupaten Sleman 

mengalami perubahan nilai khususnya pada persebaran spasial setiap kelas. 

Perubahan suhu dominan terjadi pada kelas suhu empat (30 – 40 °C) dan kelas 

suhu lima (> 40 °C) dengan luas liputan 1519,5684 Ha. Haal ini dipengaruhi oleh 

adanya perubahan kerapatan vegetasi yang terjadi di Kabupaten Sleman. 
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