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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kerapatan vegetasi mengalami penurunan yang diakibatkan oleh perubahan 

penggunaan lahan (landuse) yang dapat mempengaruhi adanya perubahan rerata 

suhu permukaan suatu daerah. Perubahan penggunaan lahan ini disebabkan karena 

bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan 

lainnya yang disertai dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan lain dari waktu 

ke waktu atau dapat dikatakan berubahnya fungsi suatu lahan yang diakibatkan dari 

kegiatan manusia (Wahyunto et al., 2001). Pemanfaatan data penginderaan jauh 

dapat digunakan untuk mengetahui dan memetakan persebaran suhu permukaan 

lahan (Land Surface Temperature). Salah satu data yang dapat dimanfaatkan adalah 

data satelit Landsat dengan menggunakan sensor thermal yang dimikili oleh 

wahana tersebut. Landsat merupakan kelanjutan dari misi Landsat yang untuk 

pertama kali menjadi satelit pengamat bumi sejak 1972 (Landsat 1). 

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). 
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Menurut Pratomo (2016), Staf Departemen Penguatan Masyarakat 

Yayasan SATUNAMA, Kabupaten Sleman merupakan wilayah aglomerasi 

dimana hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mengelompokkan ekosistem 

pembangunan dalam satu kawasan. Aktivitas tersebut cenderung mengalami 

peningkatan yang signifikan dari rentang pertengahan tahun 1990an sampai awal 

2000an, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bangunan (bangunan 

komersil, pemerintahan, pemukiman, dll) hingga meluasnya areal industri. Namun 

sebaliknya luas areal vegetasi baik areal persawahan, perkebunan hingga wilayah 

konservasi kehutanan menunjukkan grafik penurunan yang signifikan. 

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. 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana persebaran suhu dan perubahan suhu permukaan di 

Kabupaten Sleman berdasarkan citra satelit Landsat liputan tahun 2002 

dan tahun 2018? 

b. Bagaimana pengaruh rencana tata ruang wilayah terhadap perubahan 

suhu permukaan lahan di Kabupaten Sleman? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis perubahan suhu permukaan lahan dari dua data 

penginderaan jauh yang berbeda waktu perekaman 

b. Menganalisis pengaruh rencana tata ruang wilayah terhadap perubahan 
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suhu permukaan lahan secara regional di Kabupaten Sleman. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

a. Mengetahui perubahan suhu permukaan lahan tahun 2002 dan 2018 

di Kabupaten Sleman. 

b. Mengetahui pengaruh rencana tata ruang wilayah terhadap 

perubahan suhu permukaan lahan pada tahun 2002 dan 2018 

berdasarkan pemanfaatan pengolahan citra digital Landsat. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Menurut Tisnaadmidjaja D.A. (2018) wujud struktur dan pola ruang 

merupakan arti harfiah dari tata ruang yang dimana ruang merupakan “wujud 

fisik wilayah dalam dimensi georafis dan geometris yang merupakan wadah 

bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupan dalam suatu kualitas 

kehidupan yang layak”. Struktur ruang merupakan susuan dari sistem 

jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

masyarakat baik segi sosial dan ekonomi yang memiliki hubungan fungsional 

dan sebagai pusat permukiman. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa hukum 

yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat permukiman dan 

sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 

fungsional sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang 

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung 

dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

1.5.2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang 

Asas hukum yang mendasari penataan ruang yang paling utama 

adalah keadilan, sehingga arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan 

yang digunakam dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) 
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atau yang lain, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai 

olah asas keadilan (Hermit, 2008). 

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

ditegaskan bahwa penataan runag diselenggarakan berdasarkan beberapa asas 

yaitu: 

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara 

struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia 

dengan lingkungan. 

2. Keterpaduan. 

Penatan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai 

kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas 

pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. 

3. Keterbukaan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

penataan ruang. 

4. Keberlanjutan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan 

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan 

memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

5. Kebersamaan dan kemitraan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan. 

6. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya 

yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang 

berkualitas. 

7. Kepastian hukum dan keadilan. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan 
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mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan 

kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. 

8. Perlindungan kepentingan umum. 

Penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat. 

9. Akuntabilitas. 

Penataan ruang diselenggarakan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara 

prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 

1.5.3 Vegetasi 

Vegetasi adalah kumpulan dari tumbuh-tumbuhan yang hidup bersama- sama 

pada suatu tempat, biasanya terdiri dari beberapa jenis berbeda. Kumpulan 

dari berbagai jenis tumbuhan yang masing-masing tergabung dalam populasi 

yang hidup dalam suatu habitat dan berinteraksi antara satu dengan yang lain 

yang dinamakan komunitas (Gem, 1996). Struktur vegetasi menurut Mueller-

Dombois dan Ellenberg (1974) adalah suatu pengorganisasian ruang dari 

individu-individu yang menyusun suatu tegakan. Dalam hal ini, elemen 

struktur yang utama adalah growth form, stratifikasi dan penutupan tajuk 

(coverage). Dalam pengertian yang luas, struktur vegetasi mencakup tentang 

pola-pola penyebaran, banyaknya jenis, dan diversitas jenis. Menurut Odum 

(1993), struktur alamiah tergantung pada cara dimana tumbuhan tersebar atau 

terpencar di dalamnya. 

1.5.4 Vegetation Index 

Vegetation Index atau Indeks Vegetasi adalah suatu bentuk transfomasi 

spektral yang diterapkan terhadap citra dengan banyak saluran untuk 

menonjolkan aspek kerapatan vegetasi atau aspek lain yang berkaitan dengan 

kerapatan vegetasi (Danoedoro, 2012). Indeks vegetasi merupakan nilai yang 

diperoleh dari gabungan beberapa spektral band spesifik dari citra 

penginderaan jauh. Gelombang indeks vegetasi diperoleh dari energi yang 

dipancarkan oleh vegetasi pada citra penginderaan jauh untuk menunjukkan 

ukuran kehidupan dan jumlah dari suatu tanaman. Tanaman memancarkan 

dan menyerap gelombang yang unik sehingga keadan ini dapat di hubungkan 
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dengan pancaran gelombang dari objek-objek yang lain sehingga dapat di 

bedakan antara vegetasi dan objek selain vegetasi. Respon spektral vegetasi 

pada saluran hijau dan merah, atau antara saluran merah dan inframerah dekat 

berbeda-beda. Pada saluran hijau, peningkatan kerapatan vegetasi akan 

menyebabkan nilai spektral vegetasi tersebut naik. Kondisi yang sama justru 

akan memberikan pantulan yang semakin rendah pada saluran merah. 

Berbagai macam transformasi indeks vegetasi yang sering 

dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu, tapi yang sering digunakan 

yaitu Normalized Difference Vegetation Indeks (NDVI). NDVI memiliki 

nilai yang merepresentasikan tingkat kehijauan vegetasi, nilainya berkisar 

antara -1 hingga +1. Semakin besar dari 0.1, menandakan peningkatan derajat 

kehijauan dan intensitas dari vegetasi. Sedangkan nilai yang terletak 0 dan 0,1 

umumya merupakan karakteristik dari bebatuan dan lahan kosong 

1.5.5 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh (remote sensing) merupakan suatu ilmu karena di 

dalamnya terdapat suatu sistematika tertentu untuk dapat menganalisis suatu 

informasi mengenai permukaan bumi (Everett dan Simonett, 1976). 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek, daerah atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh 

melalu alat perekaman (sensor) yang menggunakan gelombang 

eletromaknetik sebagai media perantarany tanpa menyentuh langsung objek 

kajian tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1979). Sistem Informasi Geografis 

(selanjutnya disingkat SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan 

atau memanggil kembali data yang mempunyai informasi keruangan, untuk 

berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan (Prahasta, 

2005). 

Sensor adalah suatu alat perekam yang dipasang di pesawat erbang, 

satelit, pesawat ulang-alik atau wahana lainnya (Sutanto,1986). Citra 

merupakan gambaran permukaan bumi yang terekan oleh kamera atau sensor 

lainnya (Hornby,1974 dalam Sutanto,1995). Citra satelit merupakan jenis data 
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produk penginderaan jauh yang berupa visual/gambar dan sering disebut 

dengan image atau imagery. Hasil penginderaan jauh tidak hanya citra itu 

sendiri melainkan ada data digital atau data angka/numerik (Sutanto,1995). 

Hasil analisa yang diperoleh berupa informasi mengenai bentang 

lahan, jenis penutup lahan, kondisi lokasi, dan kondisi sumberdaya lokasi. 

Menurut Purwadhi (2001), analisis data penginderaan jauh memerlukan data 

rujukan seperti peta tematik, data statistik, dan data lapangan. Keseluruhan 

proses tersebut mulai dari pengambilan data, analisis data hingga penggunaan 

data maka itulah yang disebut dengan Sistem Penginderaan Jauh.Sistem  

1.5.6 Sistem Penginderaan Jauh 

Menurut Sutanto (1986) Sistem Penginderaan Jauh adalah serangkaian 

komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh yang meliputi sumber 

energi, atmosfer, interaksi antara energi dan objek, sensor, perolehan data dan 

pengguna data. Hasil interaksi dapat mempengaruhi besarnya tenaga yang 

dapat mencapai sensor. Apabila salah satu komponen tersebut berubah maka 

seluruh sistem penginderaan jauh juga akan berubah (Sutanto,1986). Sumber 

tenaga yang ada dalam sistem penginderaan jauh adalah sumber tenaga 

alamiah (sistem pasif) maupun sumber tenaga buatan (sistem aktif). Sistem 

pasif merupakan tenaga elektromaknetik yang berasal dari matahari 

sedangkan sistem aktif merupakan tenaga buatan berupa gelombang mikro 

yang mengenai objek di permukaan bumi dan memantulkannya ke sensor. 

Tenaga dalam sistem penginderaan jauh berfungsi untuk menyinari objek 

permukaan dan melakukan reaksi kembali kepada sensor. Skema sistem 

penginderaan jauh dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1 Skema Sistem Penginderaan Jauh (Sutanto,1994) 

 

Terlihat pada (Gambar 1) Setiap objek yang berada di permukaan bumi 

akan memberikan reaksi bermacam-macam terhadap sumber tenaga dalam 

salah satu komponen penginderaan jauh. Reaksi tersebut berupa 

memantulkan (reflection), menyerap (absorption), dan meneruskan 

(transmition) terhadap energi tersebut. Sifat-sifat reaksi objek terhadap 

gelombang elektromaknetik tersebutlah yang akan ditangkap oleh sensor 

wahana penginderaan jauh untuk dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. 

Informasi-informasi hasil penangkapan objek oleh sensor wahana 

penginderaan jauh kemudian diolah untuk berbagai kebutuhan sebagai 

landasan sumber informasi spasial dan temporal. Selain itu juga dapat untuk 

memonitoring dan membangun pengertian tentang lingkungan, informasi 

yang diperoleh dapat akurat konsisten dan skala besar, beberapa data historis 

(tahun 1960-1970 atau lebih), digunakan untuk aplikasi kuantitatif, beberapa 

aplikasi ‘komersial’. 

1.5.7 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem dengan basis 

komputerisasi yang digunakan untuk menyimpan maupun memanipulasi 

segala informasi geografis yang ada. Sistem ini dirancang guna untuk 

menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisis suatu objek maupun 

fenomena geografi yang terjadi berdasarkan kosep keruangan. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan 

suatu sistem komputer yang memiliki empat kemampuan dalam menangani 

data yang bereferensi geografi yaitu data masukan, manajemen data, analisis 

data dan memanipulasi cara serta hasil keluaran (Prahasta, 2001). 

Subsistem dalam Sistem Informasi Geografis (Eddy Prahasta, 2001). 
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1. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang 

bertanggungjawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-

format data-data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh Sistem 

Informasi Geografis. 

2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagaian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy 

seperti : Tabel, grafik, peta dan lain-lain. 

3. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basis data sedemikian rupa, sehingga mudah dipanggil, 

diupdate dan diedit. 

4. Data Manipulation & Analysis 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan 

permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. SIG 

merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan 

sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. 

Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut (Gistut, 1994 

dalam Prahasta, 2001). 

1. Perangkat Keras 

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras 

mulai dari PC desktop, workstations, hingga multiuser host yang dapat 

digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer 

yang luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (harddisk) 

yang besar, dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun 

demikian funsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-

karakteristik fisik fisik perangkat keras ini, sehingga keterbatasan memori 
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pada PC-pun dapat diatasi. Adapun perangkat keras yang sering digunakan 

untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter dan 

scanner. 

2. Perangkat Lunak 

Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat 

lunak yang tersusun secara modular dimana basis data memegang peranan 

kunci. Setiap subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat 

lunak yang terdiri beberapa modul, hingga jangan heran jika ada perangkat 

SIG yang terdiri dari ratusan modul program (*.exe) yang masing-masing 

dapat dieksekusi sendiri. 

3. Data dan Informasi Geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang 

diperlukan baik secara tidak langsung denagn cara mengimportnya dari 

perangkat-perangkat lunak Sistem Informasi Geografis yang lainnya maupun 

secara langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan 

memasukkan data atributnya dari Tabel-Tabel dan laporan dan laporan 

dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua 

tingkatan. Menurut John E. Harmon, Steven J. Anderson, (2003), secara rinci 

SIG dapat beroperasi dengan komponen- komponen sebagai berikut : 

a. Orang yang menjalankan sistem meliputi orang yang mengoperasikan, 

mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori 

orang yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, 

programmer, database administrator bahkan stakeholder. 

b. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data 

menjadi informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi 

geometri, query, overlay, buffer, jointable, dsb. 

c. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data 

atribut. 
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1) Data posisi/koordinat/grafis/ruang/spasial, merupakan data yang 

merupakan representasi fenomena permukaan bumi/keruangan yang 

memiliki referensi (koordinat) lazim berupa peta, foto udara, citra 

satelit dan sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. 

2) Data atribut/non-spasial, data yang merepresentasikan aspek-aspek 

deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Misalnya data sensus 

penduduk, catatan survei, data statistik lainnya. 

d. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang 

memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis 

dan penayangan data spasial (contoh : ArcView, Idrisi, ARC/INFO, 

ILWIS, MapInfo, dll) 

e. Hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem 

berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter dan 

perangkat pendukung lainnya. 

Ada dua faktor utama yang terkait dengan masalah keberhasilan 

implementasi SIG. Kedua hal tersebut yaitu masalah teknologi dan masalah 

kondisi pengoperasian SIG itu sendiri. Keduanya berhubungan erat dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan dari implementasi teknologi 

SIG sesuai seperti yang diharapkan akan memberikan dampak yang positif 

dalam sistem pengelolaan informasi yang menyangkut antara lain masalah 

efisiensi dan efektifitas, komunikasi yang tepat dan terarah, serta data sebagai 

aset yang berharga (Briggs, 1999 dalam Yani dan Nur, 2009). 

1.5.8 Citra Landsat 

Citra Landsat merupakan hasil perekaman satelit Landsat (Land 

Satellite). Landsat 8 merupakan kelanjutan dari misi Landsat yang untuk 

pertama kali menjadi satelit pengamat bumi sejak 1972 (Landsat 1). Landsat 1 

yang awalnya bernama Earth Resources Technology Satellite 1 diluncurkan 

23 Juli 1972 dan mulai beroperasi sampai 6 Januari 1978. Generasi 

penerusnya, Landsat 2 diluncurkan 22 Januari 1975  yang beroperasi  sampai  

22 Januari  1981.  Landsat 3 diluncurkan 5 Maret 1978 berakhir 31 Maret 

1983; Landsat 4 diluncurkan 16 Juli 1982, dihentikan 1993. Landsat 5 
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diluncurkan 1 Maret 1984 masih berfungsi sampai dengan saat ini namun 

mengalami gangguan berat sejak November 2011, akibat gangguan ini, pada 

tanggal 26 Desember 2012, USGS mengumumkan bahwa Landsat 5 akan 

dinonaktifkan. Berbeda dengan 5 generasi pendahulunya, Landsat 6 yang 

telah diluncurkan 5 Oktober 1993 gagal mencapai orbit. Sementara Landsat 7 

yang diluncurkan April 15 Desember 1999, masih berfungsi walau mengalami 

kerusakan sejak Mei 2003. Perbandingan band lansat 7 dan 8 dapat dilihat 

pada Tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 Perbandingan band landsat 7 dan 8 
 

Landsat 7 ETM+ Bands Landsat 8 OLI/TIRS Bands 

 (Band 1) 30m, Coastal/Aerosol; 0,433-0,453 µm 

(Band 1) 30m, Blue; 0,450-0,515 

µm 

(Band 2)30m, Blue; 0,450-0,515 µm 

(Band 2) 30m, Green; 0,525-0,605 

µm 

(Band 3)30m, Green; 0,525-0,600 µm 

(Band 3) 30m, Red; 0,630-0,690 µm (Band 4)30m, Red; 0,630-0,680 µm 

(Band 4) 30m, Near-IR; 0,775- 

0,900 µm 

(Band 5)30m, Near-IR; 0,845-0,885 µm 

(Band 5) 30m, SWIR-1; 1,550- 

1,750 µm 

(Band 6)30m, SWIR-1; 1,560-1,660 µm 

(Band 7) 30m, SWIR-2; 2,290- 

2,350 µm 

(Band 7)30m, SWIR-2; 2,100-2,300 µm 

(Band 8) 15m, Pan; 0,520-0,900 µm (Band 8)15m, Pan 0,500-0,680 µm 

 (Band 9)30m, Cirrus; 1,360-1,390 µm 

(Band 6) 60m, LWIR; 10,00-12,50 

µm 

(Band 10)100m, LWIR; 10,30-11,30 µm 

 (Band 11)100m, LWIR; 11,50-12,50 µm 

Sumber : NASA. “Landsat Data Continuity Mission Brochure” 

Terlihat pada (tabel 1) bahwa landsat 8 memiliki beberapa keunggulan 

khususnya terkait spesifikasi band-band yang dimiliki maupun panjang 

rentang spektrum gelombang elektromagnetik yang ditangkap. Sebagaimana 

telah diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 warna dasar, yaitu Red, 

Green dan Blue (RGB). Dengan makin banyaknya band sebagai penyusun 

RGB komposit, maka warna-warna obyek menjadi lebih bervariasi. 
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Citra Landsat 8 diketahui memiliki 11 band. Diantaranya band Visible, 

Near Infrared (NIR), Short Wave Infrared (SWIR), Panchromatic dan 

Thermal. Band 1,2,3,4,5,6,7  dan  9  mempunyai  resolusi  spasial  30  meter, 

band  8  mempunyai resolusi  spasial  15  meter,  sementara  band  10  dan  11  

resolusi  spasialnya 100 meter.Landsat 8 memiliki kelebihan dapat merekam citra 

dengan resolusi spasial yang bervariasi. Resolusi spasial yang dapat direkam yaitu 

mulai dari 15 meter sampai 100 meter serta dilengkapi dengan 11 saluran yang 

memiliki resolusi spektral bervariasi. Landsat 8 dilengkapi dua instrumen sensor 

yaitu OLI dan TIRS dan Landsat 8 mampu mengumpulkan 400 scenes citra atau 150 

kali lebih banyak dari Landsat 7 dalam satu hari perekaman. Sensor OLI mempunyai 

9 kanal dengan resolusi spasial 30m kecuali untuk pankromatik 15m. Sensor TIRS 

merupakan band termal yaitu band 10 dan 11 dengan panjang gelombang 10,30 µm -

12,50 µm dan memiliki resolusi spasial 100m. 

Ada beberapa spesifikasi baru yang terpasang pada band landsat ini 

khususnya pada band 1, 9, 10, dan 11. Band 1 (ultra blue) dapat menangkap 

panjang gelombang elektromagnetik lebih rendah dari pada band yang sama 

pada landsat 7, sehingga lebih sensitif terhadap perbedaan reflektan air laut 

atau aerosol. Band ini unggul dalam membedakan konsentrasi aerosol di 

atmosfer dan mengidentifikasi karakteristik tampilan air laut pada kedalaman 

berbeda. 

Deteksi terhadap awan cirrus juga lebih baik dengan dipasangnya 

kanal 9 pada sensor OLI, sedangkan band thermal (kanal 10 dan 11) sangat 

bermanfaat untuk mendeteksi perbedaan suhu permukaan bumi dengan 

resolusi spasial 100m. Pemanfaatan sensor ini dapat membedakan bagian 

permukaan bumi yang memiliki suhu lebih panas dibandingkan area 

sekitarnya. Pengujian telah dilakukan untuk melihat tampilan kawah puncak 

gunung berapi, dimana kawah yang suhunya lebih panas, pada citra landsat 8 

terlihat lebih terang dari pada area-area sekitarnya. 

Sebelumnya kita mengenal tingkat keabuan (Digital Number-DN) pada 

citra landsat berkisar antara 0-256. Dengan hadirnya landsat 8, nilai DN 

memiliki interval yang lebih panjang, yaitu 0-4096. Kelebihan ini merupakan 

akibat dari peningkatan sensitifitas landsat dari yang semula tiap piksel 
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memiliki kuantifikasi 8 bit, sekarang telah ditingkatkan menjadi 12 bit. Tentu 

saja peningkatan ini akan lebih membedakan tampilan objek-objek di 

permukaan bumi sehingga mengurangi terjadinya kesalahan interpretasi. 

Tampilan citra pun menjadi lebih halus, baik pada band multispektral maupun 

pankromatik. 

Terkait resolusi spasial, landsat 8 memiliki kanal-kanal dengan 

resolusi tingkat menengah, setara dengan kanal-kanal pada landsat 5 dan 7. 

Umumnya kanal pada OLI memiliki resolusi 30 m, kecuali untuk 

pankromatik 15 m. Panjang gelombang pada landsat 8 dapat dilihat pada tabel 

2 di bawah ini: 

Tabel 2 Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor 

(TIRS) 
 

 

Band 
Panjang gelombang 

(µm) 

 

Kegunaan untuk pemetaan 

Band 1 - coastal 

aerosol 

0,43-0,45 Studi pesisir dan aerosol 

Band 2 – blue 0,45-0,51 Pemetaan batimetri, membedakan tanah 

Band 3 – green 0,53-0,59 Menekankan vegetasi puncak, yang berguna untuk menilai kekuatan tanaman 

Band 4 – red 0,64-0,67 Mendiskriminasikan lereng vegetasi 

Band 5 – Near 

Infrared (NIR) 

085.-0.88 Menekankan konten biomassa dan garis pantai 

Band 6 Short-wave 

Infrared (SWIR) 1 

1,57-1,65 Mendiskriminasikan kadar air tanah dan vegetasi; menembus awan tipis 

Band 7 - Short-wave 

Infrared (SWIR) 2 

2,11-2,29 Peningkatan kadar air tanah dan vegetasi,penetrasi awan tipis 

Band 8 

– Panchromatic 

0,50-0,68 Resolusi 15 meter, definisi gambar yang lebih tajam 

Band 9 – Cirrus 1.36 -1.38 Peningkatan deteksi kontaminasi awan cirrus 

Band 10 – TIRS 1 10,60-11,19 Resolusi 100 meter, pemetaan termal dan perkiraan kelembaban tanah 

Band 11 – TIRS 2 11,5-12,51 Resolusi 100 meter, Peningkatan pemetaan termal dan perkiraan kelembaban 

tanah 

Sumber : NASA. “Landsat Data Continuity Mission Brochure” 

Terlihat pada (tabel 2) mengenai kegunaan dari setiap panjang 

gelombang yang dimiliki setiap sensor dari citra Landsat 8 sehingga dapat 

disimpulakan bahwa setiap sensor dari citra Landsat 8 mempunyai panjang 

http://terra-image.com/interpretasi-citra-satelit-false-color/
http://terra-image.com/interpretasi-citra-satelit-false-color/
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gelombang tertentu yang dapat digunkan untuk suatu kajian yang memiliki 

ciri khusus semisal dalam penelitian ini adalah mengenai suhu permukaan 

lahan. 

1.5.9 Penginderaan Jauh Sistem Thermal Landsat 

Penginderaan jauh Termal pada Landsat berkerja menggunakan 

spektrum inframerah termal yang diemisikan oleh objek yang ada di 

permukaan bumi. Tenaga termal memiliki cara kerja dengan mengukur suhu 

benda dengan bantuan sinar matahari untuk mengidentifikasi suatu obejek 

yang berada pada permukaan bumi. 

Suhu permukaan bumi rata-rata adalah kurang lebih 300ºK atau 

27ºC. Suhu tersebut merupakan rata-rata suhu permukaan objek seperti 

vegetasi, tanah, dan air. Namun harus diingat bahwa yang direkam oleh sensor 

merupakan tenaga pancaran, sedangkan yang dibutuhkan dalam pengolahan 

adalah tenaga kinetiknya, tenaga pancaran memiliki nilai lebih kecil 

dibandingkan dengan tenaga kinetiknya (Lillesand dan Kiefer,1994). 

Ekstraksi suhu permukaan lahan dapat dilakukan melalui pengolahan 

citra pada saluran termal citra Landsat 8. Pada ekstraksi ini nilai digital 

(digital number) dikonversikan menjadi nilai radian, dimana nilai radian 

merupakan besaran nilai pancaran energi yan dipancarkan oleh permukaan 

benda. Hal tersebut berdasarkan dari konsep bahwa setiap benda yang 

mempunyai suhu diatas nol mutlak dapat memancarkan energi radiasi yang 

berbentuk energi elektromagnetik (Lillesand dan Kiefer,1994) 

Emisivitas adalah nilai efesiensi radiasi permukaan objek. Perbedaan 

nilai emisivitas setiap benda-benda yang ada pada permukaan bumi 

dipengaruhi oleh jenis bahan benda tersebut, distribusi emisi energi radian 

antara objek-objek yang berbeda tidak merupakan fungsi linear dari suhu 

kinetik permukaan, Sehingga perbedaan emisivitas antara bahan-bahan dapat 

sangat mempengaruhi suhu permukaan yang tampak. Rona yang tampak pada 

hasil juga dipengaruhi oleh suhu permukaan oleh termal scanner. 

Setiap benda yang berada pada permukaan bumi memancarkan 
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panas dan memiliki perbedaan pacaran panas yang berbeda disetiap benda. 

Jumlah panas yang dipancarkan oleh suatu benda dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama yaitu panjang gelombang yang digunakan, nilai kepancaran 

(emisivitas) benda, dan suhu permukaan benda. 

Pancaran nilai emisivitas air pada suhu 20ºC pada panjang 

gelombang 8-12 µm adalah 0,98 sedangkan pancaran pasir sebesar 0,90. 

Berdasarkan nilai tersebut maka citra infra merah termal yang direkam pada 

waktu siang hari menunjukan bahwa pasir lebih cerah dibandingkan air. 

Sehingga pada siang hari objek pasir yang berada di pinggir pantai lebih 

cerah dibandingkan dengan air lautnya. Sebaliknya apabila citra inframerah 

termal yang direkam pada malam hari menunjukkan bahwa air tampak lebih 

cerah dibandingkan pasir. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh suhu lebih 

dominan dibandingkan pengaruh pancaran. 

Pancaran nilai emisivitas logam pada suhu 20ºC pada panjang 

gelombang 8-12 µm adalah 0,20 sedangkan pancaran tanah kering sebesar 

0,92. Perbedaan yang sangat besar dari kedua objek tersebut. Maka walaupun 

suhu absolut atap seng pada siang hari lebih besar daripada suhu tanah kering 

namun pada kenampakannya atap seng akan tampak lebih gelap dan tanah 

kering akan tampak cerah pada citra inframerah tengah. 

Keunggulan dari sistem penginderaan jauh saluran inframerah termal 

ini adalah dapat menghasilkan citra yang mampu merekam wujud suatu objek 

yang tidak tampak oleh mata (interpretasi visual) menjadi suatu gambaran 

yang cukup jelas. 

1.5.10 Suhu Permukaan Lahan (Land Surface Temperature) 

Suhu permukaan secara umum didefinisikan sebagai suhu kulit dari 

permukaan bumi. Lahan terbuka, suhu permukaan adalah suhu tanah. Untuk 

daerah dengan kerapatan vegetasi yang tinggi, suhu permukaan berupa suhu 

permukaan kanopi vegetasi. Daerah bervegetasi jarang, suhu permukaan 

merupakan rerata dari suhu vegetasi dan tanah atau permukaan yang 

melatarbelakanginya. Terkait dengan resolusi spasial data satelit, suhu 

permukaan dalam penginderaan jauh dapat didefinisikan sebagai rerata suhu 
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permukaan lahan pada skala percampuran piksel dengan fraksi yang berbeda 

dari tipe permukaan (Yang, 2000). 

Suhu permukaan lahan merupakan suatu keadaan yang dipengaruhi 

oleh keseimbangan energi permukaan, atmosfer, sifat termal dari permukaan, 

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

meningkatnya kandungan gas dan efek rumah kaca pada atmosfer yang dapat 

mengakibatkan naiknya suhu permukaan lahan. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan mencairnya gletser dan lapisan es serta mempengaruhi 

vegetasi daerah tersebut. Dampaknya akan lebih banyak pada daerah monsun, 

karena curah hujan tidak dapat diprediksi mengakibatkan banjir dan kenaikan 

permukaan air laut (Rajeswari dan Mani, 2014). 

LST adalah suhu kulit permukaan radiasi dari tanah. Hal ini 

dipengaruhi oleh penutup vegetasi dan kelembaban tanah. Dalam kebayakan 

kasus, LST merupaka campuran dari suhu vegetasi dan suhu tanah kosong. 

Karena kedua objek tersebut merespon dengan cepat terhadap perubahan 

radiasi matahari yang masuk. LST juga mempengaruhi partisi energi antara 

tanah dan vegetasi serta menentukan suhu udara permukaan. 

LST dapat didefinisikan sebagai suhu rerata suatu permukaan dalam 

gambar dengan cakupan suatu piksel dengan berbagai tipe permukaan yang 

berbeda (Faridah dan Krisbiantoro, 2014). LST adalah salah satu kunci 

parameter di berbagai studi lingkungan pada disiplin ilmu yang berbeda-beda 

(Jiménez dan Sobrino, 2008). 
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1.5.11 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Tabel 3 Perbedan dengan Penelitian Sebelumnya 

 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ilham Guntara (2016) Analisis Urban heat island untuk 

Pengendalian Pemanasan Global di 

Kota Yogyakarta Menggunakan Citra 

Penginderaan Jauh 

Memetakan Persebaran spasial LST 

dan UHI, Menganalisis 

pengendalian pemanasan global 

berdasarkan UHT di Kota 

Yogyakarta 

Ekstrasi LST dari citra 

penginderaan jauh dengan algoritma 

SWA, Penyusunan UHI, analisis 

UHI terhadap pemanasan global 

Peta LST dan UHI 

spatiotemporal, analisis UHI 

untuk pengendalian dan mitigasi 

pemanasan global di Kota 

Yogyakarta 

Hikamah Fajri Assidiq (2018) Analisis Dinamika Suhu Permukaan 

Berbasis Spasio Temporal Di 

Kabupaten Klaten 

Mengetahui dan Menganalisis 

persebaran LST, UHT, dan Indeks 

Vegetasi di Kota Surakarta tahun 

2017 

Ekstraksi LST dengan algoritma 

SWA, Penyusun UHI, Transformasi 

NDVI, Analisis pengaruh indeks 

vegetasi terhadap variasi LST dan 

UHT menggunakan linier sederhana 

Peta LST, UHI, dan 

Kerapatanvegetasi, Analisis 

pengaruh indeks vagetasi terhadap 

variasi LST dan UHT di Kota 

Surakarta. 

Janata Julkarnaim (2016) Analisis Hubungan Penutup Lahan 

Dengan Suhu Permukaan Lahan 

Menggunakan Penginderaan Jauh Di 

Kabupaten Klaten 2016 

Mengetahui dan Menganalisis 

Hubungan Penutup Lahan Dengan 

Suhu Permukaan Di Kabupaten 

Klaten. 

Ekstraksi LST dari citra 

penginderaan jauh dengan algoritma 

SWA untuk mengetahui hubungan 

penutup lahan dengan suhu 

permukaan. 

Peta LST dan analisis hubungan 

penutup lahan dengan suhu 

permukaan di Kabupaten Klaten. 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
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Waskito Rahman (2018) Analisis Pengaruh Perubahan Penutup 

Lahan Terhadap Sebaran Suhu 

Permukaan Di Kota Batu Pada Tahun 

2002 Dan 2017 

Mengetahui perubahan LST dan 

penutup lahan serta menganalisis 

perubahan suhu terhadap sebaran di 

Kota Batu tahun 2002 dan 2017 

Pengolahan data menggunakan 

metode PJ dengan memanfaatkan 

plug-in SCP (Semi – autonomic 

classification Plugin) pada Quantum 

GIS. 

Peta LST dan analisis perubahan 

suhu terhadap sebaran di Kota 

Batu tahun 2002, 1990, dan 2017 

Muhammad Rizki Dwi 

Afriansyah 

Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah 

Terhadap Perubahan Suhu Permukaan 

Lahan Menggunakan Data 

Penginderaan Jauh Tahun 2002 dan 

2018 

Menganalisis perubahan suhu 

permukaan lahan dari dua data 

penginderaan jauh berbeda waktu 

perekaman dan menganalisis 

pengaruh rencana tata ruang 

wilayah terhadap perubahan suhu 

Ekstraksi LST menggunakan 

algoritma mono window dan analisis 

deskriptif kualitatif pengaruh 

rencana tata ruang wilayah terhadap 

perubahan suhu permukaan lahan 

Peta LST dan analisis pengaruh 

rencana tata ruang wilayah 

terhadap perubahan suhu 

permukaan di Kab. Sleman. 
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Penelitian sebelumnya mengkaji suhu dengan keterkaitan penutup 

lahan dan Urban Heat Temperature (tabel 3). Perbedaan terletak pada 

variabel analisis yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah di 

Kabupaten Sleman 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang terdapat pada 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan 

wilayah aglomerasi dimana hal tersebut merupakan suatu upaya untuk 

mengelompokkan ekosistem pembangunan dalam satu kawasan. Aktivitas 

tersebut cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari rentang 

pertengahan tahun 1990an sampai awal 2000an, yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah bangunan (bangunan komersil, pemerintahan, 

pemukiman, dll) hingga meluasnya areal industri. Namun sebaliknya luas 

areal vegetasi baik areal persawahan, perkebunan hingga wilayah konservasi 

kehutanan menunjukkan grafik penurunan yang signifikan. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman memberikan 

pengaruh tidak langsung terhadap perubahan nilai suhu permukaan lahan. 

Adanya pengaruh secara tidak langsung yang disebabkan oleh Rencana Tata 

Ruang Wilayah menyebabkan alih fungsi lahan dimana hal tersebut dapat 

mempengaruhi kerapatan vegetasi yang ada di Kabupaten Sleman. Kerapatan 

vegetasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai suhu 

permukaan lahan yang terjadi di suatu wilayah karena dengan kerapatan 

vegetasi dapat mempengaruhi nilai emisivitas yang terjadi di wilayah tersebut. 

Perubahan nilai suhu permukaan lahan didapat dari hasil ekstraksi nilai suhu 

pada sensor termal citra landsat yang direkam dengan waktu perekaman 

berbeda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tersebut 

salah satunya adalah kerapatan vegetasi serta mengetahui pengaruh tidak 

langsung dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman. Gambar 2 

berikut menjalaskan kerangka penelitian ini. 
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Gambar 2 Diagram Kerangka Penelitian 

1.7 Batasan Operasional 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No 26 

2007) Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menginterpretasi 

data yang diperoleh dengan menggunakan piranti tanpa kontak langsung 

dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji tersebut (Sutanto, 1995). 

Sistem Informasi Geografi merupakan sistem manual dan atau 

komputer yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, 

mengelola, dan menghasilkan informasi yang mempunyai aspek spasial atau 

georafis (Danoedoro, 2012). 

Land Surface Temperature (LST) atau Suhu Permukaan Lahan adalah 

keadaan yang dikendalikan oleh keseimbangan enregi permukaan, atmosfer, 

sifat termal dari permukaan, dan media bawah permukaan tanah (Becker & 

Li, 1990). 

Indentifikasi obyek dengan menggunkan teknologi penginderaan jauh 

dilaksanakan dengan beberapa pendekatan antara lain; karakteristik spektral 

citra, visualisai, floristik, geografi dan phsygonomik (Hartono,1998). Tinggi 

rendahnya suatu kerapan vegetasi dapat diketahui dengan menggunakan 

(Normalized Difference Vegetation Index) yang merupakan sebuah 

transformasi citra penajaman spektral untuk menganalisa hal-hal yang 

berkaitan dengan vegetasi (Putra dan Erwin, 2011). 


