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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana merupakan gangguan serius dalam masyarakat yang 

mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang melebihi 

kemampuan masyarakat untuk mengatasi (centrak board Secondary 

Education, 2016 dalam Adiyoso, Wignyo 2018). Berdasarkan World Risk 

dari World Risiko Bericht 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.1 Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki resiko tinggi akan adanya 

bencana.  Penyebab utamanya karena letak geografis Indonesia yaitu berada 

pada zona tumbukan lempeng tektonik. Selain itu juga dikarenakan iklim 

Indonesia yaitu iklim tropis yang menimbulkan beberapa bencana 

hidrometeorologi. Gambar 1.1 dibawah ini merupakan indeks resiko 

bencana. 

 

 

Gambar 1. 1 Indeks Resiko Bencana 

Sumber : World Risiko Bericht, 2019 
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam laporannya 

menyebutkan bahwa 3814 bencana alam terjadi di negeri ini pada tahun 

2019. Diantaranya kejadian terbesar adalah akibat kondisi 

hidrometerorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung. Namun 

Gambar 1.2 menunjukan bahwa tahun 2019 kejadian bencana kebakaran 

hutan dan lahan melonjak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hal 

ini yang mendasari adanya penelitian ini. Gambar 1.2 dibawah ini 

merupakan tren bencana di Indonesia. 

 

Gambar 1. 2 Tren Bencana Indonesia 

Sumber : Media Indonesia, 2019 
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Hutan merupakan paru-paru dunia, sekaligus adalah kunci akan 

kelestarian lingkungan hidup sehingga perlu dikelola secara lestari. Salah 

satu kekayaan alam Indonesia merupakan kawasan hutan. Kondisi hutan di 

Indonesia saat ini sangat memperihatinkan, hal ini disebabkan adanya 

deforestasi lahan yang tidak sebanding dengan reboisasi hutan serta lahan. 

Proses deforestasi lingkungan yang dapat mengancam keseimbangan 

ekosistem contohnya adanya pencurian kayu dan kebakaran hutan. 

Kebakaran adalah suatu bencana yang disebabkan karena adanya titik 

api,  bahan bakar, dan juga adanya oksigen sehingga menghasilkan panas 

dan menyala (Brown, dan Davis. 1973 dalam Yunus, Pajri. 2016). 

Kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun yang dipicu oleh kondisi alam 

seperti lahan gambut yang terbakar dan kemarau panjang yang biasanya 

terjadi pada saat musim kemarau yang dimulai di bulan Juni sampai Oktober 

dapat dilihat pada Gambar 1.3 bahwa puncak kebakaran diperkirakan terjadi 

pada bulan Septermber.  Menurut para ahli klimatologi terjadinya kemarau 

panjang disebabkan oleh El Nino dampak dari  pemanasan global. 

Pemanasan global merupakan hasil dari aktivitas manusia yang 

memproduksi karbon dioksida dan gas rumah kaca ke atmosfer. Namun juga 

Kebakaran hutan dapat disebabkan karena aktivitas manusia yang dengan 

sengaja membakar hutan seperti pembukaan lahan. Menurut Direktorat 

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tahun 2017 Indonesia tercatat memiliki hutan  seluas 85,85 

juta ha dan tahun 2019 kehilangan hutan seluas 857.756Ha (BNPB. 2019) 

dapat dilihat di tabel 1.1 dikarena kebakaran hutan dan lahan sehingga 

Indonesia kehilangan kurang lebih 1% dari luas hutan di Indonesia. 
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Gambar 1. 3 Kebakaran hutan dan Hutan 

Sumber : Badan Nasional Penganggulangan Bencana, 2019 

 

Tabel 1. 1 Luas Kebakaran 

No Provinsi 

Luas Kebakaran hutan dan 

lahan (Ha) 

Mineral Gambut Jumlah 

1 Aceh 478 202 680 

2 Bengkulu 11   11 

3 Kepulauan Bangka Belitung 2807 422 3229 

4 Kepulauan Riau 5992 132 6124 

5 Jambi 21887 17761 39648 

6 Lampung 6540 21 6561 

7 Riau 22836 53034 75870 

8 Sumatera Barat 911 538 1449 

9 Sumatera Selatan 34898 17818 52716 

10 Sumatera Utara 1727 689 2416 
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No Provinsi Mineral Gambut Jumlah 

11 Bali 334   334 

12 Banten 9   9 

13 DI Yogyakarta 23   23 

14 Jawa Barat 4898   4898 

15 Jawa Tengah 4390   4390 

16 Jawa Timur 13325   13325 

17 Nusa Tenggara Barat 22046   22046 

18 Nusa Tenggara Timur 119459   119459 

19 Kalimantan Barat 79515 47947 127462 

20 Kalimantan Selatan 105634 7820 113454 

21 Kalimantan Tengah 58276 75951 134227 

22 Kalimantan Timur 45867 4188 50055 

23 Kalimantan Utara 2874 5 2879 

24 Gorontalo 1323   1323 

25 Sulawesi Barat 2125   2125 

26 Sulawesi Selatan 12888   12888 

27 Sulawesi Tengah 8182   8182 

28 Sulawesi Tenggara 3699   3699 

29 Sulawesi Utara 3978   3978 

30 Maluku  15479   15479 

31 Maluku Utara 1482   1482 

32 Papua 26250 527 26777 

33 Papua Barat 317 251 568 

Total 630460 227306 857766 

Sumber : Badan Nasional Pengangulangan Bencana, 2019 

 

Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola 

dengan sistem zonasi digunakan untuk penelitian, pendidikan, budidaya, dan 

pariwisata (UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya). Taman Nasional mempunyai peranan dan 

strategis dalam melestarikan keanekaragaman hayati, sehingga dapat 

digunakan sebagai perwakilan semua tipe ekosistem yang berada dalam 

tujuh wilayah biogeografi pulau di Indonesia (Sumatera, Jawa dan Bali, 

Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan Papua). Salah 

Lanjutan Tabel 1.1 
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satu wilayah Taman Nasional yang termasuk wilayah biogeografi Pulau 

Jawa adalah Taman Nasional Gunung Merbabu. 

Taman Nasional Gunung Merbabu (TNG Merbabu) dengan luas 

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 135/Menhut- II/2004 (dalam 

Dokumen Revisi Zonasi. 2014), Kawasan hutan Gunung Merbabu menjadi 

kawasan konservasi dengan nama Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 

± 5.725 Ha. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan terletak tiga 

kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupa ten 

Semarang. TNG Merbabu terbagi menjadi menjadi 5 zona yaitu zona inti, 

zona zona rimba, zona pemanfaatan, zona zona rehabilitas dan zona 

tratisional. Zona-zona tersebut memiliki fungsi sebagai kawasan 

perlindungan ekosistem, daerah tangkapan air, pengembangan pariwisata, 

sumber mata air, pemulihan atas kerusakan daya dukung lahan, dan daerah 

pemanfaatan untuk masyarakat.  

Kebakaran TNG Merbabu pada hari Sabtu Tanggal 7 Sebtember 2019. 

Gambar 1.4 menunjukan bukti foto adanya kejadian kebakaran di TNG 

Merbabu tahun 2019. Titik munculnya api pertama kali di Dukuh Tumut, 

Desa Jrakah, Kecamatan Selo (Ajiyanto, Ragil. news.detik.com. 2019). 

Kebakaran terjadi Kebakaran di TNG Merbabu  diperkiraan luas areal 

terbakar sekitar 225 Ha dengan medan lereng dan punggungan yang sulit 

dijangkau dan titik api terpantau berkurang menjadi 6 titik dipantau melalui 

satelit lapan hotspot information namun pada tanggal 13 September 

2019, dengan prediksi luas areal terbakar 260 Ha yaitu meliputi zona inti, 

zona rimba, dan zona rehabilitasi. Tanggal 20 Desember 2019 yaitu 3 bulan 

setelah terjadinya kebakaran hutan diperkirakan luas yang terbakar adalah 

400ha (TNG Merbabu, 2019)  sehingga luas yang terbakar kurang lebih 7% 

dari luas TNG merbabu.  
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Gambar 1. 4 Foto Kebakaran di TNG Merbabu 

Sumber : Ajiyanto, 2019 

Adanya kebakaran hutan di zona inti, rimba dan rehabilitas merusak 

adanya ekosistem flora maupun fauna, mengganggu distribusi sumber mata 

air ke masyarakat di TNG Merbabu dan menyebabkan adanya penurunan 

kualitas dan kuantitas hutan di Indonesia sehingga dibutuhkan adanya 

estimasi akan bahaya atau kerawanan kebakaran hutan di TNG Merbabu. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka judul yang tepat dalam 

penelitian ini adalah “Analisis Kerawanan Kebakaran Hutan Di Taman 

Nasional Gunung Merbabu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana zona tingkat kerawanan kebakaran hutan di TNG 

Merbabu? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di TNG Merbabu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis  zona tingkat kerawanan kebakaran hutan di TNG 

Merbabu 

2. Menganalisis faktor penyebab terjadinya kebaran hutan di TNG 

Merbabu 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi mengenai zona 

kerawanan Kebakaran dan menjadi bahan pertimbangan mitigasi 

bencana kenakaran di TNG Merbabu 

Tingginya angka kebakaran hutan menunjukan adanya rendahnya 

pemahaman akan bahaya kebakaran hutan sehingga dapat dijadikan 

dasar bagi pengelola TNG Merbabu untuk penanganan masalah 

kebakaran hutan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telah Pustaka 

1.5.1.1 Bencana 

Bencana merupakan gangguan serius dalam masyarakat yang 

mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasi (centrak board 

Secondary Education, 2016 dalam Adiyoso, Wignyo 2018). 

Ada beberapa beberapa jenis bencana yaitu yang disebabkan 

oleh alam (nature disaster) dan oleh manusia (man made disaster). 

Beberapa faktor penyebab adanya bencana sebagai berikut ( 

Bappenas, 2006 dalam Adiyoso, Wignyo 2018) : 

1. Bahaya alam alam (nature disaster) dan oleh manusia (man 

made disaster) dibagi menjadi ancaman geologi, ancaman 
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biologi, ancaman hidrometeorologi dan penurunan kualitas 

hidup. 

2. Kerentanan yang tinggi di masyarakat seperti insfrasuktur dan 

elemen dikota atau kawasan yang dapat menjadi resiko adanya 

bencana. 

3. Kapasitas yang rendah di dalam masyakarat 

 

1.5.1.2 Kebakaran Hutan 

Keputusan Menteri Kehutanan no. 195/KPTS-II/1986  

menyatakan bahwa Kebakaran hutan dan lahan  yaitu keadaan hutan 

dan lahan dilanda api yang menggakibatkan kerusakan hutan atau 

hasil hutan yang merugikan ekonomis maupun lingkungan. 

Kebakaran memiliki gambaran yang berupa segitiga api atau The fire 

triangle yaitu berupa sumber panas, bahan bakar dan oksigen seperti 

pada Gambar 1.5 tanpa adanya ketiganya maka kebakaran tidak akan 

terjadi. Kejadian Kebakaran dapat dicegah dengan mengontrol 

ketersediaan  bahan bakar dan sumber api hal ini dikarenakan 

oksigen tidak dapat dikontrol atau secara otomatis telah tersedia oleh 

alam. Kebakaran dibagi menjadi dua yaitu kebakaran liar atau yang 

sulit dikendalikan dan kebakaran terkendali oleh cuaca tertentu. 

Gambar 1.5 dibawah ini merupakan segitiga api. 

 

Gambar 1. 5 Segitiga Api 

Sumber : Djauhari, 1983 
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Tipe kebakaran hutan menurut Brown dan Davis (dalam 

Adiyoso, Wignyo. 2018) digolongkan menjadi tiga tipe yaitu 

1. Kebakaran bawah biasanya kebakaran yang terjadi di bawah 

permukaan tanah, permukaan hutan atau ground fuels yang 

bahan bakarnya berupa material organik. Kebakaran ini sulit 

dideteksi dan sulit merambat karena tidak dipengaruhi oleh 

angin. Tanda dari adanya peristiwa kebakaran dibawah tanah 

adalah munculnya asap yang keluar dari bawah permukaan 

tanah. Contoh yang dapat diambil adalah kebakaran lahan 

gambut salah satunya yang terjadi di Riau 2019 seluas 227.304 

Ha. 

2. Kebakaran Permukaan biasannya terjadi di ground fuels dan 

permukaan tanah yang bahan bakarnya berupa serasah, ranting-

ranting kering yang berada di permukaan tanah. Kebakaran ini 

sering terjadi di daerah hutan alam maupun hutan sekunder. 

Proses ini merupakan proses awal untuk terjadinya kebakaran 

tajuk. 

3. Kebakaran Atas atau tajuk merupakan kebakaran yang 

berkembang dari kebakaran permukaan yang menjalar kearah 

tajuk permukaan pohon dan merambat pada tajuk pohon satu ke 

tajuk pohon yang lain. Apabila sudah terjadi kebakaran tajuk 

maka kebakaran akan sulit dikendalikan karena adanya faktor 

angin yang mempercepat merambatnya api. 

 

1.5.1.3 Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan 

Penyebab Kebakaran hutan menurut Departemen kehutanan 

1992 ada dua yaitu faktor alam dan faktor ativitas manusia.  

1. Faktor alam merupakan proses yang terjadi disebabkan oleh 

kondisi alam seperti seperti kondisi meteorologis dan aktivitas 

vulkanisme. Kondisi meteorologis salah satu penyebabkanya 

adanya musim kemarau yang panjang dan suhu yang tinggi 
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sehingga memacu adanya kebakaran hutan atau pada saat musim 

penghujan kebakaran sering terjadi karena adanya sabaran petir 

yang mengenai bahan bakar. Selain itu lokasi hutan kebanyakan 

terdapat daerah area pegunungan atau perbukitan, lokasi hutan 

yang berdektan dengan gunung berapi yang aktif beresiko 

terjadinya kebakaran yang disebabkan karena aktivitas gunung 

berapi seperti saat gunung berapi mengeluarkan lava.  

2. Faktor Kebakaran hutan yang di sebebkan aktivitas manusia 

dapat terjadi karena dua hal yaitu sengaja dan tidak sengaja. 

Contoh Kebakaran yang disengaja yaitu pada saat pembukaan 

lahan untuk dibangun sehingga masyarakat membakar hutan 

tersebut dan faktor yang tidak sengaja biasanya disebabkan 

karena kelalaian manusia seperti membuang punting rokok dan  

tidak mematikan api unggun. 

 

1.5.1.4  Faktor yang mempengaruhi Kebakaran Hutan 

Menurut Purbowaseso (dalam Tianasiwi, Rismanadia 2019) 

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebakaran hutan adalah 

bahan bakar, cuaca, waktu dan topografi. 

1. Bahan bakar dapat dilihat dari Ukuran dari bahan bakar 

Susunan dari bahan bakar, volume bahan bakar, jenis dari 

bahan bakar dan kandungan air di bahan bakar. Ukuran bahan 

bakar dapat semakin kecil dan halus dari bahan bakar maka 

lebih mudah menyebabkan kebakaran sedangkan semakin 

besar bahan bakar maka akan sulit terbakar karena banyaknya 

kadar air didalamnya. Susunan bahan bakar yaitu vertical dan 

horizontal. Susunan horizontal berpengaruh pada luasan 

penyebaran kebakaran contohnya bahan bakar yang letaknya 

jauh akan lembat terbakar. Sedangkan susunan vertical 

mempengaruhi ukuran besarnya api contohnya bahan bakar 

yang tersusun bersambung mulai dari permukaan tanah sampai 
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ke tajuk atau pohon dapat terbakar secara individu mulai dari 

ujung bawah hingga ujung atas. Volume Bahan bakar adalah 

jumlah besar kecilnya bahan bakar yang dapat menyebabkan 

api yang menyala semakin banyak maka volume  api akan 

besar dan apabila bahan bakarnya sedikit maka volume api 

akan kecil. Jenis Bahan bakar kebanyakan berasal dari vegetasi 

seperti semak, rumbut, pohon dan lain-lain yang dapat 

digunakan untuk memprediksi intensitas dari kebakaran. 

Contohnya Tumbuhan berdaun jarum akan lebih mudah 

terbakar dari pada tumbuhan yang daunnya lebar. Kandungan 

air berpengaruh terhadap menyelanya api dan kecepatan dari 

menyabarnya api itu sendiri. 

2. Cuaca yaitu seperti angina, suhu, curah hujan, keadaan air 

tanah dan kelembapan relatif.  Angin dapat memperbesar 

adanya ketersediaan oksigen sehingga api dapat menyala dan 

merambat dengan cepat. Suhu yang tinggi dapat menyebebkan 

bahan bakar akan lebih mudah mengering sehingga dapat 

menyebabkan banyaknya bahan bakar. Curah hujan 

mepengaruhi kelembapan udara dan kandungan air di dalam 

bahan bakar sehingga akan sulit terjadi kebakaran. Keadaan air 

tanah ini terjadi pada khususnya tanah gambut, apabila tanah 

gambut mengering maka rentan akan terjadi kebakaran. 

3. Waktu dapat diartikan seperti musim yaitu musim kemarau dan 

musim penghujan. Musim kemarau akan rentan terjadinya 

kebakaran hal ini dikarenakan adanya ketersediaan bahan 

bakar dan menurunnya kadar air dalam permukaan tanah. 

4. Topografi berkaitan dengan kemiringan lereng, arah lereng dan 

medan. Kemiringan lereng merupakan faktor yang 

mempengaruhi cepat lambatnya api menjalar. Semakin curam 

lereng maka api akan lebih cepat merambat. Arah lereng 

berhubungan dengan matahari, matahari yang menyebabkan 
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bahan bakar akan cepat mengaring dan menyebabkan daerah 

tersebut rentan akan kebakaran. Medan adalah kondisi di 

lapangan semakin banyak penghalang yang mampu 

mengendalikan api maka dapat mempengaruhi adanya cepat 

lambatnya api merambat. 

 

1.5.1.5  Hotspot (titik panas) 

Hotspot atau titik panas merupakan daerah yang suhu 

permukaannya lebih tinggi dibandingkan  daerah sekitarnya yang 

berdasarkan ambang batas daru suhu yang dipantau dari satelit 

penginderaan jauh (LAPAN, 2016 dalam Endrawati. 2016). Hotspot 

ini merupakan hasil dari deketsi kebakaran hutan yang dinyatakan 

dalam bentuk pixel ( misalnya 1x1 km). Semakin banyak titik 

hotspot maka potensi akan kebakarannya semakin besar. Satelit yang 

digunakan untuk mendeteksi otspot seperti terra/MODIS, VIRRS, 

NOAA-AVHRR. Titik hotspot terdeteksi dari radiasi inframerah 

termal. Menurut hokum pergeseran wien’s, suhu tersebut yaitu 

berkisaran 400k-700k di permukaan bumi yang didapatkan dari 

temperature brightness. 

 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah yaitu tahapan input, 

process, output yang proses pengoperasiannya menggunakan 

computer dan data yang memiliki koordinat (Purwanto, Hery 2012 

dalam Setyawan, Dydik. 2015). Tahapan pertama adalah input 

dimana merupakan proses pemasukan atau input data. Data yang 

digunakan adalah berupa vector yang terdiri dari titik, garis dan area. 

Data titik digunakan untuk merepresentasikan lokasi atau objek yang 

berupa titik seperti sekolah, tampat ibadah, kantor, pemakaman, dan 

lain-lain. Data garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang 

berhubungan sehingga membentuk garis yang merepresentasikan 
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objek berbentuk garis seperti jalan, sungai, arah angin, kontur, dan 

lain-lain. Sedangkan data area merupakan yang merepresentasikan 

objek menjadi dua dimensi seperti permukiman, sawah, danau, 

hutan, dan lain-lain. Tahapan selanjutnya adalah process yaitu 

tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan memiliki macam-macam 

tool yang dapat digunakan seperti buffer, overlay, clip, merger, 

dissolve, dan lain-lain. Apabila tahapan process telah di lakukan 

maka tahapan terakhir adalah output yang disebut juga tahapan 

penyajian hasil pengolahan. Hasil proses penyajian dapan dibuat 

semenarik mungkin dan sehingga menjadi suatu seni sesuai dengan 

ilmu kartografi agar peta dapat dengan mudah di baca dan di pahami. 

Dalam Penelitian ini perangkat yang digunakan adalah ArcGIS yang 

digunakan untuk mengolah data. 

Manfaat Sistem Informasi Geografis adalah  teknologi yang 

digunakan untuk analisis data spasial. Adapun fungsinya sebagai 

pemetaan (mapping), pengukuran (measurement), Pemantauan 

(monitoring), dan pemodelan (modelling).  

a. Pemetaan (mapping) digunakan untuk memvisualisasikan 

kenampakan objek dipermukaan bumi dalam bentuk peta.  

b. Pengukuran (measurement) digunakan untuk menganalisis 

pengukuran  atau analisis data berupa kuantitatif melalui 

komponen data pendukung.  

c. Pemantauan (monitoring) digunakan untuk kegiatan pemantauan 

atau monitoring suatu aktivitas, gejala atau kejadian 

dipermukaan bumi.  

d. Pemodelan (modelling) dapat digunakan untuk melakukan 

proses pembentukan model suatu gejala atau objek, karena tidak 

semua gejala atau objek dapat di gambarkan secara langsung.  

Penelitian ini menggunakan fungsi mapping yang digunakan 

untuk pemetaan kerawanan kebakaran hutan di TNG Merbabu. 
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1.5.1.7 Penginderaan Jauh  

Penginderaan jauh adalah ilmu, teknik dan seni untuk 

mendapatkan informasi tentang objek, wilayah atau gejala dengan 

cara menganalisis data-data yang diperoleh dari suatu alat tanpa 

berhubungan langsung dengan objek, wilayah atau gejala yang 

sedang dikaji (Lillesan dan Keifer, 1979 dalam Budi, Sugiharto, 

1996). 

Sistem penginderaan jauh adalah komponen yang digunakan 

dalam penginderaan jauh antara lain adalah tenaga, objek, sensor, 

data, dan pengguna data. Gambar 1.6 adalah gambar sistem 

penginderaan jauh. 

 

Gambar 1. 6 Sistem Penginderaan jauh 

Sumber : Sutanto, 1992 

1. Sumber Tenaga (A)  

Kebutuhan pertama untuk penginderaan jarak jauh adalah 

adanya sumber tenaga yang memberikan energi 

elektromagnet ke objek yang diinginkan.  

2. Atmosfer (B) 

Perpindahan energi dari sumber energi ke objek, energi 
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akan berinteraksi dengan atmosfer. Interaksi ini dapat 

terjadi lagi pada saat energi tersebut berpindah dari objek 

target ke sensornya. 

3. Interaksi dengan Objek Target (C)  

Ketika energi berpindah ke objek target melalui atmosfer, 

energi akan berinteraksi dengan objek target sesuai dengan 

sifat dari target dan radiasi yang ada.  

4. Perekaman Energi oleh Sensor (D)  

Energi yang telah dipisahkan dari objek target akan 

terekam oleh sensor (yang tepisah dari target) untuk 

mengumpulkan dan merekam radiasi elektromagnetiknya. 

5. Proses Transmisi (E)  

Energi yang telah direkam oleh sensor selanjutnya 

ditransmisikan secara elektronis ke suatu stasiun penerima 

dan pengolah dimana data akan diproses menjadi suatu 

citra baik cetak maupun digital.  

6. Interpretasi dan Analisa (F)  

Citra yang telah melalui proses interpretasi baik secara 

digital maupun elektronis akan menghasilkan informasi 

tentang objek target yang beriluminasi.  

7. Aplikasi (G)  

Proses penginderaan jarak jauh  yang terakhir adalah pada 

saat kita menggunakan informasi yang dihasilkan dari 

pencitraan objek target untuk mendapatkan penjelasan dan   

informasi baru atau bila informasi tersebut dapat 

membantu dalam pemecahan suatu masalah. 

    Data pengindraan jauh yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah citra Landsat 8-OLI/TIRS dan aplikasi yang digunakan untuk 

mengolah datanya adalah perangkat ENVI 
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1.5.1.8 Citra Landsat-OLI/TIRS 

NASA meluncurkan satelit Landsat-8 pada tanggal 11 Februari 

2013 di Vansenberg Air Force Base, California. Landsat-8 dapat 

menscan area seluas 170x183km dengan resolusi radiometric sebesar 

16bit, mampu terbang mencapai 705km dengan masa orbit 99 menit 

dan resolusi temporal dalam merekam wilayah yang sama yaitu 16 

hari. Keunggulan Landsat 8 adalah pada spesitikasi band yang 

dimiliki dan panjang        gelompang elektromaknetik yang 

ditangkap. Komposit citra landsat- 8 adalah red, green, dan blue atau 

biasa disebut RGB. Variasi warna di sebebkan karena citra landsat 

memiliki 2 sensor yaitu Onboerd Operational Land Imager atau 

disebut OLI dan Thermal Infrared Sensor atau disebut TIRS (United 

States Global Survey. 2015). Adapun spesifikasi band sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1. 2 Spesifikasi Band Citra landsat-8 

Band Wavelength (micrometers) Resolusi 

Band 1-Coastal Aerosol 0,43-0,45 30 

Band 2- Blue 0,45-0,51 30 

Band 3- Green 0,53-0,59 30 

Band 4- Red 0,64-0,67 30 

Band 5- NIR 0,85-0,88 30 

Band 6- SWIR 1 1,57-1,65 30 

Band 7- SWIR 2 2,11-2,29 30 

Band 8- Panchromatic 0,50-0,68  15 

Band 9- Cirus 1,36-1,38 30 

Band 10- TIRS 1 10,60-11,19 100 
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Band 11- TIRS 2 11,50-12,51 100 

 Sumber : United States Global Survey, 2015 

 

 

1.5.1.9 DEMNAS 

DEM adalah representasi relief dan ketinggian dari permukaan 

bumi tanpa ada fitur alam maupun buatan manusia (ASPRS, 2007 

dalam Sulistiana, Teguh, dkk. 2019). Peran DEM sangat penting 

untuk perencanaan pembangunan nasional yang dapat digunakan 

untuk berbagai kebutuhan, seperti kepentingan analisis spasial 

kebencanaan, kehutanan, pertanian, hidrologi, infrastruktur, dan lain-

lain. Semakin tinggi detail dan akurasi dari data DEM yang 

diperoleh maka akan semakin akurat dalam melakukan penelitian. 

Dalam memenuhi kebutuhan data DEM di Indonesia, Badan 

Informasi Geospasial atau BIG telah meluncurkan DEM Nasional 

(DEMNAS). Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa 

Badan Informasi Geospasial (BIG) berkewajiban untuk menyediakan 

informasi atau data geospasial. Salah satu data geospasial adalah 

DEM sehingga BIG pada tahun 2018 sudah mengeluarkan data 

Digital Elevation Model untuk seluruh wilayah Indonesia, data ini 

dikenal dengan nama Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS). 

DEMNAS dibentuk dari berbagai jenis sumber data, yaitu 

TERRASAR-X dan IFSAR dengan resolusi 5 dan adapun ALOS 

PALSAR dengan resolusi 11.25 meter. Resolusi spasial DEMNAS 

adalah 0.27-arcsecond, dengan menggunakan datum vertikal 

EGM2008. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian  sebelumnya mengenai Kebakaran Hutan dijadikan 

sebagai referensi dan perbandingan dari penelitian saat ini. Hasil 

penelitian yang relevan untuk menunjang penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh:  

1. Md Shahid Latif (2014), mengenai Land Surface Temperature 

Retrival of Ladsat-8 Data Using split Window Algorithm- A case 

Study Of Ranchi District untuk mengetahui suhu permukaan 

tanah.. 

2. Abdul Mukti (2015), mengenai Pemetaan Kebakaran Hutan Di 

Taman Nasional Alas Purwo untuk menganalisis parameter-

parameter kebakaran dan pembuatan peta kerawanan kebakaran.. 

3. Pajri Yunus (2016), mengenai Pemetaan Kerawanan Kebakaran 

Hutan Di Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2016 untuk 

menganalisis sebaran Sebaran Wilayah yang berpotensi rawan 

terjadi kebakaran hutan di TNGM dan peran dari PJ dan SIG.   

4. Rismanadia Tianasiwi (2019), mengenai Pemodelan Spasial 

Tingkat Kerentanan KEbakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten 

Kapuas, Kalimantan Tengah untuk membuat pemodelan dari 

kerawanan kebakaran hutan..  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

berupa metode dalam penentuan suhu permukaan dengan algoritma dan 

persamaan lainnya yaitu parameter-parameter kebakaran hutan seperti 

jenis vegatasi, suhu permukaan, NDVI, Jarak dari sungai, jarak dari jalan, 

dan kemiringan lereng. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penggunaan aplikasi pengolahan seperti ERDAS, data Citra yang 

digunakan untuk kemiringan lereng seperti Citra ASTER GDEM, titik 

hotspot disini digunakan untuk validasi data sedangkan di penelitian 
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sebelumnya digunakan untuk parameter, dan ada beberapa parameter 

yang tidak digunakan di penelitian ini seperti NDMI, Ketinggian tempat, 

Jenis tanah, arah lereng, curah hujan yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya.
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Tabel 1. 3 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil 

Pajri Yunus 

(2016) 

PemetaanKerawanan 

Kebakaran Hutan Di 

Taman Nasional 

Gunung Merapi 

Tahun 2016 

1. Mengetahui Sebaran 

Wilayah yang 

berpotensi rawan 

terjadi kebakaran 

hutan di TNGM 

2. Mengetahui peran 

data PJ dan SIG 

dalam pemodelan 

kerawnan kebakaran 

hutan di TNGM 

 

1. Menggunakan 

Pemodelan spasial 

yaitu overlay 

beberapa 

parameter 

2. Metode kuantitatif 

berjenjang masing-

masing parameter 

Terdapat lima Kelas Kerawanan mulai 

dari sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi. Tingkat 

kebakaran yang tinggi memiliki luas 

35,39% dan yang sangat tinggi sebasar 

11,03%dari luas TNGM. 

Data PJ dan SIG sangat efektif karena 

96,14 daerah yang terjadi kebakaran di 

TNGM  

Abdul Mukti 

(2015) 

Pemetaan Kebakaran 

Hutan Di Taman 

Nasional Alas Purwo 

1. Menganalisis 

Variabel kerawanan 

kebakaran 

2. memetakan tingkat 

kerawanan kebakaran 

di Taman Nasional 

Alas Purwo 

 

1. Pembobotan 

parameter 

2. Overlay 

Kebakaran yang terjadi di TNAP 

disebabkan karena aktivitas manusia hal 

ini dibuktikan karena kebakaran terjadi 

berdekatan dengan akses manusia 

seperti jalan dan permukiman. 

Md Shahid 

Latif (2014) 

Land Surface 

Temperature 

Retrival of Ladsat-8 

Data Using split 

Window Algorithm- 

Mengetahui estimasi 

suhu permukaan tanah  

Metode Algoritma Perhitungan LST, LSE dan FVC 

menyatakan bahwa 51,596% suhu 

permukaaannya berkisar 35-40°C dan 

41,048%  suhu berkisaran 40-45°C 
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A case Study Of 

Ranchi District 

 

Rismanadia 

Tianasiwi 

(2019) 

Pemodelan Spasial 

Tingkat Kerentanan 

Kebakaran Hutan 

Dan Lahan Di 

Kabupaten Kapuas, 

Kalimantan Tengah 

Membangun model 

Spasial tingkat 

kerentanan kebakatan 

hutan dan lahan di 

Kabuoaten Kapuas tahun 

2018 

 

Composite mapping 

analysis  

Variabel yang paling memiliki pengaruh 

adalah penutup lahan 

60% menunjukan kerentanan sangat 

tinggi 

Saskia Dwi 

Arfianti 

(2020) 

Analisis Kerawanan 

Kebakaran Hutan Di 

Taman Nasional 

Gunung Merbabu 

1. Menganalisis  zona 

tingkat kerawanan 

kebakaran hutan di 

TNG Merbabu 

2. Mengganalisis faktor 

penyebab terjadinya 

kebaran hutan di TNG 

Merbabu 

1. Pembobotan 

parameter 

2. Overlay 

Terdapat lima Kelas Kerawanan mulai 

dari sangat rawan, rawan rendah, 

sedang, rawan tinggi dan sangat rawan. 

Parameter yang paling memiliki 

pengaruh terhadap kebakaran hutan. 

 

 

Lanjutan Tabel 1.3 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Hasil  studi literatur menegaskan bahwa kebakaran disebabkan karena 

adanya bahan bakar, api dan oksigen. Kebakaran hutan di Indonesia sering 

terjadi karena kondisi hidrometeorologi atau kondisi iklim Indonesia yang 

sering tidak menentu. Penilaian bahaya Kebakaran Hutan menggunakan 

parameter seperti NDVI, Penggunaan Lahan, suhu Permukaan, Jarak dari 

jalan, jarak dari sungai, dan kemiringan lereng. NDVI dan Penggunaan 

Lahan mempresentasikan adanya bahan bakar. Jarak dari jalan, suhu 

permukaan mempresentasikan untuk titik api. Jarak dari sungai dan 

kemiringan lereng mempresentasikan cepat lambatnya  rambat api yang 

menjalar. Sehingga dari parameter-parameter diharapkan dapat menentukan 

zona kerentanan kebakaran hutan. Dari parameter-parameter tersebut diolah 

untuk mementukan faktor yang dominan yang mempengaruhi kebakaran 

hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penulis, 2020 

Faktor yang Mempengaruhi : 

1. Suhu permukaan 

2. Jarak dari jalan 

3. Jarak dari sungai 

4. Penggunaan Lahan 

5. Kerapatan Vegetasi 

6. Kemiringan Lereng 

Peta Kerawanan Kebakaran Hutan 

Studi Literatur Kebakaran Hutan 

Regresi dan 

Korelasi 

Faktor Dominan yang 

Mempengaruhi Kebakaran Hutan 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Bencana 

Bencana merupakan gangguan serius dalam masyarakat yang 

mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan yang 

melebihi kemampuan masyarakat untuk mengetasi (centrak board 

Secondary Education, 2016 dalam Adiyoso, Wignyo 2018). 

2. Kebakaran hutan 

Keputusan Menteri Kehutanan no. 195/KPTS-II/1986  

menyatakan bahwa Kebakaran hutan dan lahan  yaitu keadaan hutan 

dan lahan dilanda api yang menggakibatkan kerusakan hutan atau 

hasil hutan yang merugikan ekonomis maupun lingkungan 

3. Hotspot 

Hotspot atau titik panas merupakan daerah yang suhu 

permukaannya lebih tinggi dibandingkan  daerah sekitarnya yang 

berdasarkan ambang batas daru suhu yang dipantau dari satelit 

penginderaan jauh (LAPAN, 2016 dalam Endrawati. 2016). 


