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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah pesisir merupakan titik pertemuan antara daratan dan lautan 

yang memiliki potensi hayati dan non hayati yang sangat melimpah (Bengen, 

2000 dalam Hidayah, 2018). Kawasan pesisir membentuk ekosistem yang 

beragam dan sangat produktif. Tidak hanya itu, kawasan pesisir juga 

merupakan suatu kawasan yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, dengan 

tingkatan pertumbuhan aktivitas kegiatan jasa – jasa lingkungan semacam 

transportasi, industri dan pariwisata yang pesat (Bohari, 2010 dalam Hidayah, 

2018). Oleh sebab itu, kawasan pesisir dinilai sanggup memberikan nilai 

ekonomi yang luar biasa bagi perekonomian suatu daerah dalam menguatkan 

strategi pembangunan serta meningkatkan daya saing global.  

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah sekitar 17.508 pulau 

yang membentang sepanjang garis khatulistiwa, yaitu 5.120 kilometer dari 

Timur hingga ke Barat dan 1.760 kilometer dari Utara hingga ke Selatan, 

dengan luas daratan mencapai 1,9 juta km² serta luas perairan laut sekitar 7,9 

juta km² (Boston, 1996; Encarta, 1998 dalam Suhartono, 2017). Wilayah 

pesisir dan sumber daya yang terdapat di dalamnya mempunyai suatu arti 

strategis dalam pengembangan ekonomi Indonesia, yaitu bagaikan salah satu 

pilar ekonomi nasional. Secara ekonomi, sumber daya pesisir telah 

memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

sekitar 30 %.  Ada pula beberapa potensi sumber daya pesisir dan lautan yang 

dikembangkan lebih lanjut, antara lain pertambangan dengan 60 % cekungan 

minyak, perikanan dengan perolehan hasil 9,3 juta ton/tahun yang tersebar di 

11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), pariwisata bahari dengan 

keberadaan 21 titik spot potensial, dan keanekaragaman sumber daya hayati 

yang sangat besar (marine biodiversity) bagaikan daya tarik dalam 

pengembangan ecotourism (Susanto, 2019). 
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Permasalahan yang sangat dominan untuk wilayah pesisir dan laut 

adalah terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan 

laut. Pertumbuhan jumlah penduduk dan intensitas kegiatan pembangunan 

sosial - ekonomi yang terus bertambah membuat nilai wilayah pesisir menjadi 

menyusut. Daerah pesisir khususnya kawasan pantai merupakan daerah yang 

paling banyak dimanfaatkan sebagai daerah permukiman, tempat pariwisata, 

daerah budidaya, daerah reklamasi, dan sarana umum lainnya (Opa, 2011 

dalam Safitri 2019). Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia 

hendak mendekati nilai 257 juta jiwa serta lebih dari 60% nya tinggal di 

wilayah pesisir (Bachtiar, 2002 dalam Suhartono, 2017). Kekayaan alam dan 

tipe ekosistem yang bermacam – macam pada kawasan pesisir menciptakan 

daya tarik yang begitu luar biasa bagi manusia untuk memanfaatkannya. 

Adapun beberapa kegaiatan pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang 

dilakukan oleh masyarakat maupun daerah cenderung belum memenuhi syarat 

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Fenomena 

tersebut merangsang terjadinya kenaikan berat beban intensitas pencemaran di 

kawasan perairan pesisir serta lautan 

Kawasan pesisir merupakan bagian kawasan dari laut yang masih 

dipengaruhi oleh berbagai proses yang terjadi di darat, baik proses yang 

bertabiat alamiah semacam sedimentasi dan aliran air tawar, ataupun proses 

yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti penggundulan hutan dan 

pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001 dalam Yuliani, 2017). Sistem 

pengelolaan aktivitas pembangunan (industri, pertanian, permukiman, dan 

sebagainya) di lahan atas yang dilakukan tanpa memikirkan prinsip ekologi 

akan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan memunculkan kehancuran 

bagi keseluruhan tatanan dan fungsi ekologis dari wilayah pesisir yang 

bersangkutan. Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

menjelaskan bahwa perubahan kondisi yang terjadi di kawasan pesisir 

disebabkan oleh masuknya zat atau energi dari berbagai hasil aktivitas 

manusia ke dalam lingkungan laut, sehingga menimbulkan akibat yang 

merugikan baik terhadap sumber daya alam hayati, kesehatan manusia, 



3 

 

 

 

 

                    

terganggunya kegiatan di laut termasuk perikanan dan pemakaian lain-lain, 

menurunkan kualitas tempat tinggal dan juga rekreasi, serta menimbulkan 

penurunan tingkatan mutu air laut. 

Perkembangan kota – kota penting di Pulau Jawa yang sebagian besar 

terletak di kawasan pesisir, seperti Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota 

Jakarta kondisinya sangat memprihatinkan. Kota pesisir mengalami 

perkembangan yang cepat bersamaan dengan perkembangan dari evolusi 

daratan di area sekitarnya. Bagaikan pusat kawasan yang luas dengan 

kemudahan akses bekerja, pelayanan, dan ketenagakerjaan maupun 

ketersediaan perumahan membuat pesatnya perkembangan kota pesisir dalam 

beberapa tahun terakhir yang diiringi dengan permasalahan lingkungan.  

Kota Semarang terletak di Utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa. Terdapat beberapa sungai - sungai yang melalui Kota 

Semarang, antara lain Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali 

Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali 

Kedungmundu, dan Kali Penggaron. Aliran sungai yang melewati daerah 

berpenduduk padat seperti Kota Semarang dengan jumlah penduduk tercatat 

sebesar 1.786.114 jiwa (BPS Kota Semarang, 2019) memungkinkan terjadinya 

proses pengangkutan bahan organik dan anorganik. Masuknya bahan 

pencemar organik dan anorganik ke badan air perairan pesisir dan laut dapat 

menyebabkan kualitas perairan mengalami degradasi fungsi secara biologis 

sehingga potensi perairan pesisir pantai dan laut sebagai sumber pangan bagi 

masyarakat akan terganggu.  

Kawasan pesisir Kota Semarang memiliki luas 5.039,17 ha atau sekitar 

0,02 persen dari luas total Kota Semarang (37.366.838 ha). Adapun 

panjangnya kurang lebih 25 kilometer, antara lain di Kecamatan Tugu 

sepanjang 3,5 kilometer, Semarang Utara 5,56 kilometer, Semarang Barat 8,94 

kilometer dan Genuk 7 kilometer (Yuliani, 2017). Mengacu pada 

penggambaran Tabel 1.1, jenis pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kota 

Semarang terdiri dari lahan sawah seluas 580 ha atau 6,17 % dan lahan kering 

seluas 8.807,72 ha atau 93,76 %. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa 
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pemanfaatan lahan di kawasan pesisir Kota Semarang didominasi oleh lahan 

kering, yang berupa lahan bangunan, pekarangan, dan lahan terbangun 

lainnya. Berikut tampilan Tabel 1.1 untuk jenis pemanfaatan lahan di kawasan 

pesisir Kota Semarang. 

Tabel 1. 1 Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Semarang 

Kecamatan 
Luas Wilayah 

(ha) 

Penggunaan Lahan 

(dalam ha dan %) 

Lahan Sawah Lahan Kering 

Genuk 
2.738,44 94,00 ha (3,43%) 

2.644,44 ha 

(96,57%) 

Semarang Utara 
1.135,28 0,00 ha (0,00%) 

1.133,37ha 

(99,83%) 

Semarang Barat 
2.386,71 32,00 ha (1,34%) 

2.354,57 ha 

(98,65%) 

Tugu 
3.133,36 

454,00 ha 

(14,49%) 

2.675,34 ha 

(85,38%) 

Jumlah 

 
9.393,79 

580,00 ha 

(6,17%) 

8.807,72 ha 

(93,76%) 

Sumber: Yuliani, 2017 

Wilayah perairan pesisir Kota Semarang mengalami pengembangan 

untuk berbagai macam kepentingan dan peruntukan berbagai kegiatan, seperti 

kegiatan pelabuhan, pariwisata bahari, pemukiman dan maritim, serta 

pengembangan budidaya laut dan perikanan. Aktivitas – aktivitas tersebut 

tentunya akan mempengaruhi kualitas perairan wilayah. Penurunan kualitas 

air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan 

daya tampung dari sumberdaya perairan, yang pada akhirnya menurunkan 

kekayaan sumberdaya alam. Setiap perubahan dalam ekosistem akibat 

kegiatan antropogenik dapat membahayakan habitat ikan dan organisme air 

lainnya.  

Total Suspended Solid (TSS) adalah penanda awal yang digunakan 

dalam menentukan keadaan mutu air dari suatu lingkungan perairan 

khususnya dalam kegiatan evalusasi kondisi sedimentasi dalam air (Badan 

Standarisasi Nasional, 2004 dalam Elwafa, 2019). Total Suspended Solid 
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(TSS) merupakan materi atau bahan tersuspensi yang terdiri dari berbagai tipe 

senyawa, seperti selulosa, lemak, protein, serta berupa mikroorganisme seperti 

bakteri, algae, dan sebagainya yang melayang-layang di dalam air. Sumber 

utama Total Suspended Solid (TSS) berasal dari proses erosi lahan atas (up 

land), hasil erosi dasar sungai, hasil degradasi makhluk hidup, serta juga 

berasal dari buangan aktivitas manusia seperti kegiatan industri, pertanian, 

pertambangan ataupun kegiatan rumah tangga yang ditransportasikan ke laut. 

Adapun sifat, pola, dan intensitas dari bahan suspensi pada perairan 

dipengaruhi oleh bermacam aspek, antara lain siklus hidrologi, hidrodinamika, 

topografi wilayah, tata ruang (zonasi) dan intensitas kegiatan pemanfaatan 

sumber daya serta teknologi yang dipakai dalam kegiatan tersebut. 

Keberadaan bahan suspensi menyebabkan kekeruhan pada perairan. 

Kondisi ini secara langsung dapat membatasi penetrasi cahaya matahari ke 

badan air, mengurangi kemampuan penglihatan organisme, menekan daerah 

pemijahan, menurunkan asupan suplai makanan dan jumlah tumbuhan air 

tingkat rendah, serta mengganggu proses penyerapan dan penguraian material 

organik dan anorganik (Dahuri, 2008). Apabila suatu perairan mempunyai 

nilai Total Suspended Solid (TSS) yang tinggi, maka hal ini akan 

mempengaruhi kondisi fisik perairan dan mengakibatkan terganggunya proses 

fotosintesis dari biota air.  

Evaluasi Total Suspended Solid (TSS) dalam proses pemantauan mutu 

perairan pesisir adalah salah satu bentuk implementasi dari teknologi 

penginderaan jauh. Wilayah perairan memiliki perbedaan penetrasi cahaya 

pada daerah tertentu, yang bisa dikenali dengan menggunakan teknik 

multispektral dalam penginderaan jauh (Lestari, 2009 dalam Elwafa, 2019). 

Informasi perekaman gelombang elektromagnetik di permukaan bumi oleh 

sensor penginderaan jauh direpresentasikan dalam bentuk citra atau gambar, 

yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, pengambilan keputusan, 

serta penerapan aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan.  
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Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu tata cara atau metode 

yang digunakan dalam mengamati kondisi lingkungan di permukaan bumi. 

Suatu tata cara ataupun teknologi senantiasa mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemakaian tata cara 

penginderaan jauh bila dibandingkan dengan metode  yang lain, diantaranya 

penggambaran objek, wilayah, dan gejala dari suatu fenomena di permukaan 

bumi relatif lengkap, permanen, dan cakupan wilayahnya sangat luas, 

karakteristik objek yang tak nampak mampu diwujudkan dalam bentuk citra 

untuk mempermudah pengenalan objek yang ada, jumlah infomasi yang 

diperoleh dalam pengambilan data sekali waktu sangat banyak, analisis data 

dapat dilakukan berdasarkan variasi spasial dan variasi temporal, sanggup 

menjangkau wilayah yang sulit untuk dijelajahi, serta memudahkan proses 

pemetaan wilayah rawan bencana. Dalam penggunaannya, metode 

penginderaan jauh juga mempunyai kelemahan, antara lain tidak semua 

parameter dapat diidentifikasi menggunakan teknologi penginderaan jauh, 

serta terdapatnya keterbatasan sifat elektromagnetik dan jarak.   

Penginderaan jauh dengan sistem satelit sering digunakan dalam 

berbagai penelitian, di samping kemampuan multispektral dari sensornya, juga 

karena begitu pesat perkembangan pengolahan dan analisis datanya (Susiati et 

al., 2010 dalam Ratnasari, 2015). Dalam rangka untuk mewujudkan 

peningkatan pengelolaan kualitas air diperlukan suatu kajian dan pemetaan 

terhadap kualitas air laut, salah satunya dengan menggunakan citra satelit 

Landsat 8 OLI/TIRS dalam teknologi penginderaan jauh guna pengelolaan 

kualitas dan pengendalian pencemaran air laut demi kepentingan sekarang dan 

masa mendatang serta untuk keseimbangan ekologis. Citra satelit Landsat 8 

OLI/TIRS telah dibekali dengan kemampuan yang sangat baik untuk 

memprediksi parameter Total Suspended Solis (TSS) di perairan (Tania dan 

Sudaryatno, 2018 dalam Subardjo, 2020). Namun, dibalik kelebihan yang 

dimiliki Citra Landsat 8 OLI/TIRS juga memiliki kelemahan yang terletak 

pada faktor tutupan awan yang dapat menutupi perairan, sehingga membuat 

penggambaran objek di lapangan tak mampu terlihat seluruhnya dan proses 
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analisis data tak dapat berjalan secara maksimal. Jadi, diperlukan citra dengan 

persentase awan yang rendah supaya hasil yang diperoleh lebih akurat. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang diatas adalah 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana kandungan konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) di 

kawasan perairan pesisir Kota Semarang yang diperoleh dari ekstraksi 

data citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS pada tahun 2018? 

2. Bagaimanakah penggambaran kondisi perairan melalui penilaian tingkat 

pencemaran di kawasan pesisir Kota Semarang berdasarkan kandungan 

konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) menurut baku mutu air laut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi hidrologi wilayah, 

khususnya di Kawasan Pesisir Kota Semarang. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengestimasi kandungan konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) 

 di kawasan perairan pesisir Kota Semarang yang diperoleh dari ekstraksi 

  data citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS pada tahun 2018. 

2. Mengkaji kondisi perairan melalui penilaian tingkat pencemaran di 

kawasan pesisir Kota Semarang berdasarkan kandungan konsentrasi 

Total Suspended Solid (TSS) menurut baku mutu air laut. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, 

baik secara teori maupun praktik diantaranya: 

1. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah Kota Semarang dalam 

pengambilan 

 keputusan terkait kebijakan pengelolaan tata ruang kota. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Semarang dalam 

merumuskan langkah kebijakan konservasi terhadap pencemaran yang 

terjadi di kawasan pesisir dan laut. 
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3. Menjadi bahan pembelajaran dalam kajian hidrologi wilayah kaitannya 

tentang pemanfaatan penginderaan jauh dalam pemantauan kualitas 

perairan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1  Penginderaan Jauh 

Menurut Lillesand dan Kiefer (1979) dalam Syah (2010), 

penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis 

data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji.  

1.5.1.2 Interaksi Antara Tenaga dan Objek  

Fadhli (2017) menegaskan bahwasanya interaksi antara tenaga 

dengan objek atau benda sesuai dengan asas kekekalan tenaga, maka ada 

tiga interaksi apabila tenaga mengenai suatu benda, yaitu dipantulkan, 

diserap, dan diteruskan atau ditransmisikan. Hubungan timbal balik 

antara tiga interaksi trsebut merupakan fungsi panjang gelombang 

sebagai berikut:  

E(λ) = Ep (λ) + Es (λ) + Et (λ) 

Keterangan:  

E = tenaga yang mengenai benda  

Ep = tenaga yang dipantulkan  

Es = tenaga yang diserap  

Et = tenaga yang diteruskan  

 λ = panjang gelombang 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh dalam Kajian Perairan Pesisir 

Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang 

elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak 

hal, akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada 

penginderaan jauh adalah sinar matahari (Syah, 2010). Radiasi matahari 

akan ditransmisikan apabila mengenai objek air jernih, tetapi pada 
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perairan pesisir terdapat material-material yang berasal dari daratan yang 

terbawa oleh arus sungai, sehingga mengakibatkan adanya hamburan 

dan penyerapan dari radiasi matahari, yang dikarenakan beberapa 

saluran pada kisaran panjang gelombang tertentu diserap dan 

dipantulkan oleh material tersuspensi tersebut (Fadhli, 2017). 

Energi matahari terbiaskan oleh atmosfer pada masing-masing 

saluran. Di perairan dangkal pantulan dari saluran inframerah sangat 

rendah. Pada saluran merah masih terdapat pantulan yang relatif kecil 

dikarenakan saluran merah relatif terserap oleh tubuh air, sehingga tidak 

dapat dipantulkan ketika menembus tubuh air yang relatif dalam. 

Pantulan tertinggi terdapat pada saluran biru dan saluran hijau yang 

masih dapat dipantulkan dalam keadaan relatif dangkal (Fadhli, 2017). 

1.5.1.4 Wilayah Pesisir 

Poernomosidhi (2007) dan Supriharyono (2009:14) dalam Elwafa 

(2019) menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan interface antara 

kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu 

sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah 

pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi 

antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, 

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam 

air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin 

laut dan perembesan air asin. Ke arah laut wilayah pesisir mencakup 

bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang 

terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang 

disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan 

dan pencemaran. 

1.5.1.5 Pencemaran Air 

Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, lautan, dan air tanah yang diakibatkan 

oleh aktivitas manusia (Hariyanto,2019). Pencemaran air menurut 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010 No. 01 Pasal 
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11 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Kualitas 

perairan memberi gambaran umum keadaan air terutama secara fisik, 

kimia, suhu serta karakteristik biologis.  

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 

polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya 

dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Suatu zat dapat 

disebut polutan apabila jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada 

waktu yang tidak tepat, dan berada di tempat yang tidak tepat. Sifat 

polutan adalah merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi 

dengan zat lingkungan tidak merusak lagi dan merusak dalam waktu 

lama. 

Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran 

air dapat dibedakan antara lain limbah pertanian, limbah rumah tangga, 

limbah industri, dan penangkapan ikan menggunakan racun (Anomous, 

2008 dalam Octaviana, 2020). Akibat yang ditimbulkan oleh 

pencemaran air antara lain terganggunya kehidupan organisme air. Hal 

itu dikarenakan berkurangnya kandungan oksigen, terjadinya ledakan 

populasi ganggang dan tumbuhan air (eutrofikasi) dan pendangkalan 

dasar perairan. 

1.5.1.6 Baku Mutu Air Laut 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, mutu air 

adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-

parameter tertentu dan dengan menggunakan metode tertentu 

berdasarkan peraturan perundang - undangan. Status mutu air adalah 

tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi 

baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 

membandingkan pada baku mutu yang ditetapkan.  
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Penggolongan kondisi pencemaran air laut selalu memiliki standar 

kualitas terhadap parameter – parameter yang dapat memberikan 

kontribusi terjadinya pencemaran terhadap air laut. Standar kualitas 

tersebut diatur baik skala nasional maupun internasional yang dikenal 

dengan istilah baku mutu. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau 

kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada 

dan atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya di dalam air 

laut. Untuk air laut, baku mutu diatur dalam Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. 

Penetapan baku mutu air laut ini meliputi baku mutu air laut untuk 

perairan, pelabuhan, wisata bahari, dan biota laut. 

1.5.1.7 Total Suspended Solid (TSS)  

Padatan tersuspensi merupakan massa (mg) atau konsentrasi (mgL-1) 

dalam zat organik maupun anorganik yang dibawa oleh aliran air, 

sungai, danau atau pergolakan danau, biasanya terdiri dari partikel halus 

dengan diameter kurang dari 62µm (Waters, 1995 serta Bilotta dan 

Brazier, 2008 dalam Octaviana, 2020). Bahan-bahan yang tersuspensi 

disebabkan oleh kikisan tanah yang terbawa ke badan air maupun air 

buangan industri mengandung jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah 

yang sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. Air buangan 

industri-industri makanan, terutama industri fermentasi dan industri 

tekstil sering mengandung padatan tersuspensi dalam jumlah relatif 

tinggi (Effendi, 2003 dalam Elya, 2017). TSS menjadi tempat 

berlangsungnya berbagai reaksi kimia yang heterogen dan berfungsi 

sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal, sehingga dapat 

menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. 

Padatan tersuspensi berupa bahan organik dengan kadar tinggi membuat 

proses pembusukan sangat mungkin terjadi, sehingga menurunkan atau 

menghabiskan oksigen terlarut dalam perairan. Bahan mineral dan 

organik tersuspensi dapat menjadi endapan yang menutupi dasar aliran 
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sehingga menyebabkan kematian pada tumbuhan dan hewan perairan 

(Klein, 1971 dalam Elya, 2017). 

1.5.1.8 Penginderaan Jauh untuk Kajian Analisis Padatan Tersuspensi 

Fadhli (2017) berpendapat bahwa pada air jernih radiasi matahari 

relatif terserap dan ditransmisikan, sehingga nilai pantulan relatif kecil. 

Pada air keruh radiasi matahari akan diserap dan dipantulkan tergantung 

oleh material yang terlarut dalam tubuh air. Pantulan radiasi matahari 

akan mengalami peningkatan tergantung oleh material terlarut. Teknik 

paling umum yang digunakan dalam analisis data penginderaan jauh 

untuk menentukan kualitas air adalah berdasarkan reflektan air. Untuk 

memperoleh konsentrasi TSS dari reflektan yang diradiasikan oleh air 

dan dapat ditangkap oleh sensor optik diperlukan suatu algoritma 

(Ambarwulan et al,2003 dalam Fadhli, 2017) 

1.5.1.9 Citra Satelit Landsat 8 

Citra Satelit Landsat 8 adalah generasi terbaru menggantikan 

Landsat 7. Landsat 8 dilengkapi dengan sensor pencitra OLI 

(Operational Land Imager) yang mempunyai kanal-kanal spektral yang 

baru, yaitu kanal-1 (443 nm) untuk aerosol garis pantai dan kanal-9 

(1375 nm) untuk deteksi cirrus, namun tidak mempunyai kanal 

inframerah termal. Pada tahun 2008, program LDCM (Landsat-8) 

mengalami pengembangan, yaitu sensor pencitra TIRS (Thermal 

Infrared Sensor) yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-

kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI (Sitanggang, 

2010). Adapun parameter – parameter orbit dari satelit LDCM (Landsat 

8) ditampilkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 Parameter Orbit Satelit LDCM (Landsat 8) 

Parameter Keterangan 

Jenis Orbit  Mendekati lingkaran sikron 

matahari 

Ketinggian 705 km 

Inklinasi 98,2° 

Periode  99 menit 
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Lanjutan Tabel 1. 2 

Waktu liput ulang (resolusi 

temporal) 

16 hari 

Waktu melintasi 

khatulistiwa (Local Time on 

Descending Node – LDTN) 

nominal 

Jam 10.00 s.d 10.15 pagi 

Sumber: G. Sitanggang, 2010  

Citra Landsat 8 memiliki saluran (kanal) berjumlah 11 buah. Masing 

– masing kanal memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sifat tiap 

kanal yang dimiliki oleh citra Landsat 8 akan disajikan dalam Tabel 1.3 

berikut. 

Tabel 1. 3 Spesifikasi Kanal Spektral Sensor Citra Landsat 8 

Saluran Kanal Panjang 

Gelombang 

Resolusi 

Spektral 

(m) 

Karakteristik 

1 Aerosol 

pesisir 

0,433-0,453 30 Studi aerosol dan 

wilayah pesisir 

(aerosol/ coastal 

zone). 

2 Biru 0,450-0,515 30 Pemetaan 

bathimetrik, 

membedakan tanah 

dari vegetasi dan 

daun dari vegetasi 

konifer (pigments/ 

scatter/ coastal). 

3 Hijau 0,525-0,600 30 Mempertegas puncak 

vegetasi untuk 

menilai kekuatan 

vegetasi (pigments/ 

coastal). 

4 Merah 0,630-0,680 30 Berfungsi untuk 

membedakan 

absorbsi klorofil dan 

tipe vegetasi 

(pigments/ coastal). 
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Lanjutan Tabel 1.3 

5 Infra Merah 

Dekat/Near 

Infrared 

(NIR)  

0,845-

0,885 

30 Untuk menentukan 

kandungan biomas, 

tipe vegetasi, 

pemetaan garis pantai 

(foliage/ coastal). 

6 Short-wave 

Infrared 

(SWIR 1) 

1,560-

1,660 

30 Mendiskriminasikan 

kadar air tanah dan 

vegetasi, serta 

menembus awan tipis 

(foliage). 

7 Short-wave 

Infrared 

(SWIR 2) 

2,100-

2,300 

30 Peningkatan kadar air 

tanah dan vegetasi 

dan penetrasi awan 

tipis (minerals/ litter/ 

no scatter). 

8 Pankromatik 0,500-

0,680 

15 Bermanfaat untuk 

identifikasi obyek 

lebih detail 

(penajaman citra) / 

(image sharpening). 

9 Sirus 1,360-

1,390 

30 Peningkatan deteksi 

awan sirus yang 

terkontaminasi 

(cirruscloud 

detection) 

10 Long 

Wavelength 

Infrared 

10,30-

11,30 

100 Pemetaan suhu dan 

penghitungan 

kelembaban tanah 

 



15 

 

 

 

 

                    

Lanjutan Tabel 1. 3 

11 Long 

Wavelength 

Infrared 

11,50-

12,50 

100 Peningkatan 

pemetaan suhu dan 

penghitungan 

kelembaban tanah  

Sumber: Sitanggang, 2010  

1.5.1.10 Algoritma Perhitungan Total Suspended Solid (TSS) 

Pemanfaatan citra Landsat 8 untuk ekstraksi muatan padatan 

tersuspensi menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Syarif 

Budhiman tahun 2004. Syarif Budhiman membangun sebuah rumus 

memanfaatkan band merah untuk mengetahui konsentrasi sedimen di 

perairan Delta Mahakam menggunakan nilai irradiance reflectance. 

 TSS (mg/l) = 8.1429*   

(Sumber: Putra, 2014) 

Keterangan:  

Band merah = nilai reflektan band 4 pada citra Landsat 8 OLI 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
 

Penelitian terkait penilaian konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) di 

kawasan perairan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut beberapa 

peneliti yang mengkaji terkait perhitungan Total Suspended Solid di 

kawasan perairan di Indonesia: 

Rashita Megah Putra.M, Bambang Semedi, M.Arif Zainul Fuad, dan 

Syarif Budhiman (2014) dengan judul penelitian “Analisa Sedimen 

Tersuspensi di Perairan Timur Sidoarjo Menggunakan Citra Satelit Landsat 

dan SPOT”. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui distribusi konsentrasi 

sedimen tersuspensi di perairan Timur Sidoarjo pada tahun 2007-2013 

melalui penggunaan Citra Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI, dan SPOT-4 

dengan disertai validasi data menggunakan data survey lapangan. Penelitian 

ini menerapkan metode algorithma Budhiman serta pengurangan piksel 

gelap dari nilai reflektansi pada laut dalam. Hasil penelitian yang diperoleh 

meliputi nilai konsentrasi sedimen tersuspensi di perairan Timur Sidoarjo 
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berkisar antara 0 - 176 mg/l. Tahun 2007 Citra Landsat 7 memiliki 7 kelas 

dan Citra SPOT-4 memiliki 8 kelas. Tahun 2008 Citra Landsat 7 memiliki 5 

kelas dan Citra SPOT-4 memiliki 6 kelas. Tahun 2009 Citra Landsat 7 

memiliki 5 kelas dan Citra SPOT-4 memiliki 6 kelas. Tahun 2010 Citra 

Landsat 7 memiliki 11 kelas dan Citra SPOT-4 tidak ada data yang terekam 

dengan baik. Tahun 2011 Citra Landsat 7 memiliki 4 kelas dan Citra SPOT-

4 memiliki 8 kelas. Tahun 2012 Citra Landsat 7 memiliki 6 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 8 kelas. Tahun 2013 Citra Landsat 7 memiliki 5 kelas dan 

Citra Landsat 8 OLI memiliki 8 kelas. 

Rinda Nita Ratnasari, Muhammad Helmi, Baskoro Rochaddi (2015) 

dengan penelitiannya yang berjudul “Studi Sebaran Konsentrasi Material 

Padatan Tersuspensi Menggunakan Citra Satelit Landsat-8 di Perairan Teluk 

Balikpapan Kalimantan Timur”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

mengetahui konsentrasi material padatan tersuspensi serta pola sebarannya 

yang didasarkan pada analisa respon spektral citra satelit Landsat-8. Metode 

penelitiannya ialah pengolahan citra digital dengan pemasukan algoritma 

(Algoritma Budhiman) untuk mengetahui nilai material padatan tersuspensi, 

serta dilakukan adanya validasi lapangan. Perolehan hasil penelitian berupa 

analisa konsentrasi sebaran MPT di perairan Teluk Balikpapan memiliki 

kisaran antara 0 - 40 mg/l dengan 4 kelas, yaitu 0-10 mg/l, 10-20 mg/l, 20-

30 mg/l, dan 30-40 mg/l. 

Herfina Elya (2017) dengan judul “Pemetaan Kondisi Perairan 

Menggunakan Algoritma Total Suspended Solid (TSS) dari Citra Landsat 8 

dan Data Insitu (Studi Kasus: Pantai Timur Surabaya)”. Tujuan dari 

penelitian tersebut ialah untuk menghitung dan mengevaluasi model 

pengembangan nilai TSS menggunakan citra satelit Landsat 8, mendapatkan 

nilai mengenai kondisi pencemaran air berdasarkan hasil pengembangan 

model nilai TSS, serta mengevaluasi model algoritma yang digunakan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

fungsi algoritma, meliputi Budiman, algoritma Parwati, Laili serta dilakukan 

korelasi linier antara data citra dan insitu. Adapun data hasil korelasi terbaik 
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adalah algoritma Budiman dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,853. 

Hasil pengolahan data didapatkan nilai TSS bervariasi antara 1 - 192 mg/L, 

serta status mutu air di perairan Pantai Timur Surabaya memiliki nilai 0 ≤ 

indeks pencemaran ≤ 1 yang berarti memenuhi baku mutu (kondisi baik). 

Teguh Hariyanto, Haidar Rizqi Krisananda (2019) dengan judul 

“Pemantauan Perairan Teluk Lamong dengan Pengembangan Algoritma 

Total Suspended Solid (TSS) dari Data Citra Satelit Multitemporal dan Data 

In Situ”. Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mengidentifikasi 

persebaran konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) beserta penentuan 

penggunaan algoritma sesuai. Adapun dengan memanfaatkan penggunaan 

metode dari algoritma penginderaan jauh yaitu, algoritma Budiman, 

algoritma Parwati, dan algoritma Laili, yang kemudian dilakukan uji 

korelasi, yaitu korelasi linier antara data citra dan insitu. Hasil korelasi 

terbaik didapatkan oleh algoritma Budiman dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,853 dan hasil pengolahan data didapatkan nilai TSS 

beragam antara 1 - 472 mg/L, serta status mutu rata-rata berada pada nilai 0 

≤ indeks pencemaran ≤ 1 yang berarti memenuhi baku mutu (kondisi baik). 

Erlina Candra Timurani (2020) melakukan penilaian terhadap tingkat 

konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) atau Muatan Padatan Tersuspensi 

sebagai wujud tindakan evaluasi terhadap kondisi hidrologis di wilayah 

perairan pesisir Kota Semarang akibat dari dampak pencemaran. Adapun 

judul dari penelitian yang dilakukan adalah “Pemanfaatan Citra Satelit 

Landsat 8 Dalam Analisis Kondisi Perairan Pesisir Kota Semarang Jawa 

Tengah Melalui Penilaian Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi kandungan 

konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) yang diperoleh dari ekstraksi data 

citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS dan mengkaji kondisi perairan melalui 

penilaian tingkat pencemaran berdasarkan kandungan konsentrasi Total 

Suspended Solid (TSS) menurut baku mutu air laut. Perbedaan dari 

penelitian sebelumnya terletak pada aspek penentuan lokasi penelitian, 

pemilihan waktu penggunaan data yang dijadikan sebagai sumber analisis, 
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serta tahapan klasifikasi kelas nilai Total Suspended Solid (TSS) yang 

digunakan. Tidak hanya memperhitungkan berapa nilai kandungan 

konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) dalam perairan, melainkan juga 

dilakukannya perhitungan tingkat pencemaran perairan berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 

dengan menggunakan indeks STORET yang tidak dilakukan pada penelitian 

sebelumnya.   
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Tabel 1. 4 Penelitian Sebelumnya 

Nama Penulis  Judul Tujuan Metode Hasil 
Putra, Rashita M., Semedi, 

B., Zainul, M. A., & 

Budhiman, S. (2014) 

Analisa Sedimen Tersuspensi 

(Total Suspended Matter) di 

Perairan Timur Sidoarjo 

Menggunakan Citra Satelit 

Landsat dan SPOT 

Mengidentifikasi pola 

distribusi konsentrasi 

sedimen tersuspensi pada 

perairan Timur Sidoarjo 

dalam rentang tahun 2007-

2013 dengan menggunakan 

Citra Landsat 7 ETM+, 

Landsat 8 OLI, dan SPOT-4 

serta dilakukan validasi data 

survey lapangan. 

Menggunakan Algoritma 

Budhiman, proses koreksi 

atmsofer yang menerapkan 

pengurangan piksel gelap 

yaitu nilai reflektansi pada 

laut dalam, serta survey 

lapangan. 

Nilai konsentrasi sedimen 

tersuspensi di perairan Timur 

Sidoarjo berkisar antara 0 - 

176 mg/l.  

Tahun 2007 Citra Landsat 7 

memiliki 7 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 8 kelas. 

Tahun 2008 Citra Landsat 7 

memiliki 5 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 6 kelas. 

Tahun 2009 Citra Landsat 7 

memiliki 5 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 6 kelas. 

Tahun 2010 Citra Landsat 7 

memiliki 11 kelas dan Citra 

SPOT-4 tidak ada data yang 

terekam dengan baik. Tahun 

2011 Citra Landsat 7 

memiliki 4 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 8 kelas. 

Tahun 2012 Citra Landsat 7 

memiliki 6 kelas dan Citra 

SPOT-4 memiliki 8 kelas. 

Tahun 2013 Citra Landsat 7 

memiliki 5 kelas dan Citra 

Landsat 8 OLI memiliki 8 

kelas. 
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Lanjutan Tabel 1.4 

Ratnasari, Rinda N., 

Muhammad, H., & Baskoro, 

R. (2015) 

Studi Sebaran Konsentrasi 

Material Padatan Tersuspensi 

Menggunakan Citra Satelit 

Landsat-8 di Teluk 

Balikpapan Kalimantan Timur 

Mengetahui konsentrasi 

material padatan tersuspensi 

serta pola sebarannya yang 

didasarkan pada analisa 

respon spektral citra satelit 

Landsat-8. 

Metode Algoritma 

Budhiman dan survey 

lapangan. 

 

Konsentrasi sebaran MPT di 

perairan Teluk Balikpapan 

memiliki kisaran antara 0 - 

40 mg/l dengan 4 kelas, 

yakni 0-10 mg/l,  

10-20 mg/l, 20-30 mg/l, dan 

30-40 mg/l  

Elya, Herfina. (2017) Pemetaan Kondisi Perairan 

Menggunakan Algoritma 

Total Suspended Solid (TSS) 

dari Citra Landsat 8 dan Data 

Insitu (Studi Kasus: Pantai 

Timur Surabaya) 

Menghitung dan 

mengevaluasi model 

pengembangan nilai TSS 

menggunakan citra satelit 

Landsat 8, mendapatkan 

nilai mengenai kondisi 

pencemaran air berdasarkan 

hasil pengembangan model 

nilai TSS, serta 

mengevaluasi model 

algoritma yang digunakan 

Penggunaan Algoritma 

Budhiman, Parwati, dan 

Laili, serta dilakukan adanya 

survey lapangan. Dalam 

perhitungan nilai mengenai 

kondisi pencemaran air 

menggunakan indeks 

pencemaran. 

Algoritma Budiman  

dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,853.  

Nilai TSS di Pantai Timur 

Surabaya bervariasi antara 

1-192 mg/l. Status mutu air 

perairan Pantai Timur 

Surabaya rata-rata berada 

pada nilai 0 ≤ indeks 

pencemaran ≤ 1 yang berarti 

memenuhi baku mutu 

(kondisi baik). 
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Lanjutan Tabel 1.4 

Hariyanto, T., Krisananda, 

H. R. (2019) 

Pemantauan Perairan Teluk 

Lamong dengan 

Pengembangan Algoritma 

Total Suspended Solid (TSS) 

(TSS) dari Data Citra Satelit 

Multitemporal dan Data In 

situ 

Mengidentifikasi persebaran 

konsentrasi Total Suspended 

Solid (TSS), menentukan 

penggunaan algoritma 

sesuai, serta melakukan 

penilaian terhadap status 

mutu pada perairan 

Menggunakan Algoritma 

Budhiman, Parwati, dan 

Laili, yang disertai dengan 

survey lapangan. 

Penggunaan indeks 

pencemaran dalam 

penentuan status mutu air. 

Algoritma Budiman dengan 

nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,853.  

Hasil pengolahan data 

didapatkan nilai TSS berada 

diantara nilai 1-472 mg/l. 

Status mutu rata-rata berada 

pada nilai 0 ≤ indeks 

pencemaran ≤ 1 yang berarti 

memenuhi baku mutu 

(kondisi baik). 

Timurani, Erlina C. (2020) Pemanfaatan Citra Satelit 

Landsat 8 Dalam Analisis 

Kondisi Perairan Pesisir Kota 

Semarang Jawa Tengah 

Melalui Penilaian Konsentrasi 

Total Suspended Solid (TSS) 
 

 

 

 

 

 

Mengestimasi kandungan 

konsentrasi Total Suspended 

Solid (TSS) dan mengkaji 

kondisi perairan melalui 

penilaian tingkat 

pencemaran berdasarkan 

kandungan konsentrasi Total 

Suspended Solid (TSS) 

menurut baku mutu air laut 

Menggunakan Algoritma 

Syarif Budhiman dan Indeks 

STORET dalam penilaian 

status pencemaran air. 

Konsentrasi TSS berada pada 

kisaran nilai 36 – 220 mg/L 

atau berada pada kategori 

kelas II dan III menurut 

klasifikasi Alabaster dan 

Lloyd (1982)  

Tingkat pencemaran kelas B 

dengan nilai skor sebesar -1 

yang berarti berstatus 

tercemar ringan. 

Sumber: Penulis, 2020 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kegiatan penggunaan lahan semakin meluas. Butiran material organik 

maupun anorganik sebagai hasil aktivitas daratan akan terbawa oleh aliran 

sungai (erosi) ataupun saluran menuju lautan, dan akan terakumulasi di 

kawasan hilir/laut. Material tersebut dapat berbentuk cair, padat terlarut 

maupun tersuspensi. Terjadinya proses distribusi material dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya siklus hidrologi, hidrodinamika, topografi 

wilayah, tata ruang, intensitas kegiatan, dan penggunaan teknologi.  

Keberadaan material padat yang tersuspensi dapat menandakan suatu 

kondisi tingkat pencemaran dalam perairan. Material yang bercampur dengan 

molekul air menyebabkan air menjadi keruh, dan dapat merusak atau 

mengurangi nilai estetika lingkungan pesisir dan lautan, menimbulkan 

kerugian secara sosial dan ekonomi wilayah, serta apabila dikonsumsi dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia. 

Citra satelit merupakan gambaran hasil perekaman objek di permukaan 

bumi yang dilakukan oleh sensor penginderaan jauh. Penggunaan citra satelit 

memberikan kemudahan dalam melakukan pemantauan terhadap perubahan 

kondisi yang terjadi di permukaan bumi secara periodik. Manfaat lainnya dari 

penggunaan citra satelit penginderaan jauh adalah kemampuannya dalam 

merekam wilayah dengan jangkauan yang luas. Salah satu produk citra 

penginderaan jauh, yaitu Citra Satelit Landsat 8. Citra Satelit Landsat 8 

diciptakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan di setiap kegiatan, 

diantaranya ialah dapat difungsikan dalam kegiatan pemantauan kondisi 

pencemaran yang terjadi pada suatu perairan melalui keunggulan kanal yang 

dimiliki. 
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Kondisi Kualitas Air

Kandungan Konsentrasi Total 

Suspended Solid (TSS)

Citra Landsat 

8 OLI/TIRS

Transportasi material organik/

anorganik

1. Siklus hidrologi

2. Hidrodinamika

3. Topografi   wilayah

4. Tata ruang

5. Intensitas kegiatan

6. Penggunaan teknologi

Pencemaran Perairan Pesisir 

Kota Semarang

 

Keterangan  : 

  : dipengaruhi/ditentukan 

                : digunakan  

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penulis, 2020 
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1.7 Batasan Operasional 

 Analisis 

Analisis berupa suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan terhadap 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Arti analisis 

yang dimaksud dalam hal ini adalah menyelidiki perkembangan dari kondisi 

perairan di wilayah pesisir Kota Semarang berdasarkan atas perolehan nilai 

konsentrasi dari Total Suspended Solid (TSS). 

Citra Satelit Landsat 8 

Citra satelit merupakan gambaran rekaman suatu objek di permukaan 

bumi yang ditangkap oleh sensor satelit. Citra Landsat 8 adalah sebuah hasil 

kerjasama antara NASA dan USGS (U.S.Geological Survey). Citra Landsat 

8 diluncurkan pada tahun 2011 dengan pesawat peluncur Atlas-V-401, 

dilengkapi dengan adanya sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) 

dan Thermal Infrared Sensor (TIRS). Dalam penelitian ini, Citra Landsat 8 

difungsikan untuk memantau kondisi perairan pesisir Kota Semarang Jawa 

Tengah. 

Konsentrasi 

Konsentrasi merupakan besaran nilai persentase kandungan material. 

Kualitas perairan di kawasan pesisir Kota Semarang dapat diketahui dari 

tingkat kandungan material Total Suspended Solid nya. 

Pemanfaatan 

Pemanfaatan berarti melakukan perbuatan yang memanfaatkan sesuatu. 

Tindakan memanfaatkan Citra Satelit Landsat 8 dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat pencemaran di kawasan perairan pesisir Kota 

Semarang melalui nilai konsentrasi (TSS).  

Penilaian 

Penilaian adalah suatu kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil 

pengukuran. Hasil pengukuran dari proses pengolahan data citra berupa nilai 

konsentrasi Total Suspended Solid diperlukaan dalam menganalisis kondisi 

perairan pesisir yang ada di Kota Semarang. 
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Perairan 

Perairan berasal dari sekumpulan massa air dan terdapat pada suatu 

wilayah tertentu. Perairan tersebut yang memiliki sifat dinamis ataupun 

statis. Adapun salah satu wilayah perairan yang akan diteliti dalam hal ini 

ialah perairan pesisir di Kota Semarang. 

Pesisir 

Wilayah pesisir adalah interface antara kawasan laut dan darat yang 

saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain, baik secara 

biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir yang menjadi lokasi 

penelitian , yaitu di pesisir Kota Semarang Jawa Tengah, yang berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa.  

Total Suspended Solid (TSS) 

Zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid) adalah semua zat padat, 

baik yang berupa pasir, lumpur, maupun tanah liat atau partikel-partikel 

yang tersuspensi dalam air. Adanya Total Suspended Solid (TSS) 

mencerminkan perubahan ekologi dari suatu perairan dan juga daratan, yang 

akan dapat mempengaruhi proses fotosintesis dari biota air pada perairan, 

khsusunya di kawasan pesisir Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


