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ANALISIS HUBUNGAN PERTUMBUHAN LAHAN TERBANGUN 

TERHADAP PENINGKATAN SUHU PERMUKAAN TERKAIT 

FENOMENA URBAN HEAT ISLAND DI KOTA TANGERANG SELATAN 

 

Abstrak 

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota satelit yang menjadi sasaran 

urbanisasi. Pertambahan lahan terbangun di Kota Tangerang Selatan dapat 

menyebabkan kenaikan suhu permukaan akibat pantulan panas yang tinggi, dan 

dapat menyebabkan fenomena urban heat island. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) 

Mengetahui sebaran tutupan lahan dan suhu permukaan di Kota Tangerang Selatan 

pada tahun 2010 & 2020. 2) Menganalisis hubungan pertumbuhan tutupan lahan 

terbangun terhadap kenaikan suhu permukaan di Kota Tangerang Selatan pada 

tahun 2010 dan 2020. 3) Menganalisis keterkaitan kenaikan suhu permukaan 

dengan sebaran UHI. Metode dalam penelitian ini adalah pengolahan data citra 

Landsat 7 dan Landsat 8 untuk mendapatkan klasifikasi tutupan lahan, klasifikasi 

land surface temperature, dan urban heat island. Uji regresi linier untuk 

mengetahui pengaruh tutupan lahan terbangun terhadap suhu permukaan. Hasil 

yang didapatkan yaitu 1.) Terjadi pertambahan tutupan lahan terbangun, kenaikan 

suhu permukaan, dan penurunan luasan UHI dari tahun 2010 ke tahun 2020. 2.) 

Hasil uji regresi tutupan lahan terbangun memiliki pengaruh sebesar 30,4% 

terhadap kenaikan suhu pemukaan. 3.) Penurunan luas UHI disebabkan oleh 

penurunan variasi suhu.  

Kata kunci: Landsat, Suhu Permukaan, Tutupan Lahan, UHI. 

 

Abstract 

Tangerang Selatan is one of the satellite cities that has been targeted by 

urbanization. The increase of built land area in South Tangerang can cause an 

increase in land surface temperature and urban heat island phenomenon due to high 

heat reflection. The purpose of this study are: 1.) Determining the distribution of 

built land cover and LST in South Tangerang in 2010 and 2020. 2.) Analyzing the 

relationship between the growth of built land cover and the increase of LST in South 
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Tangerang in 2010 and 2020. 3.) Analyzing the relationship between the raise in 

land surface temperature and the distribution of UHI. The method used in this study 

is image data processing in Landsat 7 and Landsat 8 to obtain land cover 

classification, LST classification, and UHI. Linear regression test is used to 

determine the effect of built land cover on LST. The results are: 1.) There was an 

increase in built-in land cover, LST, and a decrease in the area of UHI from 2010 

to 2020. 2.) Built land cover had an effect of 30.4% on the increase in LST. 3.) The 

decrease in the area of UHI is caused by a decrease in temperature variations. 

Keywords: Land Cover, Land Surface Temperature, Landsat, Urban Heat Island. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kota adalah suatu wilayah yang di dalamnya memiliki kawasan permukiman yang 

padat, penduduknya rapat dan mata pencahariannya tidak didominasi oleh 

pertanian. Kota memiliki gejala-gejala berupa terjadinya pemusatan penduduk yang 

cukup besar. Selain itu juga terjadinya pemusatan pemerintah, administrasi, 

ekonomi, dan pusat pelayanan sosial. Kota kota besar menjadi salah satu tujuan 

urbanisasi oleh para penduduk desa. 

 Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota satelit yang berada di 

bagian barat daya Kota Jakarta. Kota ini salah satu pengembangan dari Kabupaten 

Tangerang. Hal ini menyebabkan Kota Tangerang Selatan menjadi sasaran 

urbanisasi. Dalam data yang didapatkan melalui BPS Kota Tangerang Selatan, 

jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2010 ke 

tahun 2019. Jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 

sebanyak 1.298.504 jiwa, hingga tahun 2019 jumlah penduduknya yaitu 1.747.906 

jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan pertambahan 

penggunaan lahan terbangun. 

Pertambahan penggunaan lahan terbangun di perkotaan ini menyebabkan 

timbulnya fenomena pulau bahang atau urban heat island. Dalam (Al Mukmin, 

2016) menjelaskan bahwa Fenomena ini merupakan fenomena di mana suhu di 

daerah padat bangunan lebih tinggi daripada suhu di pinggiran kota. Dalam keadaan 

normal, suhu tertinggi berada di pusat kota dan berangsur-angsur menurun menuju 



3 
 

pinggiran kota hingga desa. Urban Heat Island dapat diketahui menggunakan 

pengolahan hasil citra penginderaan jauh dengan perhitungan Land Surface 

Temperature (LST). 

Pentingnya melakukan penelitian mengenai UHI untuk menghadapi kenaikan 

suhu di daerah perkotaan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui 

sebaran tutupan lahan dan suhu permukaan lahan di Kota Tangerang Selatan pada 

tahun 2010 dan 2010. Selain itu, dalam penelitian ini akan disajikan hubungan 

antara pertumbuhan tutupan lahan terbangun dengan perubahan suhu permukaan, 

dan keterkaitan kenaikan suhu permukaan lahan dengan sebaran UHI yang terjadi 

di Kota Tangerang Selatan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh 

yaitu berupa Citra Landsat 7 dan 8. 

 

2. METODE 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

Data primer yang digunakan yaitu citra digital Landsat 7 yang direkam pada 21 Mei 

2010 dan Landsat 8 yang direkam pada 24 Mei 2020. Data ini digunakan untuk 

pengolahan data Land Surface Temperature, Urban Heat Island dan klasifikasi 

tutupan lahan. Data primer lainnya yang digunakan yaitu data sampel yang diambil 

langsung di lapangan menggunakan metode simple random sampling untuk uji 

akurasi pada citra tutupan lahan Landsat 8 yang sudah diolah, sedangkan data 

sampel untuk uji akurasi citra landsat 7 didapatkan melalui citra GeoEye. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data spasial batas administrasi 

Kota Tangerang Selatan yang diambil di laman 

http://tangsel.geoportal.bantenprov.go.id/. 

2.2. Teknik Pengolahan Data 

2.2.1. Pra Pengolahan Data 

1. Koreksi Radiometrik 

Koreksi ini dilakukan dengan metode TOA reflectance dan Sun 

Elevation.  

2. Pemotongan Citra 

Karena citra Landsat 7 dan Landsat 8 yang diunduh merupakan 

citra yang pembagian daerahnya menggunakan row & path. 

http://tangsel.geoportal.bantenprov.go.id/
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Sehingga perlu dilakukan pemotongan citra agar sesuai dengan 

batas administrasi Kota Tangerang Selatan. 

3. Gap and Fill 

Citra Landsat 7 memiliki masalah dengan Scan Line Corrector 

(SLC), yang menyebabkan munculnya garis hitam pada gambar 

yang direkam. Sehingga diperlukan proses gap and fill untuk 

memperbaiki masalah tersebut. Proses ini dilakukan melalui 

software ENVI yang sudah terinstall plug-in landsat gapfill. 

2.2.2. Pengolahan Data 

1. Reklasifikasi Tutupan Lahan 

Metode klasifikasi yang digunakan yaitu metode supervised 

menggunakan algoritma Maximum Likelihood Estimation (MLE). 

Klasifikasi tutupan lahan dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu: lahan 

vegetasi, lahan terbangun, lahan terbuka, dan tubuh air. 

2. Pengolahan Data Lapangan 

Pengolahan data sampel yang telah didapatkan melalui survey 

lapangan dan data citra diolah dengan cara menghitung 

menggunakan tabel confussion matrix, kemudian diuji 

menggunakan statistik kappa untuk melakukan uji akurasi.  

3. Reklasifikasi Land Surface Temperature 

Pengolahan data land surface temperature dilakukan melalui 

tahap-tahap berikut: 

 1. Mengubah digital number ke radiance. 

 2. Mengubah radiance terkoreksi ke brightness temperature. 

 3. Menghitung NDVI dan emisivitas. 

 4. Konversi suhu satelit ke suhu permukaan. 

4. Penentuan Urban Heat Island 

Urban heat island didapatkan melalui perhitungan nilai ambang 

batas yang digunakan oleh Jatmiko (2015): 

UHI = Tmean – (µ + 0,5α) 

5. Regresi Linier Sederhana 
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Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

pertumbuhan lahan terbangun dengan kenaikan suhu permukaan 

di Kota Tangerang Selatan. Variabel terpengaruh yaitu rata-rata 

perubahan suhu permukaan dan variabel yang mempengaruhinya 

yaitu perubahan luas tutupan lahan terbangun yang ada di Kota 

Tangerang Selatan. 

2.3. Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan metode analisis 

deskriptif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Sebaran Tutupan Lahan 

Berdasarkan hasil klasifikasi citra Landsat 7 tahun 2010 yang dapat dilihat 

dalam Gambar 1, sebaran tutupan lahan pada tahun 2010 didominasi oleh 

tutupan lahan vegetasi, diikuti oleh tutupan lahan terbangun, tubuh air, dan 

lahan terbuka. Presentase tutupan lahan vegetasi yaitu sebesar 58.53% atau 

memiliki luas sebesar 96.49 km2. Tutupan lahan yang mendominasi 

selanjutnya yaitu tutupan lahan terbangun yang memiliki presentase 

sebesar 39.82% atau memiliki luas sebesar 65.65 km2. 

Hasil klasifikasi citra pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan 

penurunan pada beberapa tutupan lahan dari tahun 2010. Sebaran tutupan 

lahan tahun 2020 dapat dilihat melalui Gambar 2. Tutupan lahan yang 

mengalami peningkatan yaitu lahan terbangun yang sebelumnya memiliki 

persentase sebesar 39.82% menjadi 75.12% atau luasan sebesar 123.84 

km2. Sedangkan tutupan lahan vegetasi mengalami penurunan pada tahun 

2020 memiliki persentase sebesar 23.42% atau luasan sebesar 38.60 km2, 

penurunan ini dominan terjadi akibat perubahan tutupan lahan vegetasi 

menjadi lahan terbangun. 
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 Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 

 

Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 
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Gambar 3. Grafik Luas Tutupan Lahan Tahun 2010 & 2020 

 

3.2. Sebaran Suhu Permukaan 

Pembagian kelas suhu permukaan dibagi menjadi 5 kelas dengan 

memperhatikan nilai terkecil dan terbesar dari nilai suhu permukaan yang 

telah didapatkan pada citra tahun 2010 dan tahun 2020. Sebaran suhu 

permukaan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 memiliki rata-rata 

sebesar 24,35oC, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan rata-rata 

menjadi 26,30oC. 

Hasil klasifikasi kelas suhu permukaan tahun 2010 dapat dilihat 

pada Gambar 4. Luasan sebaran suhu permukaan pada kelas ≤ 20oC 

memiliki luasan sebesar 0.08 km2, pada kelas 20.6 – 23oC memiliki luasan 

sebesar 27.35 km2, pada kelas 23.1 – 25.5oC memiliki luas sebesar 114.60 

km2, pada kelas 25.6- 28oC memiliki luas sebesar 22.67 km2, pada kelas ≥ 

28.1oC memiliki luas sebesar 0.15 km2. 

Persebaran suhu permukaan tahun 2020 didominasi oleh suhu pada 

kelas 25.6 - 28oC (Gambar 5). Kelas klasifikasi suhu 25.6 – 28oC 

menempati luasan sebesar 134.26 km2 yang menyebar di seluruh wilayah 

Kota Tangerang Selatan, terutama di Kecamatan Pamulang dan Ciputat. 

Sedangkan pada kelas ≥ 28.1oC memiliki luasan sebesar 1.65 km2 yang 

lebih banyak tersebar di Kecamatan Pamulang. Kecamatan yang memiliki 

suhu lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu 
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Kecamatan Setu karena daerahnya banyak tersebar suhu yang berada di 

kelas 20.6 – 23oC. 

 

Gambar 4. Peta Sebaran Suhu Permukaan Kota Tangerang Selatan Tahun 

2010 

 

 

Gambar 5. Peta Sebaran Suhu Permukaan Kota Tangerang Selatan Tahun 

2020 
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3.3. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Lahan Terbangun Terhadap 

Kenaikan Suhu Permukaan 

Melalui analisis suhu permukaan dan analisis perubahan tutupan lahan, 

didapatkan bahwa perubahan tutupan lahan terbangun mengalami kenaikan 

luasan secara signifikan dan terjadi kenaikan suhu permukaan di Kota 

Tangerang Selatan selama 1 dekade. Sesuai dengan yang dikatakan oleh 

(Adiningsih, 2001) bahwa penutupan lahan permukiman, lahan terbuka, 

dan industri merupakan tutupan lahan yang memiliki suhu tinggi. Maka 

dapat diasumsikan bahwa perubahan tutupan lahan terbangun memiliki 

kaitan dengan terjadinya kenaikan suhu di Kota Tangerang Selatan. Secara 

rata-rata, suhu di Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan sebesar 

2,05oC. 

 

 

Tabel 1. Hasil Regresi Linier  
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Gambar 5. Grafik Regresi Linier 

 

Berdasarkan uji regresi linier sederhana (Tabel 1), menghasilkan 

persamaan antara perubahan luas lahan terbangun dengan suhu permukaan 

yaitu y = 1,542 + 0,005x dengan nilai r2 yang didapatkan yaitu sebesar 

0,304. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa besaran pengaruh 

tutupan lahan terbangun terhadap rata-rata suhu permukaan yaitu sebesar 

30,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lahan terbangun 

sendiri umumnya adalah rumah, gedung, atau jalan yang dibangun 

menggunakan material seperti beton, batu, aspal, dan sebagainya. Material 

tersebut merupakan material penyimpan panas karena memiliki nilai 

konduktifitas yang sangat tinggi, sehingga pada siang hari akan terasa lebih 

panas. 

Jumlah konversi lahan vegetasi menjadi tutupan lahan terbangun 

pada tahun 2010 ke 2020 mengalami konversi paling tinggi yaitu sebesar 

62,17 km2, artinya sebanyak 64% lahan vegetasi tergantikan oleh lahan 

terbangun. Pengurangan luasan lahan vegetasi yang tinggi itu juga menjadi 

salah satu penyebab meningkatnya suhu permukaan di Kota Tangerang 

Selatan karena lahan vegetasi memiliki peranan yang sangat besar dalam 

menyerap panas. 

 

3.4. Urban Heat Island 
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Berdasarkan pengolahan data urban heat island didapatkan hasil 

luasan pada tahun 2010 sebesar 59,85 km2 sedangkan pada tahun 2020 

terjadi penurunan sebesar 8% sehingga luasan menjadi 54,66 km2. Sebaran 

UHI pada tahun 2010 (Lihat Gambar 6) paling tinggi berada di Kecamatan 

Pondok Aren, Ciputat Timur, dan Pamulang. Untuk sebaran UHI tahun 

2020 (Lihat Gambar 7), terjadi penurunan di Kecamatan Pondok Aren dan 

Ciputat Timur, namun terjadi kenaikan di Kecamatan Pamulang, Ciputat, 

dan Setu. 

Penurunan luasan UHI yang terjadi pada tahun 2020 dipengaruhi 

oleh nilai batas ambang di tiap tahunnya. Pada tahun 2010, nilai ambang 

batas berada pada suhu 25,84oC sedangkan pada tahun 2020 yaitu 26,76oC. 

Melihat dari persamaan nilai ambang batas UHI, salah satu faktor yang 

mempengaruhi yaitu semakin mengecilnya nilai standar deviasi dari tahun 

2010 ke tahun 2020. Variasi nilai suhu yang dekat dengan rata-rata 

keseluruhan akan semakin besar jika nilai standar deviasinya tinggi. Maka 

dari itu, luasan UHI mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2020 

karena UHI merupakan keadaan yang terbentuk oleh suhu tinggi di pusat 

kota dan suhu rendah di sekitarnya. 

 

Tabel 2. Nilai UHI Tahun 2010 & 2020 

Tahun  Nilai Ambang 

Batas (oC) 

Nilai UHI 

Maksimum (oC) 

Standar 

Deviasi 

2010 24,84 5,43 1,18 

2020 26,76 2,62 0,90 

 

 

 Tabel 3. Luas Sebaran Urban Heat Island Tahun 2010 & 2020 
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Gambar 6. Peta Sebaran UHI di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 
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Gambar 7. Peta Sebaran UHI di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Tutupan lahan terbangun mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebesar 

65,65 km2 menjadi 123,84 km2 pada tahun 2020. Sedangkan tutupan lahan 

vegetasi mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2010 memiliki 

luas sebesar 96,49 km2 menjadi 38,60 km2 pada tahun 2020. Suhu 

permukaan di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2010 ke tahun 2020 

mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,05oC yang sebelumnya pada tahun 

2010 dominasi suhu berada pada kelas III (23.1 – 25,5oC) dengan luas 

sebesar 114,60 km2 berubah menjadi kelas IV (25,6 – 28oC) pada tahun 

2020 dengan luas 134,26 km2 

2. Pengaruh perubahan tutupan lahan terbangun terhadap suhu permukaan 

didapatkan melalui uji regresi linier yang menghasilkan persamaan y = 

1,542 + 0,005x dan koefisien determinasi sebesar 0,304 yang artinya 

pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap suhu permukaan sebesar 30,4% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam 

model. 
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3. Fenomena urban heat island di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010 

memiliki luas sebesar 59,85 km2 dan pada tahun 2020 sebesar 54,66 km2. 

Penurunan luasan daerah UHI disebabkan oleh menurunnya nilai batas 

ambang yang menunjukkan terjadinya penurunan variasi suhu. Karena 

fenomena UHI merupakan kondisi yang terbentuk sebab adanya perbedaan 

suhu tinggi di kota yang dikelilingi suhu rendah di sekitarnya. Kecamatan 

yang memiliki sebaran UHI paling banyak yaitu Kecamatan Pondok Aren, 

Ciputat Timur, Ciputat, dan Pamulang. 

4.2. Saran 

1. Jumlah sampel yang digunakan untuk menghitung uji akurasi sebaiknya 

lebih banyak mengingat Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang luas, 

sehingga akurasi peta tutupan lahan bisa lebih baik lagi. 

2. Karena penelitian menggunakan citra Landsat yang memiliki resolusi 

spasial band spektral dan band thermal yang berbeda, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya menggunakan citra yang memiliki resolusi spasial 

antara band spektral dan band thermal yang sama agar suhu lebih akurat. 
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