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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota dengan segala previlagenya telah menjadi magnet tersendiri bagi 

masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses 

berpindahnya individu yang berasal dari desa menuju kota atau daerah urban. 

Tingginya laju urbanisasi tentu akan membawa dampak besar bagi berbagai 

sektor, terutama sektor pembangunan.  

Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan akan kebutuhan 

dasar juga akan meningkat, terutama kebutuhan papan. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya konversi penggunaan lahan menjadi lahan terbangun 

yang sulit melakukan evaporasi. Lahan yang awalnya dimanfaatkan untuk 

pertanian dan peternakan dapat dibeli atau dialihkan penggunaanya menjadi 

kegiatan non-pertanian atau peternakan seperti pemukiman dan Industri 

(Bakker et al., 2015). 

Masifnya perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun dan 

segala aktifitas didalamnya menyebabkan terjadinya iklim mikro di perkotaan. 

Iklim mikro ini menyebabkan terjadinya anomali suhu yang membuat suhu 

daerah perkotaan menjadi lebih hangat dibanding daerah pedesaan/sekitar. 

Suhu udara di perkotaan lebih tinggi 3-10o C pada siang hari dibandingkan 

dengan wilayah sekelilingnya (Khomarudin, 2004). Fenomena inilah yang 

kemudian dikenal dengan istilah efek pulau bahang (Urban Heat Island).  Hal 

ini dapat terjadi karena radiasi balik pancaran gelombang Panjang dari berbagai 

jenis tutupan lahan di perkotaan terperangkap oleh polutan udara yang akhirnya 

menyebabkan peningkatan suhu (Rushayati et al. 2010 dalam rushayati 2011). 

Fenomena Urban Heat Island (UHI) yang menjadikan suhu daerah urban 

menjadi lebih tinggi merupakan sebuah perubahan iklim lokal dikarenakan 

cakupannya yang sempit. Nilai UHI berbeda beda di setiap tempat, semakin 

mendekati sumber maka suhu semakin tinggi. UHI sendiri merupakan 
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permasalahan utama kota-kota di dunia menurut EPA (Enviromental 

Protection Agency) pada tahun 2005 (Limas  et al, 2014). 

Dampak negatif dari fenomena UHI salah satunya adalah 

meningkatnya suhu udara di perkotaan yang bisa memicu berbagai macam 

kerusakan. Meningkatnya suhu udara menjadikan lingkungan semakin tidak 

nyaman bagi masyarakat, kondisi ini juga diperparah dengan adanya polusi 

udara yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas masyarakat. Hal seperti 

ini seharusnya mampu dijadikan perhatian utama bagi para pemangku 

kebijakan dalam proses penyusunan perencanaan dan tata ruang kota terkhusus 

kota-kota besar yang ada di Indonesia. 

Kota Bekasi merupakan salah satu kota satelit yang berada di provinsi 

Jawa Barat. Wilayah yang memiliki luas 210.49 km ini terbagi kedalam 12 

kecamatan.  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bekasi 

mengalami lonjakan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Salah satu faktor 

yang menyebabkan tingginya pertumbuhan penduduk dikarenakan arus 

migrasi masuk ke kota Bekasi yang begitu besar, hal ini terjadi karena status 

kota Bekasi sebagai kota satelit sehingga banyak kaum migran yang 

menjadikan kota Bekasi sebagai tempat transit/bermukim sementara. 

Pertumbuhan penduduk di kota Bekasi dari tahun ke tahun bisa dilihat pada 

gambar 1, sedangkan kepadatan penduduk kota Bekasi dari tahun ke tahun bisa 

dilihat pada tabel 1. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2019 
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Tabel 1.1 Penduduk Kota Bekasi Tahun 2009-2018 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Penambahan 

Penduduk 

Persentase 

Pertambahan 

Jumlah 

Penduduk 

(%) 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

(Penduduk/luas) 

2010 2.384.032  64.514 2,78 210,49 11.326 

2011 2.453.328  69.296 2,91 210,49 11.655 

2012 2.523.032  69.704 2,84 210,49 11.986 

2013 2.592.819  69.787 2,77 210,49 12.318 

2014 2.663.011  70.192 2,71 210,49 12.651  

2015 2.733.240  70.229 2,64 210,49 12.985 

2016 2.803.283  70.043 2,56 210,49 13.318  

2017 2.873.484  70.201 2,50 210,49 13.651  

2018 2.943.859  70.375 2,45 210,49 13.986  

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2019) 

 

Kota Bekasi menjadi salah satu kota Industri terbesar di Indonesia. Hal 

inilah yang memicu terjadinya proses urbanisasi dari daerah - daerah menuju 

kota Bekasi, dengan harapan mampu memperbaiki perekonomian. Selain itu 

kota Bekasi juga menjadi tempat transit bagi pekerja dari luar kota seperti 

Depok, Jakarta dan Bogor. Kota Bekasi sendiri memiliki dua jenis Industri 

yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Tercatat 

Kota Bekasi memiliki UMK sebanyak 84.510 dan UMB 5.111, mayoritas 

didominasi oleh industri otomotif (Sensus Ekonomi 2016). 

Kenaikan suhu udara salah satunya dipengaruhi oleh adanya perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Kota Bekasi. Minimnya vegetasi di Kota 

Bekasi menjadikan suhu terakumulasi pada daerah padat bangunan. Menurut 
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BPS Kota Bekasi, Jumlah lahan terbangun mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel 2. 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan Kota Bekasi 

Jenis 

Penggunaan 

Lahan 

2012 

(Ha) 

2013 

(Ha) 

2014 

(Ha) 

2015 

(Ha) 

2016 

(Ha) 

2017 

(Ha) 

 

Sawah 

 

491 491 475 468 

 

480 

 

463 

Tegal, 

kebuh, 

ladang 

4.285 4.285 4.285 4.285 

 

4.275 

 

4.256 

Kolam, 

Lainnya 
69 69 69 69 

 

65 

 

 

65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2019 

Luas lahan terbangun selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2009 

sampai tahun 2017, sedangkan lahan yang bervegetasi seperti sawah selalu 

berkurang dari tahun ke tahun. Lahan terbangun dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 198 Ha, sedangkan sawah dari 

tahun 2009 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 199 Ha. 

Menyusutnya lahan bervegetasi seperti sawah, tegal, ditambah meningkatnya 

lahan terbangun non vegetasi seperti Industri, perumahan dan perusahaan 

menjadi faktor yang turut mempengaruhi naiknya suhu permukaan yang ada di 

Kota Bekasi.  

Perkembangan teknologi telah membawa dampak besar di segala lini 

kehidupan manusia. Salah satunya dengan diluncurkannya satelit - satelit yang 

mengorbit bumi dengan berbagai macam spesifikasi dan kemampuan tertentu. 

Hadirnya satelit ditegah kehidupan manusia menjadikan mudahnya 

memperoleh data dalam cakupan wilayah yang luas dalam waktu yang relatif 
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singkat. Salah satunya adalah citra satelit landsat yang memiliki band infrared 

yang berguna untuk menangkap panas di bumi. 

Satelit Landsat merupakan sebuah program luar angkasa yang 

diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1966 dengan nama Earth 

Reaources Observation Satellites (EROS). Landsat mengudara dengan 

membawa beberapa band, salah satunya adalah band Inframerah thermal yang 

mampu mendeteksi suhu permukaan bumi. Data hasil perekaman sensor 

inframerah ini nantinya bisa ekstraksi menjadi berbagai macam informasi, 

salah satunya digunakan untuk memetakan UHI.  

Landsat 8 yang diluncurkan pada tahun 2013 silam merupakan generasi 

terbaru yang membawa berbagai kemajuan teknologi dibanding generasi 

pendahulunya. Salah satunya adalah terdapatnya dua band thermal (Band 10 

dan 11) yang memiliki kemampuan untuk menangkap panas di permukaan 

bumi. Landsat 8 juga terbebas dari gangguan kerusakan alat scan seperti yang 

terjadi pada Landsat 7 sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan 

representatif. Data citra Landsat 8 tersedia lengkap setiap bulannya, selain itu 

datanya juga mudah untuk diakses secara publik serta tidak dikenakan biaya.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti terinspirasi 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hubungan Perkembangan 

Lahan Terbangun Dengan Fenomena Urban Heat Island Di Kota Bekasi ". 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Persebaran LST dan UHI Di Kota Bekasi Tahun 2014 Dan 

2019? 

2. Bagaimana pengaruh perkembangan Lahan Terbangun Terhadap 

fenomena UHI Di Kota Bekasi? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis Persebaran LST dan UHI Di Kota Bekasi Tahun 2014 

Dan 2019. 

2. Menganalisis pengaruh perkembangan Lahan Terbangun Terhadap 

fenomena UHI Di Kota Bekasi. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai syarat akhir perkuliahan Fakultas Geografi dalam memperoleh 

gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Memberikan informasi terkait hubungan lahan terbangun terhadap 

fenomena UHI. 

c. Sebagai bahan referensi bagi akademisi yang hendak mengetahui 

fenomena UHI. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Urban Heat Island (UHI) 

Urban Heat Island merupakan sebuah fenonema perubahan iklim 

lokal yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia, terutama 

masyarakat perkotaan yang memiliki kegiatan industri dan transportasi yang 

tinggi. UHI merupakan perbedaan suhu permukaan yang signifikan pada 

daerah perkotaan dengan daerah pedesaan disekitarnya (Landsberg, 1981 

dalam wengha, 2004). UHI diibaratkan seperti sebuah pulau, semakin menuju 

pusat kota maka suhu akan semakin meningkat, begitu juga kebalikannya, 

semakin menuju daerah pinggiran suhu semakin menurun (Tursilowati, 

2007). Hal ini dapat terjadi karena adanya radiasi matahari yang terperangkap 

sehingga tidak bisa memantul secara sempurna, pencemaran udara dan bahan 

bangunan yang menyerap panas disinyalir menjadi penyebab dari fenomena 
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ini. Tingginya aktivitas transportasi dan Industri di perkotaan turut 

menyumbang naiknya suhu permukaan di wilayah perkotaan. 

Limas (2014), menyebutkan bahwa perpindahan penduduk pedesaan 

menuju perkotaan telah menyebabkan bermunculannya banyak gedung dan 

bangunan sebagai wadah aktivitas manusia. Tingginya alih fungsi lahan dari 

lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun non begetasi menyebabkan 

semakin berkurangnya lahan terbuka hijau yang semakin memperburuk 

fenomena UHI di perkotaan. Fenomena UHI menjadi perhatian seluruh ahli 

di dunia karena turut menyumbang feomena pemanasan global. 

 

Gambar 1.2 Ilustrasi Fenomea UHI 

Sumber: https://urbanland.uli.org/ 

UHI terjadi Ketika banyaknya penggunaan lahan yang digantikan 

beton, aspal, serta infrastruktur lainnya yang menunjang kebutuhan hidup 

manusia. Permukaan yang tergantikan lebih banyak menyerap dan 

memantulkan panas matahari sehingga mengakibatkan suhu permukaan naik 

(Khomarudin, 2004). 

Terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan suh 

permukaan, ada factor yang bisa dikendalikan manusia ada factor alami. 

Faktor yang bisa dikendalikan manusia meliputi desain dan infrastruktur kota 

(bahan bangunan, ruang terbuka hijau, dan sky view factor), sedangkan untuk 

factor yang tidak bisa dikendalikan manusia ceperti musim, tutupan awan dan 

dinamika atmosfer (Wicahyani et al., 2013). 
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United States Environmental Protection Agency (US EPA) 

membedakan antara UHI permukaan dan UHI atmosfer (US EPA, 2008). 

Perhitungan UHI menggunakan citra penginderaan jauh hanya bisa 

digunakan untuk memperoleh analisis UHI permukaan. Sedang untuk UHI 

atmosfer memerlukan parameter yang lebih kompleks. Data yang digunakan 

untuk menganalisa UHI permukaan berupa citra suhu permukaan yang sudah 

terkoreksi. 

Rizwan, dkk. (2008) menyebutkan faktor yang berperan terhadap 

perbedaan suhu terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan oleh manusia dan 

faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Rizwan, dkk. Aktivitas 

manusia yang menghasilkan emisi bahan pencemar sebagai penentu 

terjadinya UHI, antara lain transportasi, Industri, sampah serta energi 

domestic (Rushayati, 2012). Semakin tinggi aktivitas manusia, makan akan 

menghasilkan berbagai macam energi buangan, tidak hanya menghasilkan 

bahan pencemar, aktivitas manusia juga bisa menghasilkan panas 

antropogenik yang turut menyumbang peningkatan suhu. Hal ini terjadi 

karena umumnya Kawasan perkotaan memiliki Kawasan permukiman dan 

penduduk yang lebih banyak dibanding daerah pinggiran/pedesaan.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi UHI diantaranya ada pelepasan 

energi antropogenik dari air conditioning (AC), emisi kegiatan industri, 

kendaraan bermotor, banyaknya permukaan bangunan yang menggunakan 

bahan yang tidak ramah lingkungan.  

 

b. Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat atau 

tanpa kontak langsung dengan objek (Lillesand & Kieffer, 2004). Komponen 

penginderaan jauh terdiri dari tenaga, obyek, proses dan output.  

Tenaga yang umum digunakan dalam penginderaan jauh berupa 

tenaga elektromagnetik yang bersumber dari matahari serta pancaran dari 

objek yang ada di bumi. Sensor dalam penginderaan jauh berfungsi sebagai 
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alat untuk mengindera objek objek yang hendak dikaji. Pada umumnya sensor 

terpasang dalam suatu wahana (platform) yang berupa satelit, balon, pesawat 

atau yang lainnya. Pengumpulan data dalam peninderaan jauh dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk, menyesuaikan dengan tenaga yang 

digunakan. Data penginderaan jauh dapat berupa citra (imagery), grafik atau 

numerik.  

Data penginderaan jauh dapat danalisis guna mendapatkan informasi 

tertentu yang dikehendaki. Proses ini disebut dengan interpretasi data/citra, 

jika dilakukan secara digital dengan bantuan komputer maka disebut 

interpretasi digital. Interpretasi data penginderaan jauh memerlukan data 

rujukan seperti data lapangan, peta tematik dan lainnya.  

 

c. Land Surface Tenperature (LST) 

Land Surface Temperatur / suhu permukaan merupakan rata rata suhu 

jenis permukaan di setiap pixel yang dihitung dengan tutupan bobotnya (Kerr 

et al., 1992 dalam Fatimah, 2012). LST memgang peranan penting dalam 

iklim global, LST semakin meningkat mengikutiu meningkatnya kandungan 

gas rumah kaca di atmosfer. Kenaikan suhu permukaan bisa menyebabkan es 

di kutub mencair dan menjadikan permukaan laut meningkat. Dampak akan 

lebih banyak di daerah monsoon, karena curah hujan yang tidak bisa 

diprediksi sehingga bisa menyebabkan banjir dan kenaikan air laut 

(Rajeshwari & Mani, 2014). 

Suhu permukaan merupakan parameter utama klimatologi. Suhu 

permukaan berperan sebagai pengontrol fluks gelombang Panjang yang 

Kembali ke atmosfer. Akan tetapi, suhu permukaan juga bergantung kepada 

beberapa parameter permukaan, seperti albedo, kelembapan permukaan, serta 

tingkat tutupan vegetasi (Voogt 1996, dalam Prasasti, 2004).  

Perhitungan suh permukaan pada awalnya masih dilakukan secara 

manual menggunakan thermometer yang diletakkan dipermukaan tanah. Data 

yang dihasilkan merupakan data local dengan cakupang wilayah yang 

terbatas. Oleh karena itu untuk mendapatkan data suhu yang bersifat lebih 
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regional diperlukan data suhu dari beberapa satelit cuaca (Prasasti & et al, 

2007). 

Pengumpulan data suhu menggunakan cara tradisional terlalu 

memakan waktu dan kurang efektif, selain itu data yang dihasilkan juga tidak 

bisa realtime karena harus mengumpulkan banyak data dari berbagai penjuru. 

Oleh karena itu, pengumpulan data suh akan lebih flexible jika menggunakan 

citra satelit. Selain lebih efisien, citra satelit mampu menyajikan data dalam 

cakupan wilayah yang luas dalam tempo yang relative singkat. Data satelit 

harus diolah menggunakan berbagai formulasi yang sesuai untuk dapat 

menurunkan nilai suhu permukaan lahan yang baik (Guntara, 2015). 

Estimasi LST diturunkan dari band 10 (Infrared Thermal) dan 11 

(Infrared Thermal) citra Landsat. Kedua saluran thermal tersebut harus 

dikonversi terlebih dahulu dari Digital Number ke Top of Atmosfer Radiance 

baru dikonversi menjadi nilai Brighntness Temperature. Melalui proses 

tersebut baru kita akan medapatkan estimasi hasil ekstraksi nilai LST. 

 

d. Landsat 8 

Satelit Landsat pertama kali diluncurkan dengan code name ERTS-1 

(Earth Resource Technology Satellite) pada 23 Juli 1972 silam. Tiga tahun 

setelahnya, tepatnya pada tahun 1975 NASA Kembali meluncurkan ERTS-2 

yang membawa sensor RBV (Restore Beam Vidcin) dan MSS (Multi Spectral 

Scanner) yang memiliki resolusi spasial 80 x 80 meter. Setelah peluncuran 

seri 1 dan 2, dilanjutkan dengan peluncuran Landsat seri 3,4,5,7 dan 8.  

Landsat 8 merupakan satelit Landsat generasi paling baru yang 

diluncurkan pada tahun 2013 silam di United State. Landsat 8 mengudara 

dengan membawa 11 kanal serta dilengkapi dengan sensor OLI (Onboard 

Operational Land Imager) dan TIRS (Thermal Infrared Sensor). Sensor 

TIRS mampu menghasilkan continuitas data yang untuk kanal kanal infrared 

thermal yang tidak dicitrakan oleh OLI (NASA, 2008 dalam Sitanggang 

2010). Landsat 8 mampu merekan hingga 400 scene citra dalam satu hari, 

atau bisa dikatakan Landsat 8 menghasilkan scene citra 150 kali lebih bayak 
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dari pendahulunya, Landsat 7.  

 

Tabel 1.3 Spesifikasi Citra Landsat 8 

Resolusi Spasial Panjang Gelombang Saluran 

30 m 

Coastal/Aerosol 
0.453 — 0.451 Band 1 

30 m Blue 0.452 — 0.512 Band 2 

30 m Green 0.533 — 0.590 Band 3 

30 m Red 0.636 — 0.673 Band 4 

30 m NIR 0.851 — 0.879 Band 5 

30 m SWIR-1 1.566 — 1.651 Band 6 

100 m TIR 1 10.60 — 11.19 
Band 

10 

100 m TIR 2 11.50 — 12.51 
Band 

11 

30 m SWIR-2 2.107 — 2.294 Band 7 

15 m Pan 0.503 — 0.676 Band 8 

30 m Cirrus 1.363 — 1.384 Band 9 

Sumber: Landsat.gsfc.nasa.gov 

Citra Landsat 8 meyediakan data time series yang bisa diakses secara 

bebas di situs www.USGS.gov. Salah satu kelebihan citra Landsat 8 dibanding 

Landsat 7 adalah tidak adanya striping seperti yang terjadi pada citra Landsat 

7 yang diluncurkan pada 2003 silam. Selain Landsat 8, USGS juga 

menyediakan data Landsat 7 dan 5 dengan konfigursi pencarian dengan 

kriteria kriteria tertentu.  

 

e. SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Sistem Informasi Geografis (GIS) merupakan sebuah sistem atau 

teknologi berbasis komputer yang dibangun untuk tujuan mengumpulkan, 

menyimpan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan informasi dari 

suatu objek atau fenomena yang berada di permukaan bumi (Prahasta, 2009). 
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Kombinasi antara penginderaan jauh dan SIG akan sangat memudahkan 

dalam proses perolehan dan interpretasi citra. SIG merupakan kumpulan dari 

berbagai sistem sebagai berikut: 

 Perangkat keras 

Pada era modern ini, SIG sudah tersedia dalam berbagai platform 

hardware, seperti computer, laptop dan workstation. Hardware yang tersedia 

saat ini sudah sangat mendukung untuk pengolahan data penginderaan jauh, 

termasuk interpretasi citra diantaranya ada SSD, Prosesor generai terbaru 

yang mampu mengolah data citra yang begitu komplek dalam hitungan menit.  

 Perangkat lunak 

Banyak perangkat lunak/software yang sudah memiliki spesialisasi 

masing masing untuk interpretasi kenampakan tertentu, seperti ArcGis, 

ENVI, QGIS dan masih banyak lagi. Adanya berbagai macam perangkat 

lunak yang begitu modern sehingga mampu meningkatkan produktivitas 

pengolahan data citra. 

 Data dan Informasi geografis 

Data SIG dapat berupa data raster dan vector. Dimana masing masing 

data memiliki karakteristik masing masing.  

 Manajemen  

Pengolahan data SIG akan berjalan dengan baik jika dilakukan oleh 

user-user yang berkompeten di setiap tahapannya. Sistem Informasi Geografi 

memiliki kemanpuan untuk memetakan kenampakan kenampakan tertentu di 

permukaan bumi. Selain memetakan, SIG juga mampu untuk saling 

menghubungkan antar kenampakan, mengolah, serta menganalisa fenomena-

fenomena tersebut. SIG mampu mengolah data spasial yang memiliki 

referensi geografi, sehingga dengan SIG akan sangat mudah untuk 

mendapatkan informasi lokasi, pola, trend dari suatu fenomena di permukaan 

bumi. Hal tersebutlah yang membedakan SIG dengan sistem informasi yang 

lainnya.  
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f. Infrared Thermal 

Infrared Thermal merupakan gelombang elektromagnetik yang 

memanfaatkan pancaran suhu dari sebuah benda. Semua benda yang ada di 

dunia memancarkan suhu hasil dari gesekan random partikel benda tersebut. 

Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan benda disebut dengan tenaga 

pancaran yang besarannya diukur dalam satuan watt/cm-2. Geseran dan 

gesekan tersebut kemudian mengakibatkan adanya energi kinetic (Guntara, 

2015). 

Pancaran dari objek dipermukaan bumi mampu ditangkap oleh sensor 

thermal yang kemudian di proses menjadi citra dan non citra. Citra hasil 

perekaman sensor infrared berupa gambar dua dimensi yang memiliki nilai di 

setiap pixelnya. Sedangkan produk non citra berupa kurva spectral yang 

menggambarkan suhu yang dipancarkan oleh suatu objek di permukaan bumi. 

Keunggulan perekaman menggunakan sensor infrared ialah mampu merekam 

kenampakan yang tidak bisa di tangkap oleh indra manusia. Perekaman 

menggunakan sensor infrared juga flexible, tidak terbatas pada siang atau 

malam, namun demi hasil yang maksimal ada baiknya perekaman dilakukan 

pada saat kondisi tutupan awan yang minim.  

 

g. Supervissed Classification – Maximum Likelihood Classification 

(MLC) 

Supervised classification atau klasifikasi terbimbing merupakan 

tehnik klasifikasi citra yang didasarkan pada training area/sampel area. MLC 

merupakan metode paling umum digunakan dalam klasifikasi data remote 

sensing (Foody et al.,1992; lia et al., 2011).  

Klasifikasi terbimbing diperlukan untuk mentransformasikan data 

citra multispektral ke dalam kelas-kelas unsur spasial dalam bentuk informasi 

tematis. Metode klasifikasi terbimbing didahului dengan penentuan daerah 

contoh/training area atau sering disebut dengan kegiatan cluster, yang 

berguna sebagai penciri kelas dari objek yang hendak di identifikasi. 
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h. NDVI 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) digunakan untuk 

melihat tingkat kerapatan vegetasi di suatu wilayah. Menurut (Chilar 1991 

dalam Triyanti 2008) mengatakan bahwa NDVI merupakan nilai dari kondisi 

vegetasi di suatu wilayah. Nilai NDVI dihasilkan dari pemantulan (albedo) 

tajuk vegatasi yang berupa rasio radiasi tampak dan inframerah dekat. 

 

Gambar 1.3 Perhitungan NDVI 

Sumber: Ece.montana.org 

Ketika sinar matahari mengenai sebuah objek, maka ada Panjang 

gelombang yang diserap dan ada yang dipantulkan. Pigmen dalam daun 

tanaman secara alamiah memantulkan cahayan infrared dekat yang memiliki 

Panjang gelombang 0,7 — 1,1 m, serta menyerap Panjang gelombang tampak 

0,4 — 0,7 um yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Sehingga 

semakin banyak daun yang dimiliki oleh suatu tanaman maka semakin 

banyak pula Panjang gelombang cahaya yang akan dipengaruhi (NASA, 

2015).  

Secara teori nilai NDVI mempunyai nilai kisaran -1,0 sampai dengan 

+1,0. NDVI dihitung berdasarkan cahaya tampak dan infrared yang 

dipantulkan oleh tanaman. Semakin sehat tanaman maka akan semakin 

banyak menyerap cahaya tampak. Secara realita, kondisi vegetasi/kehijauan 

tanaman digambarkan mulai dari 0,1 sampai 0,6. Sebagai gambaran, Hutan 

hujan tropis yang memiliki nilai NDVI yang tinggi hanya memiliki nilai 

NDVI kisaran sebesar 0,3, sedang untuk rumput mempunyai rentang nilai 

antara 0,1 — 0,25. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian yang berkaitan dengan Urban Heat Island (UHI) sudah 

banyak dilakuan oleh para akademisi dari berbagai belahan dunia, 

diantaranya ada: 

1. Reto Wulandari (2015) dengan judul " Identifikasi Urban Heat 

Island di Kota Surakarta Pada Tahun 2015 " dengan hasil berupa 

Identifikasi UHI di Kota Surakarta.  

2. Imania Jefri (2018) dengan judul “Analisis Persebaran Urban Heat 

Island di Kota Surakarta” menghasilkan peta sebaran LST, UHI serta 

perbedaan serapan suhu dari berbagai macam tutupan lahan yang ada 

di Kota Surakarta. 

3. Syefira Fauzia (2019) dengan judul “Analisis Urban Heat Island 

(Pulau Bahang Perkotaan) di Kota Bekasi” menghasilkan peta 

sebaran LST, UHI, dan NDVI Kota Bekasi.  

4. Helen Cynthia Aprilia (2020) dengan judul “Analisis Kekritisan 

Lingkungan Akibat Fenomena Urban Heat Island Menggunakan 

Algoritma ECI (Environmental Criticality Index) Di Kota Surakarta 

Dan Sekitarnya ” yang menghasilkan peta LST, NDVI dan grafik 

hubungan ECI dengan fenomena UHI. 
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Wulandari (2015) Identifikasi Urban Heat Island di 

Kota Surakarta Pada Tahun 2015 

1. Mengeathui pola sihi 

permukaan dan suhu 

udara di kota 

Surakarta pada tahun 

2015. 

2. Menganalisis 

fenomena Urban 

Heat Island (UHI) di 

kota Surakarta, dan 

menganalisis stratesi 

intik mengurangi 

fenomena UHI. 

1. Extraksi LST dari 

citra penginderaan 

jauh. 

2. Analisis 

perbandingan suhu 

permukaan. 

1. Peta suhu permukaan kota 

Surakarta. 

2. Peta suhu udara Surakarta. 

3. Analisis perbandingan suhu 

permukaan dan suhu udara di 

kota Surakarta. 

Pratana (2018) Analisis Persebaran Urban Heat 

Island di Kota Surakarta 

1. Menganalisis 

persebaran LST dan 

UHI di Kota 

Surakarta. 

2. Menganalisis data 

perbedaan suhu 

Ekstraksi LST dan UHI 

menggunakan algoritma 

SWA. 

Peta sebaran LST dan UHI 

Kota Surakarta. 
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permukaan 

berdasarkan 

klasifikasi tutupan 

lahan ROI di Kota 

Surakarta. 

Syefira (2019) Analisis Urban Heat Island (Pulau 

Bahang Perkotaan) di Kota Bekasi 

Menggunakan Citra Landsat 8 

1. Mengkaji persebaran 

spasial Land Surface 

Temperature, Urbah 

Heat Island, Indeks 

Vegetasi dan indek 

keterbangunan di 

Kota Bekasi. 

2. Melihat hubungan 

NDVI, NDBI 

dengan LST dan 

UHI di Kota Bekasi. 

Ekstraksi NDVI, LST 

dan UHI menggunakan 

algoritma SWA.  

1. Peta distribusi UHI, LST dan 

NDVI Kota Bekasi.  

2. Grafik hubungan NDVI, 

NDBI dengan LST dan UHI.  

Aprilia (2020) 
Analisis Kekritisan Lingkungan 

Akibat Fenomena Urban Heat 

Island Menggunakan Algoritma 

ECI (Environmental Criticality 

1. Menganalisis 

perubahan distribusi 

spasial LST dan 

NDVI Kota 

Surakarta dan 

Ekstraksi data LST, 

UHI, NDVI dan ECI 

dari citra Landsat 8. 

1. Peta LST dan NDVI tahun 

2013 dan 2019. 

2. Peta ECI tahun 2013 dan 2019 

serta grafik hubungan 

terhadap UHI. 
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Index) Di Kota Surakarta Dan 

Sekitarnya 

sekitarnya tahun 

2013 dan 2019. 

2. Menganalisis tingkat 

ECI Kota Surakarta 

dan sekitarnya tahun 

2013 dan 2019dan 

kaitannya terhadap 

fenomena UHI. 

3. Menganalisis 

hubungan antara 

LST dan NDVI 

terhadap ECI. 

3. Grafik hubungan LST dan 

NDVI terhadap ECI. 

Umam (2020) Analisis Hubungan Perkembangan 

Lahan Terbangun Dengan 

Fenomena Urban Heat Island Di 

Kota Bekasi 

 

1. Menganalisis 

Persebaran LST dan 

UHI di Kota Bekasi 

Tahun 2014 dan 

2019. 

2. Menganalisis 

Pengaruh 

Perkembangan 

Lahan Terbangun 

1. Identifikasi lahan 

terbangun 

menggunakan 

supervised 

classification – 

MLC. 

2. Transformasi UHI. 

Analisis korelasi 

sederhana 

pearsonlahan 

1. Peta distribusi LST dan UHI 

tahun 2014 dan 2019. 

2. Nilai korelasi lahan terbangun 

dengan fenomena UHI. 
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Terhadap Fenomena 

UHI Di Kota Bekasi. 

 

terbangun dengan 

UHI. 

Sumber: Penulis (2020
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan kota selalu diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk 

yang diiringi dengan perubahan penggunaan lahan, semakin maju sebuah kota 

maka presentase lahan terbangun akan semakin tinggi. Peningkatan lahan 

terbangun yang tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah 

lingkungan, salah satunya adalah peningkatan suhu yang mengakibatkan 

berbagai ketidak nyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas bagi 

masyarakat yang tinggal di perkotaan. Banyaknya jumlah lahan terbangun 

menyebabkan semakin banyaknya energi matahari yang dipantulkan kembali 

ke atmosfer, hal inilah yang menyebabkan daerah urban memiliki suhu yang 

relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar.   

UHI merupakan sebuah fenomena dimana suhu daerah urban lebih 

tinggi dari daerah di sekitarnya atau daerah sub urban. Berbagai penelitian telah 

dilakukan untuk mengkaji  permasalahan global tersebut, bahkan para ahli 

menyebutkan jika UHI merupakan masalah yang menimpa kota-kota besar di 

berbagai belahan  dunia.  

Penelitian tentang UHI yang pernah dilakukan mayoritas 

memanfaatkan  data citra satelit, terkhusus satelit yang memiliki saluran  

infrared  thermal. Salah satu citra satelit yang sering dipakai adalah Landsar 8 

karena  memiliki beberapa keunggulan dibanding yang lain. Pembuatan peta 

UHI  didasarkan hasil ekstraksi informasi dari  saluran thermal menggunakan 

algoritma tertentu. Peta UHI dibuat berdasarkan perbedaan nilai LST  antara 

daerah kota dan sub urban/desa. 

Perkembangan lahan terbangun menjadi aspek utama dalam penelitian 

ini. Perubahan lahan terbangun dari tahun ke tahun akan di korelasikan dengan 

fenomena UHI di Kota Bekasi. 
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Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian. 

Sumber: Penulis, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perkembangan kota Bekasi yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk 
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Klasifikasi 
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UHI 
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Terbangun 

Pengaruh pertumbuhan lahan terbangun terhadap 

fenemona UHI 

Peningkatan suhu 

permukaan 
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1.7  Batasan Operasional 

Urban Heat Island (UHI) merupakan peningkatan suhu udara urban 

(Perkotaan) pada urban cover layer (UCL) atau lapisan di bawah Gedung 

dan tajuk vegetasi dibandingkan wilayah rural (pinggiran) khususnya 

dimalam hari yang tenang dan cerah (Voogt 2002). 

Land Surface Temperature (LST) dapat didefinisikan sebagai suhu permukaan 

rata-rata dari suatu permukaan yang sudanbarkan dalam cakupan suatu 

piksel dengan berbagai type permukaan yang berbeda (Faridah dan 

Krisbiantoro, 2014). 

Landsat 8 adalah salah satu satelit penginderaan jauh yang diproduksi NASA 

dan USGS serta dapat diakses secara gratis. 

Lahan Terbangun merupakan lahan yang sudah mengalami proses 

pembangunan atau perkerasan yang terjadi diatas lahan tersebut.  

Klasifikasi terbimbing (supervised classification – maximum likelihood 

classification) merupakan tekhnik klasifikasi citra yang didasarkan pada 

training area yang dibuat menggunakan Region Of Interest.   


