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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki berbagai fungsi dalam 

penyediaannya yaitu sebagai penjaga ketersediaan lahan kawasan resapan air dan 

meningkatkan keharmonisan lingkungan perkotaan sehingga lingkungan 

perkotaan menjadi aman, nyaman, segar, indah dan bersih, selain fungsi diatas 

RTH memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai paru – paru kota, pengatur iklim 

mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerapan air hujan, penyedia habitas satwa, 

penyebab polutan dalam udara, air dan tanah serta penahan angin (Samsudi, 2010). 

Seiring tahun perkembangan suatu kota mempengaruhi perubahan luas ruang 

terbuka hijau mengalami penyusutan sehingga hal ini berkontribusi dalam 

peningkatan suhu permukaan tanah disuatu kota tersebut. 

RTH salah satu elemen dalam tata ruang kota yang memiliki fungsi terhadap 

peningkatan kualitas kenyamanan kota, salah satunya untuk memperbaiki iklim 

mikro. Land Surface Temperature (LST) adalah suhu terluar dari permukaan suatu 

objek, LST juga memberikan sumber yang berkaitan tentang sifat fisik permukaan 

yang memegang peran penting dalam proses yang berhubungan dengan perubahan 

suhu permukaan pada lingkungan sekitar (Dousset dan Gourmelon, 2003)., tidak 

hanya itu LST juga mewakili informasi variasi temperatur permukaan secara 

spasial dan berguna untuk studi perubahan iklim, studi perkotaan, kehutanan, 

pertanian, maupun hidrologi (Orhan & Yakar, 2016). LST berhubungan antara 

Urban Heat Island, jika suatu daerah memiliki sedikit vegetasi / RTH maka LST 

didaerah tersebut akan panas menuju ke arah perkotaan (urban). Suhu permukaan 
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dapat diamati melalui teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan citra 

satelit yang memiliki sensor Thermal seperti Citra Landsat 7 dan Landsat 8 

(Darlina et al., 2018). peningkatan suhu permukaan bisa terjadi secara langsung 

dan tidak langsung akibat dari ulah manusia, peningkatan jumlah penduduk 

membuat pembangunan suatu kota akan mengalami peningkatan dan akan 

menggeser luas ruang terbuka hijau menjadi sempit, merubah lokasi vegetasi 

menjadi non vegetasi. Kegiatan pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan 

kadar CO2, sehingga semakin banyak di atmosfer dan suhu permukaan ikut 

meningkat. Persebaran LST di suatu wilayah perlu diketahui guna untuk 

memantau kenaikan suhu permukaan dan selanjutnya dapat digunakan untuk 

perencanaan penggunaan lahan. 

Kota Madiun adalah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat, 

dan terletak di dataran rendah. Letak Kota Madiun sangat strategis karena berada 

pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa 

Timur, dengan daerah-daerah di Jawa Tengah antara lain Yogyakarta, Jakarta 

lewat Ngawi, Tawangmangu dan Surakarta. Secara administrasi Kota Madiun 

berbatasan dengan Kabupaten Madiun, memiliki 3 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo, berikut peta batas administrasi Kota Madiun. 
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Gambar 1.1. Peta Lokasi Penelitian di Kota Madiun 

Sebagai kota urban Kota Madiun menjadi salah satu kawasan yang terbangun 

dengan luas Kawasan terbangun 20,5 km2 / 61,69% dari luas kota, secara perlahan 

dalam kurun 5 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan di Kota Madiun dari 

kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun sebesar 82 ha. Sehingga 

secara fisik Kota Madiun menjadi wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi, 

sedangkan kawasan yang tidak terbangun meliputi 12,73 km2 / 38,31% dari luas 

kota yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo (RPJMD Kota 

Madiun Tahun 2019-2024). 



4 
 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Rasio RTH Kota Madiun Tahun 2013 hingga 2018 

Sumber : RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 

Tahun 2013 hingga 2018 rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun cenderung 

mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya, dalam jurnal penelitian Ulul 

Albab tentang Evaluasi Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiun, 

mengatakan bahwa RTH Kota Madiun belum mencapai 30% sesuai dengan 

ketentuan Permen PU No.05 Tahun 2008, dimana wilayah kota harus memiliki 

RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat, akan tetapi di Kota Madiun 

terutaman pada RTH publik yang hanya 8,82% / 293,08 ha dari luas Kota Madiun 

dan RTH privat seluas 10,43% / 356,56 ha dari luas Kota Madiun, RTH yang 

belum mencukupi ini lah yang memungkinkan faktor masalah lingkungan salah 

satunya naiknya suhu permukaan tanah. 

Perubahan kenaikan LST sering terjadi di berbagai kota dengan tingkat RTH 

yang rendah serta faktor kegiatan manusia lainnya. Tristan Arminius (2020) 

pernah diteliti fenomena ini di Kabupaten Muna Barat, menunjukan bahwa 

menunjukan penurunan suhu permukaan bumi, yang dikarenakan bertambahnya 

vegetasi dan nilai emisitas yang bertambah dengan suhu permukaan yang awalnya 
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43,730C menjadi 31,670C, pada tahun 2018 suhu maksimum berkisar antara 35- 

370C. 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

menegenai suatu objek, area atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

dengan suatu alat tanpa kontak langsung (Lillesand et al., 2008). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi fenomena LST dan mengidentifikasi RTH 

dalam ruang lingkup yang luas yaitu Kota Madiun, pemanfaatan citra 

penginderaan jauh digunakan karena mampu dalam mengidentifikasi secara cepat, 

efektif dan efisien dalam mengetahui perubahan LST dan RTH. Penggunaan 

penginderaan jauh dalam mengidentifikasi fenomena ini dengan menggunakan 

bantuan citra satelit Landsat 7 ETM dan Landsat 8 OLI, yang mana citra ini 

memiliki band termal yang mampu membantu dalam mengidentifikasi LST, serta 

citra satelit Landsat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi perubahan lahan 

disuatu daerah. 

Berdasarkan data RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, perubahan luas 

RTH Kota Madiun mengalami kenaikan dalam kurun 5 tahun akan tetapi dalam 

data BPS Kota Madiun suhu permukaan pada tahun 2015 berkisar 250C – 350C, 

dan pada tahun 2018 suhu permukaan mengalami kenaikan berkisar 280C-390C, 

perubahan luas RTH dan suhu di Kota Madiun tidak memiliki hubungan. Maka 

dari itu perlunya penelitian ini yang berjudul “Analisis Dampak Perubahan Luas 

Ruang Terbuka Hijau Bagi Kondisi Temperatur Permukaan Tanah Menggunakan 

Indek NVDI Tahun 2010 dan 2020 di Kota Madiun” perlu dilakukan untuk 

mengetahui perubahan luas RTH yang berdampak pada kondisi LST di Kota 

Madiun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana sebaran perubahan luas RTH di Kota Madiun tahun 2010 dan 

2020 ? 

2. Bagaimana sebaran LST Kota Madiun tahun 2010 dan 2020 ? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan RTH terhadap LST di Kota Madiun tahun 

2010 dan 2020 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian 

ini, yaitu : 

1. Mengetahui perubahan luas RTH di Kota Madiun tahun 2010 dan 2020. 

2. Mengetahui sebaran Land Surface Temperature Kota Madiun tahun 2010 

dan 2020. 

3. Mengetahui pengaruh perubahan RTH terhadap LST di Kota Madiun tahun 

2010 dan 2020. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini akan digunakan sebagai : 

1. Memberikan gambaran secara spasial sebaran luas Ruang Terbuka Hijau 

Kota Madiun dari tahun 2010 dan 2020. 

2. Memberikan gambaran secara spasial sebaran Land Surface Temperature 

Kota Madiun untuk pengembangan perencanaan pembangunan 

berkelanjutan. 

3. Sebagai acuan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustakan 

a. Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau diatur dalam Undang – Undang No 26 Tahun 2007, 

dimana RTH merupakan area memanjang, dan atau mengelompok yang 

penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang 

tumbuh secara alami / sengaja ditanam. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan menjadi dua : 

Tabel 1.1. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau 

RTH Publik RTH Privat 

Milik dan di kelola oleh pemerintah 

daerah kota untuk kepentingan 

masyarakat secara umum 

Milik institusi tertentu atau orang 

perseorangan yang pemanfaatannya 

untuk kalangan terbatas 

Terdiri dari  taman  kota, taman 

pemakaman umum, dan jalur  hijau 

sepanjang jalan, sungai, dan pantai 

Terdiri dari kebun atau halaman rumah/ 

gedung milik masyarakat/ swasta yang 

ditanami tumbuhan 

Sumber : F.B. Braharsyah Habibi dan Suharyadi, 2017 

 
Secara umum RTH publik dan privat, sama – sama memiliki fungsi 

utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, seperti sosial budaya, 

ekonomi, dan estetika/arsitektural. Penyediaan Ruang terbuka hijau 

menjadi bagian penting untuk memperbaiki permasalahan lingkungan 

terutama didaerah perkotaan, pada RTH memiliki proporsi pada wilayah 

perkotaan paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi 

RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota 

(Braharsyah Habibi dan Suharyadi, 2017). 
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Menurut RPIJM Bidang PU Cipta Karya, penataan Ruang Terbuka 

Hijau memiliki berbagai manfaat antaranya : 

1. Meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman 

lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah bersih dan 

teduh. 

2. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. 

3. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan 

daerah. 

4. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buaan di daerah. 

5. menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat. 

Manfaat dari Ruang Terbuka Hijau adalah : 

1. sarana untuk mencerminkan identitas daerah. 

2. sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 

3. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; 

4. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; 

5. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah; 

6. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 

7. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; 

8. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

9. memperbaiki iklim mikro 

10. meningkatkan cadangan oksigen di daerah. 

b. Land Surface Temperature (LST) 

Land Surface Temperature adalah suhu permukaan yang dihasilkan dari 

pantulan objek yang terekam satelit penginderaan jauh, LST juga 

didefinisikan sebagai suhu permukaan rata-rata yang digambarkan pada 

cakupan piksel dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda (Faridah & 
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Krisbiantoro, 2014). Suhu permukaan bumi dipengaruhi oleh cuaca dan 

iklim, bukan hanya cuaca dan iklim pengaruh dari vegetasi juga berperan 

penting dalam penyarapan panas. LST merupakan salah satu kunci 

parameter diberbagai studi lingkungan pada disiplin-disiplin ilmu yang 

berbeda, seperti geologi, hidrologi, ekologi, oseanografi, meteorologi, 

klimatologi, dan lain-lain (Jiménez-Muñoz & Sobrino, 2008). Besarnya 

LST tergantung pada kondisi parameter permukaan lainnya, seperti albedo, 

kelembaban permukaan dan tutupan serta kondisi vegetasi. Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang distribusi spasial LST dan keragaman temporalnya 

penting bagi pemodelan aliran yang akurat antara permukaan dan atmoster 

(Prasasti et al, 2007). 

LST pada dasarnya sebuah metode yang digunakan untuk menentukan 

dan memetakan sebaran suhu permukaan sebuah tutupan lahan atau 

penggunaan lahan (Niken et al, 2018) berikut manfaat dari LST : 

1. Memetakan kawasan panas bumi (Geothermal) 

2. Penentuan emisi gas rumah kaca pada suatu tutupan 

lahan/penggunaan lahan tertentu. 

3. Penentuan urban heat island untuk analisis perencanaan kawasan 

perkotaan (urban planning) 

4. Untuk mengetahui tingkat kelembaban tanah (soil moisture) sebagai 

keperluan pertanian dan sebagainya. 

c. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu, seni, dan teknologi untuk 

mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau gejala di 

permukaan bumi dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung 

dengan objek yang dikaji. Sejalan dengan pengertian dari para ahli salah 

satunya Lilesand dan Keifer (1990) bahwa penginderaan jauh adalah ilmu 

dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau 
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fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa 

kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. 

 

 

Gambar 1.3. Konsep Penginderaan Jauh 

Sumber : StudioBelajar.com 

Penggunaan penginderaan jauh tidak lepas akan yang namanya citra / 

foto udara, penggunaan foto udara dalam sebuah kajian geografis sangatlah 

membantu (Jayanti et al, 2016). Keunggulan dari citra penginderaan jauh : 

1. Membantu dalam pemetaan suatu medan 

2. Daerah jangkauan citra sangat luas 

3. Hemat waktu, tenaga, dan hemat 

4. Ketelitiannya sangat tinggi 

Penginderaan jauh memiliki 2 jenis citra yaitu foto udara dan citra 

satelit, untuk foto udara dan citra satelit sendiri memiliki pengambilan 

objek yang berbeda, untuk foto udara hasil rekaman fotogrametris objek 

dengan menggunakan drone / pesawat tanpa awak dari atas permukaan 

bumi, sedangkan citra satelit yaitu citra digital penginderaan jauh hasil dari 

sistem perekaman melalui sensor satelit. 
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Citra satelit memiliki keunggulan untuk resolusi tertentu, menurut 

Danoedoro (2010) resolusi merupakan kemampuan sistem optic-elektronik 

untuk membedakan informasi spasial yang berdekatan / secara spektral 

memiliki kemiripan/kesamaan. Sistem penginderaan jauh memiliki 4 jenis 

resolusi, antara lain : 

1. Resolusi Spasial 

Ukuran terkecil dari suatu objek yang dapat direkam oleh suatu 

sistem penginderaan jauh, semakin baik resolusi spasialnya 

semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam dan mampu 

menyajikan kenampakan obyek secara detail, begitu sebaliknya. 

2. Resolusi Spektral 

Menurut Danoedoro (2012), resolusi spektral merupakan 

kemampuan suatu sistem optik-elektronik untuk membedakan 

informasi (objek) berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. 

3. Resolusi Radiometrik 

Menurut Mather (2004), resolusi radiometrik / tingkat 

sensitivitas radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantitas 

digital yang digunakan untuk mengekspresi data yang dikumpulkan 

oleh sensor. 

4. Resolusi Temporal 

Frekuensi perekaman ulang kembali kedaerah yang sama pada 

rentang waktu tertentu, pada pemanfaatnya resolusi temporal sering 

kali digunakan untuk menganalisis perubahan lahan. Satelit 

penginderaan jauh memiliki karakteristik resolusi temporalyang 

berbeda, seperti halnya satelit Landsat memiliki periode resolusi 

temporal 16 hari. 
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d. Citra Satelit Landsat-7 ETM dan Landsat-8 OLI 

Perkembangan satelit penginderaan jauh menjadi sebuah keharusan 

dalam perannya untuk melakukan analisis wilayah tanpa kontak langsung 

dengan objek yang dikaji, citra Landsat menjadi salah satu komponen 

dalam penginderaan jauh. Citra Landsaat pada awalnya diluncurkan pada 

23 Juli 1972 dengan nama ERTS-1, 3 tahun kemudian Landsat 2 

diluncurkan pada 22 Januari 1975 dengan nama ERTS-2, Landsat 2 ini 

membawa sensor RBV dan MSS multispectral dengan resolusi spasial 80 

x 80 m. Berjalannya Landsat 4 dan Landsat 5 diluncurkan, satelit ini 

diluncurkan dalam tujuan untuk penelitian dan pengembangan. Landsat 4 

diluncurkan pada 16 Juli 1982, sedangkan Landsat 5 diluncurkan pada 1 

Maret 1984 dengan dilengkapi sensor TM ( Thematic Mapper ) dengan 

resolusi spasial 30 x 30 m pada band 1,2,3,4,5,6,7. Landsat 6 menyusul 

pada 5 Oktober 1993, akan tetapi gagal mencapai orbit. Peluncuran 5 

Satelit tersebut telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari satelit 

setelahnya yaitu Landsat 7 dan Landsat 8, pada Landsat 7 diluncurkan april 

1999 memiliki sensor ETM ( Enchnced Thamatic Mapper), satelit ini 

dugunakan untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan geologi, serta 

pemetaan suhu permukaan laut. Berbeda dengan Landsat 8 memiliki sensor 

Onboard Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor 

(TIRS), memiliki 11 band, dengan 9 band pada OLI dan 2 band pad TIRS 

(band 10 & 11). 
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Gambar 1.4. Perbedaan band antara Citra Landsat 7 ETM+ dan Citra Landsat 8 OLI 

Sumber : USGS 

Tabel 1.2. Karakteristik dan kegunaan Citra Landsat-8 OLI 

 
Band Panjang Gelombang Resolusi Spasial 

Band 1 – coastal aerosol 0.43-0.45 30 m 

Band 2 – blue 0.45-0.51 30 m 

Band 3 – green 0.53-0.59 30 m 

Band 4 – red 0.64-0.67 30 m 

Band 5 – near infrared (NIR) 0.85-0.88 30 m 

Band 6 – short-wave infrared (SWIR) 1 1.57-1.65 30 m 

Band 7 short-wave infrared (SWIR) 2 2.11-2.29 30 m 

Band 8 – Panchromatic 0.50-0.68 15 m 

Band 9 – Cirrus 1.36-1.38 30 m 

Band 10 – TIRS 1 10.60-11.19 100 m 

Band 11 – TIRS 2 11.50-12.50 100 m 

Sumber : USGS 
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Penelitian ini menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM dan Landsat-8 

OLI, karena citra Landsat 7 ETM memiliki band thermal (band 6), citra 

tersebut memiliki 2 sensor, yaitu Operatonal Land Imager (OLI) dan 

Thermal Infrared Sensor (TIRS). Resolusi yang dimiliki oleh citra Landsat 

7 ETM termasuk resolusi menengah, resolusi spasial 30 m (band 1 sampai 

5), band 7 multispektral, 15 m band 8 pankromatik, dan 60 m band 6 

thermal, sedangkan Landsat-8 OLI juga termasuk dalam resolusi 

menengah dengan resolusi spasial 30 meter (visible, NIR, SWIR), 100 

meter (Thermal), 15 meter (pankromatik). Citra Landsat 7 ETM dan 

Landsat-8 OLI dalam penggunaan dibidang pemetaan juga berfungsi 

sebagai monitoring perkembangan vegetasi lahan, tutupan lahan, serta 

studi kebencanaan (longsor, kebakaran, dll). Sehingga dalam penelitian ini 

penggunaan citra Landsat 7 ETM dan Landsat-8 OLI untuk mengetahui 

dampak perubahan RTH terhadap LST di Kota Madiun, bukan hanya 

mudah dalam pencarian data citra Landsat 7 ETM dan Landsat-8 OLI yang 

didapat secara free, akan tetapi juga karena memiliki sensor thermal yang 

terdapat di band 10 dan 11 pada citra Landsat 8 OLI dan di band 6 pada 

Landsat 7 ETM, serta kegunaannya untuk memonitoring RTH untuk 

mengetahui perubahan luas RTH di Kota Madiun pada tahun 2010 dan 

2020. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

berkaitan dengan Land Surface Temperature (LST), sudah pernah dilakukan 

penelitian serupa. Maka dari itu, berikut penelitian terkait yang telah diteliti 

sebelumnya : 

1. Anggoro W.U, Andri Suprayogi, dan Bandi Sasmito (2017), judul : 

“Analisis Hubungan Variasi Land Surface Temperature dengan Kelas 

Tutupan Lahan Menggunakan Data Citra Satelit Landsat (Studi Kasus : 

Kabupaten Pati), tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

variasi antara Land Surface Temperature dengan kelas tutupan lahan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh yaitu metode klasifikasi 

terbimbing dan pengolahan suhu permukaan menggunakan metode mono- 

window brightness temperature. Metode yang digunakan analisis spatial 

menggunakan zonal statistic, hasil dari nilai minimal, maksimal, rata-rata 

dan range serta standar deviasi dari suhu permukaan di setiap satuan 

pemeteaan tutupan lahan yang dihasilkan, hasil dari nilai tersebut 

dilakukan perbandingan antara standar deviasi terhadap range, sehingga 

dari hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui variasi hasil 

olahan suhu permukaan terhadap tiap tutupan lahan. 

2. Santi, Siti Belinda Amri, Aspin, Syafrianto Amsyar (2017), judul : 

“Identifikasi Ketersediaan dan Kebutuhan RTH Serta Pengaruhnya 

Terhadap Land Surface Temperature Kota Kendari”, tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan RTH di Kota Kendari 

yang pengaruhnya terhadap Land Surface Temperature. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini analisis data sekunder yang didapatkan dari 

data biofisik luas wilayah, data jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan 

jumlah ternak di Kota Kendari, serta luas RTH Kota Kendari. Hasil 

penelitian ini temperature rata – rata Kota Kendari mencapai 30,810C, 

dengan suhu tertinggi berada di Kecamatan Kadia, dengan suhu mencapai 
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34,050C, minimum 28,650C. salah satu penyebab tingginya suhu udara di 

Kecamatan tersebut karena minimnya daerah bervegetasi. 

3. Fatimah Ahmad, Hadi Susilo Arifin, Endes N. Dahlan, Sobri Effendy, 

Rachman Kurrniawan (2012). Judul : “ Analisis Hubungan Luas Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) dan Perubahan Suhu di Kota Palu ”, tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis pola hubungan ketersediaan ruang 

terbuka hijau dengan suhu di Kota Palu, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berdasarkan data ekstrasi dan analisis matematis. 

Hasil dari penelitian ini bahwa pada kurun waktu 13 tahun dari tahun 1997 

sampai tahun 2010 ditemukan bahwa ruang terbuka hijau menurun dari 

48,86% menjadi 29,48%, penurunan RTH akan meningkatkan suhu udara 

maksimal secara signifikan, persentase ideal hutan kota adalah 18.648 Ha 

(47%) dari luas Kota Palu. 

Berdasarkan dari 3 penelitian di atas menunjukan beberapa perbedaan yang 

dimiliki, dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu , pada penelitian tersebut sama 

– sama membahas tentang Kondisi Land Surface Temperature yang dipengaruhi oleh 

kondisi ketersediaan RTH disuatu daerah. Perbedaan lain yang paling mencolok 

berkaitan dengan daerah penelitian, daerah penelitian (a) berada di Kabupaten Pati, 

penelitian (b) berada di Kota Kendari, sedangkan pada penelitian (b) berada di daerah 

Kota Palu. Selanjutnya masih ada perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, antara lain : 

1. Penelitian (a) memiliki persamaan dimana dalam pengolahan citra 

menggunakan metode klasifikasi terbimbing, dengan metode tersebut 

pengolah data mampu melakukan identifikasi secara mandiri sesuai 

interpretasi citra yang dilakukan oleh pengolah data. Penelitian (a) ini 

menghasilkan variasi range pada setiap variasi tutupan lahan, akan tetapi 

pada penelitian yang akan dilakukan hanya akan berfokus pada perbedaan 

dari kurun waktu, yaitu 2015 dan 2020. 
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2. Penelitian (b) memiliki perbedaan dimana hasil dari penelitian (b) berkaitan 

dengan kebutuhan dan ketersediaan luas RTH terhadap LST yang 

berdampak pada kebutuhan RTH bagi Kota Kendari berdasarkan parameter 

jumlah penduduk, dan kebutuhan oksigen. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan hanya berfokus pada perbedaan LST adanya peningkatan atau 

penurunan di tahun 2015 dan 2020, dengan parameter perubahan luas RTH 

di Kota Madiun. 

3. Penelitian (c) memiliki perbedaan dimana pada metode analisis 

menggunakan metode matematis dan berdasarkan data ekstrasi, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan mengunakan metode analisis korelasi, 

dimana cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier perubahan 

luas RTH terhadapan LST pada tahun 2015 dan 2020. 
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Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Anggoro W.U, Andri 

Suprayogi, dan Bandi 

Sasmito (2017) 

Analisis Hubungan 

Variasi Land Surface 

Temperature dengan 

Kelas Tutupan Lahan 

Menggunakan Data 

Citra Satelit Landsat 

(Studi Kasus : 

Kabupaten Pati) 

1. Untuk mengetahui 

kisaran suhu di 

Kabupaten Pati dari 

bulan Mei sampai 

dengan Juli tahun 

2016. 

2. Untuk mengetahui 

sebaran suhu 

permukaan  di 

wilayah Kabupaten 

Pati. 

3. Untuk mengetahui 

hubungan       antara 

land surface 

temperature dengan 

kelas tutupan lahan. 

klasifikasi terbimbing 

dan pengolahan suhu 

permukaan 

menggunakan metode 

mono-window 

brightness temperature 

variasi hasil olahan suhu 

permukaan terhadap tiap 

tutupan lahan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Santi, Siti Belinda Amri, 

Aspin, Syafrianto 

Amsyar (2017) 

Identifikasi 

Ketersediaan   dan 

Kebutuhan RTH Serta 

Pengaruhnya Terhadap 

Land Surface 

Temperature  Kota 

Kendari 

untuk mengetahui 

ketersediaan    dan 

kebutuhan RTH di Kota 

Kendari   yang 

pengaruhnya terhadap 

Land  Surface 

Temperature 

1. analisis data 

sekunder yang 

didapatkan dari data 

biofisik luas 

wilayah, data 

jumlah penduduk, 

jumlah kendaraan, 

dan jumlah ternak di 

Kota Kendari, serta 

luas RTH Kota 

Kendari 

2. pengolahan citra 

Landsat-8 

1. temperature rata – 

rata Kota Kendari 

mencapai 30,810C 

2. tingginya suhu 

dikarenakan daerah 

yang minim 

vegetasi. 

Fatimah Ahmad, Hadi 

Susilo Arifin, Endes N. 

Dahlan, Sobri Effendy, 

Rachman Kurrniawan 

(2012) 

Analisis Hubungan Luas 

Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan Perubahan 

Suhu di Kota 

Palu 

untuk menganalisis pola 

hubungan ketersediaan 

ruang terbuka hijau 

dengan suhu di Kota 

Palu 

1.  data ekstrasi dan 

analisis matematis 

hasilpengolahan 

citra Landsat 8 

1. kurun waktu 13 tahun 

dari tahun 1997 

sampai tahun 2010       

ditemukan 

bahwa ruang 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    terbuka hijau 

menurun dari 

48,86% menjadi 

29,48% 

2.  penurunan   RTH 

akan meningkatkan 

suhu  udara 

maksimal secara 

signifikan, 

persentase   ideal 

hutan kota adalah 

18.648   Ha   (47%) 

dari luas Kota Palu. 

Jing Jiang, Guangjin 

Tian 

Analysis of the impact 

of Land use/Land cover 

change on Land 

Surface Temperature 

with Remote Sensing 

untuk menyelidiki 

pengaruh perubahan 

lahan terhadap LST 

Klasifikasi terbimbing 

dan tidak terbimbing 

menunjukkan bahwa 

perubahan penggunaan 

lahan 

adalah pendorong 

penting untuk 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    peningkatan LST, 

lintasan temporal piksel 

di ruang TVX 

bermigrasi dari vegetasi 

padat rendah 

kondisi suhu hingga 

vegetasi jarang - kondisi 

suhu tinggi. 

Nafiriair Yufan 

Madakarah, Supriatna, 

Adi Wibowo, Masita 

Dwi Mandini Manessa, 

and Yoanna Ristya 

(2019) 

Variations of Land 

Surface Temperature 

and Its Relationship with 

Land Cover and 

Changes in IPB 

Campus, Dramaga 

Bogor 2013-2018 

Mengetahui pola spasial 

variasi suhu permukaan 

tanah dan hubungannya 

dengan tutupan lahan 

serta perubahannya 

Menggunakan metode 

survei dengan dianalisis 

mnggunakan analisis 

spasial dan analisis 

statistik 

Hasil menunjukkan suhu 

memiliki pola spasial

 yang 

berhubungan dengan 

tutupan lahan. Kenaikan 

suhu tertinggi 

cenderung muncul di 

daerah  yang 

menunjukkan 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

    perubahan dari vegetasi 

ke daerah terbangun 

Aditiya Lucky Janur 

Alamsyah (2021) 

Analisis Dampak 

Perubahan Ruang 

Terbuka Hijau 

Terhadap Temperatur 

Permukaan Tanah 

Menggunakan Indeks 

NDVI Tahun 2010 dan 

2020 di Kota Madiun 

1. Mengetahui 

perubahan luas RTH 

di Kota Madiun 

tahun 2010 dan 

2020. 

2. Mengetahui sebaran 

Land Surface 

Temperature Kota 

Madiun tahun 2010 

dan 2020. 

3. Mengetahui 

pengaruh perubahan 

RTH terhadap LST 

di Kota Madiun 

metode survei dengan 

analisis secara 

kuantitatif, dimana 

metode survei 

dilakukan untuk 

melakukan validasi data 

pengolahan sebaran 

RTH, dan analisis 

secara kuantitatif untuk 

menginterpretasikan 

data yang komplek 

dengan teknik regresi 

linier sederhana 

1. Sebaran luas RTH 

Kota Madiun tahun 

2010 seluas 24,09 

km2 dan tahun 2020 

seluas 12,90 km2 

2. Sebaran LST Kota 

Madiun tahun 2010 

200    –   280   C dan 

tahun   2020   260 – 

340 C 

3. Perhitungan regresi 

2010 dan 2020 

memiliki hasil yang 

tidak      signifikan, 

besar        pengaruh 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

  tahun 2010 dan 

2020. 

 10,4%  dan sisanya 

89,6% dipengaruhi 

oleh factor lain 

diluar         variabel 

bebas. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 
Kota Madiun salah satu wilayah di Jawa Timur yang berada di daerah yang 

strategis, jalur simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah 

di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah. Kota Madiun memiliki luas 

RTH mencapai 5,91 Km2 atau setara dengan 17,79 % dari luas wilayah Kota 

Madiun, dari luas tutupan lahan yang demikian belum mencukupi syarat ketentuan 

luas RTH 30 % dari luas wilayah, dengan demikian Kota Madiun menjadi daerah 

yang memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. 

Pembangunan yang tinggi inilah yang mengakibatkan menyusutnya RTH 

(Ruang Terbuka Hijau) yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun, berdasarkan 

data dari RPJMD tahun 2019-2024, indeks kualitas tutupan lahan Kota Madiun 

pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38,76 %, begitu pula indeks 

kualitas udara di Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 

menjadi 85,50 %. Selain dampak di atas, penyusutan Ruang Tebuka Hijau ini akan 

mengakibatkan beberapa dampak lain salah satunya perubahan suhu permukaan 

yang semakin tinggi / panas. 

Perubahan suhu permukaan ini menjadi salah satu indikator penting dalam 

perubahan iklim global, maka perubahan suhu permukaan / LST di Kota Madiun 

menjadi permasalahan menarik untuk diteliti, karena permasalahan di atas dimana 

Ruang Terbuka Hijau mengalami penyusutan sehingga LST di Kota Madiun harus 

menjadi perhatian Pemerintah setempat. 
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Gambar 1.5 Kerangka Penelitian 

Permasalah Kota Madiun 

Penyusutan Ruang 

Terbuka Hijau 

1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

Menurun 

2. Indeks Kualitas Udara Menurun 

Pembangunan yang tinggi 

Perubahan Temperatur 

Permukaan Tanah (LST) 

Suhu kota semakin tinggi 
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1.7 Batasan Operasional 

Land Surface Temperature (LST) adalah suhu terluar dari permukaan suatu 

objek, LST juga memberikan sumber yang berkaitan tentang sifat fisik 

permukaan ayng memegang peran penting dalam proses yang berhubungan 

dengan perubahan suhu permukaan pada lingkungan sekitar (Dousset dan 

Gourmelon, 2003). 

Luas merupakan lapang; lebar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Perubahan merupakan hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-undang No. 26 

Tahun 2007). 


