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Metodologi Identifikasi Sawah dengan Data Satelit 

(studi kasus :  D.I. Jatiluhur) 

Oleh : Idung Risdiyanto 

 

Tahapan dan metodologi disusun identifikasi sawah dengan data satelit dilakukan sejalan 

dengan perkembangan teknologi aplikasi penginderaan jauh serta pemodelan spasial.  Untuk 

itu, metodologi disusun sebagai tahapan kegiatan dengan setiap tahapannya akan mempunyai 

keluaran yang akan digunakan oleh tahap selanjutnya.  Keluaran dari setiap tahapan tersebut 

dapat berupa data dan informasi maupun model perhitungan atau fungsi.  Dengan demikian, 

tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Diskripsi dan pengenalan rona lingkungan area studi 

2. Identifikasi dan klasifikasi jenis penggunaan dan penutupan lahan 

3. Analisis perubahan lahan 

4. Perumusan dan penyusunan model analisis perubahan lahan 

 

Diskripsi dan pengenalan rona lingkungan awal 

Daerah irigasi Jatiluhur mempunyai luas rencana irigasi sebesar  240000 ha (Unit Pusdata 

SDA, 2004) yang terbagi dalam 3 kawasan kabupaten, yaitu Kab. Purwakarata, Kerawang dan 

Bekasi seperti yang disajikan pada Gambar 4.2 berikut ini. Bangunan utama yang membentuk 

daerah irigasi ini adalah Waduk Jatiluhur yang berlokasi di Kab. Purwakarta dan dibangun 

pada tahun 1957-1967 dan merupakan waduk pertama di Indonesia yang mempunyai daerah 

pengaliran irigasi terluas di Indonesia. Luas tersebut adalah luas yang ada pada tahun-tahun 

awal pengoerasian Daerah Irigasi Jatiluhur (setelah 1967).  Jika dibandingkan dengan data 

E&P Perum Jasa Tirta II, 2002 maka terjadi perbedaan data luas daerah irigasi.  Pada data 

Perum Jasa Tirta II luas daerah irigasi Jati Luhur adalah  238000 ha.  Perbedaan data tersebut 

dapat disebabkan oleh perbedaan teknik dan cara penyajian data ataupun disebabkan oleh 

perubahan fungsi lahan. 

Sebagai kawasan yang dekat dengan ibukota, kawasan ini mendapatkan tekanan yang berat 

dalam alih fungsi lahan mengingat proses industrialisasi yang terjadi pada tahun 1987-1997 

yang berakibat pada perubahan lahan-lahan irigasi menjadi lahan dengan pemanfaatan selain 

pertanian.  Tekanan yang paling berat terhadi di Kab. Bekasi yang merupakan kawasan 

penyanggah Jakarta.  Namun demikian, sampai saat ini belum didapatkan data dan informasi 

yang akurat mengenai perubahan lahan tersebut, walaupun kenyataan di lapangan hal tersebut 

dapat dibuktikan. 

Data dan informasi yang didapatkan dari Departemen Pertanian (2000) menyajikan luas baku 

sawah dan tidak terdelianasi dalam batasan daerah irigasi dan tidak dibagi menjadi kawasan 

yang terlayani dan tidak terlayani oleh jaringan irigasi sehingga tidak dapat menunjukkan data 

yang dapat digunakan untuk manajemen distribusi air.  Gambar 1 menunjukkan contoh lokasi 

lahan baku sawah yang disusun oleh Departemen Pertanian. 

Diskripsi dan pengenalan rona lingkungan awal perlu dilakukan karena akan menjadi 

landasan bagi tahap kegiatan berikutnya.  Termasuk dalam tahap ini adalah: 

- Identifikasi permasalahan dan teknologi 

- Delianasi kawasan studi 

- Identifikasi dan inventori data 

- Penyusunan struktur dan basisdata 
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Gambar 1.  Contoh data luas baku sawah di Kab. Bekasi dan Kerawang (Deptan, 2000) 
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1.   Identifikasi permasalahan dan teknologi 

Tahapan ini terdiri dari dua bagian, yaitu : 

1) Identifikasi permasalahan; pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap 

permasalahan yang ada dan terkait dengan proses perubahan lahan baku sawah 

menjadi pemanfaatan lain baik aspek fisik maupun non fisik.  Identifikasi 

permasalahan ini perlu dilakukan dengan cara kajian literatur terhadap hasil-hasil 
penelitian tentang alih fungsi lahan baik yang terjadi pada lahan sawah maupun lahan 

non-sawah serta melakukan pengamatan di lapangan.  Hasil dari kajian dan 

pengamatan di lapangan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai bahan untuk 

menyusun suatu bentuk teknik yang akan digunakan sebagai alat dalam penyelesaian 

pekerjaan ini dan sebagai bahan perbandingan untuk mengukur tingkat akurasi, 

efisiensi dan efektifitas keluaran kegiatan. 

2) Identifikasi teknologi analisis perubaan lahan; seperti halnya identifikasi 

permasalahan tersebut diatas, maka identifikasi teknologi analisis perubahan lahan 

difokuskan pada teknik-teknik penginderaan jauh yang pernah dilakukan dalam 

analisis terkait baik yang menyangkut jenis penggunaan lahan baku sawah ataupun 

jenis yang lain.  Hasil dari kegiatan ini selanjutnya akan dirumuskan dengan 

melakukan beberapa modifikasi untuk digunakan alat untuk mengdentifikasi dan 

analisis perubahan lahan. 

 

Delianasi kawasan studi 

Setelah dilakukan kajian terhadap masalah dan teknik-teknik penginderaan jauh, maka tahap 
berikutnya yang akan dikaukan adalah delianasi kawasan irigasi Jatiluhur.  Tahapan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui batas fisik kawasan yang terlayani oleh jaringan irigasi yang 

ada.  Dalam delianasi kawasan studi ini, tahap-tahap yang akan dilakukan adalah : 

1) Analisis sifat hidrologi permukaan; analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

data DEM yang diturunkan dari data topografi guna mengetahu sifat-sifat hidrologi 

permukaan seperti slope, arah aliran, akumulasi aliran dan batas daerah pengaliran 

sehingga akan dapat diketahui batas-batas kawaan yang secara alami akan mendapat 

pelayanan jaringan irigasi secara gravitasi oleh Jaringan irigasi Jatiluhur. 

2) Overlay sifat-sifat hidrologi permukaan dan peta jaringan irigasi;  dilakukan 

guna mengetahui luas irigasi yang sesungguhnya di kawasan ini melalui proses 

spatial intersection 

3) Penetapan kawasan studi;  dengan mengetahui batas-batas yang diperoleh dari batas 

alam (analisis hidrologi permukaan) dan jaringan pelayanan irigasi Jatiluhur maka 

ditetapakan batas kawasan studi. 

 

Identifikasi dan inventori data 

Sesuai dengan tema kegiatan dan batas-batas kawasan yang ada maka dilakukan identifikasi 

dan iventori data yang diperlukan dalam kegiatan ini.  Selain data-data yang telah dijelaskan 

dalam KAK, juga diperlukan data-data pendukung yang diperlukan dalam kegiatan ini.  

Tema, bentuk, jenis, sifat dan sumber data telah dijelaskan dalam bagian Pemahaman dan 

Tanggapan terhadap KAK di Bab 3 (Tabel 3.1) 

 

Penyusunan struktur dan basisdata 

Kegiatan ini melibatkan pemanfaatan data dalam keragaman dan ukuran data yang sangat 

besar.  Oleh karena itu perlu disusun suatu bentuk stuktur basis data yang dapat menangani 
pengolahan data baik untuk masukan terhadap pengolahan identifikasi dan analisis perubahan 



 4 

lahan maupun untuk proses-proses basis data seperti editing, querying, retriving, upload dan 

download data.  Oleh karena itu, termasuk dalam tahapan kegiatan ini, data-data yang 

digunakan dalam kegiatan ini akan disusun dengan menggunakan perangkat SDBMS (Spatial 

Database Management System) dengan strukutur dan interface sistem yang memadai untuk 

mendukung pekerjaan ini. 

 

2.  Identifikasi dan klasifikasi jenis penggunaan dan penutupan lahan 

 

Sistem penginderaan jauh 

Penginderaan jauh atau remote sensing diartikan sebagai suatu gabungan antara seni, ilmu dan 

teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek, kejadian atau area melalui analisis 

data yang dikumpulkan tanpa melalui kontak langsung dengan objek, kejadian atau area yang 

sedang diteliti (Lillesand dan Kiefer, 1993). 

Penginderaan jauh merupakan teknik yang relatif baru yang memungkinkan orang dapat 

mengumpulkan data tanpa langsung terjun ke lapangan. Aspek dan obyek tertentu pada 
daerah yang luas dapat diteliti tanpa penjelajahan lapangan seluruh areal, dengan demikian 

akan menghemat waktu dan biaya (Wiradisastra, 1996) 

Data penginderaan jauh merupakan suatu data hasil dari kegiatan mengindera sebuah obyek 

tanpa kontak langsung dengan obyek tersebut.  Data ini biasanya dalam bentuk suatu gambar 

atau image yang menggambarkan suatu obyek.  Sebagai contoh adalah data foto yang 

diperoleh dari kamera merupakan suatu contoh data yang diperoleh dengan teknik 

penginderaan jauh.   

Dalam kegiatan ini dipergunakan data penginderaan jauh satelit, khususnya data  LANDSAT 
Thematik Mapper  dan ASTER yang akan dibahas lebih lanjut. 

Data Landsat TM 

Pada tahun 1972 NASA menandai program pertamanya yang mengkhususkan pada perolehan 

data digital dari satelit penginderaan jauh.  Satelit LANDSAT merupakan satelit yang pertama 

kali diluncurkan untuk mengumpulkan citra permukaan bumi.  Dua buah sistem satelit 

pertama dari satelit ini dinamakan ERTS (Earth Resources Technology Satellite), yang 

kemudian diganti dengan LANDSAT. Kanal dari ERTS semula dirancang untuk pertanian .  

Namun pada perkembangan selanjutnya satelit ini banyak digunakan untuk  kepentingan 

geologi. Maka dipasanglah sensor Thematic Mapper (TM ) untuk mengumpulkan informasi 

geologi pada seri LANDSAT 4. 

Sensor TM mempunyai tujuh kanal, dengan masing-masing kanal terdiri dari 16 detektor 

kecuali kanal 6 mempunyai 4 detektor.  Lebar cakupan 185 km dan ketinggian lintasan sekitar 

705 kilometer. Data TM sangat berguna untuk determinasi tipe dan kesehatan tanaman, 

kelembaban tanah, diferensiasi salju dan awan, dan diskriminasi tipe batuan. 

Resolusi spasial dari data TM adalah 30 x 30 meter untuk seluruh kanal kecuali kanal 6 

dengan resolusi 120 x 120 meter yang bisa diresampling ke 30 x 30 meter untuk digabung 

dengan kanal lain.  Resolusi temporalnya 16 hari dengan resolusi radiometrik 8 bit atau 256 

tingkat skala keabuan. Perkembangan terbaru dari satelit ini (LANDSAT 7) adalah dengan 

penambahan kanal pankromatik (sensitif untuk semua warna tampak) dengan resolusi spasial 

yang lebih besar yaitu 15 x 15 m.  

Berikut adalah karakteristik dari kanal-kanal pada sensor Thematic Mapper dengan kisaran 

panjang gelombang yang dapat dideteksi. 
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Tabel 4.  Karakteristik Data LANDSAT-TM 

Nomor Kanal Panjang Gelombang Rsolusi Spasial Daerah Spektrum 

1. 0.45-0.52  Biru 

2. 0.52-0.60  Hijau 

3. 0.63-0.69  Merah 

4. 0.76-0.90  Inframerah dekat 

5. 1.55-1.74  Inframerah tengah 

6. 10.40-12.5  Inframerah  thermal 

7 2.08-2.35  Inframerah tengah 

8 0.51-0.73  Pankromatik 

 

 Seperti halnya pada data NOAA AVHRR kombinasi kanal akan sangat menentukan 

penggunaannya dalam bidang-bidang tertentu, misalnya pertanian, hidrologi, kehutanan, dan 

lain sebagainya.  Fungsi dari masing-masing kanal pada LANDSAT dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel  2. Fungsi Masing-masing Kanal Data LANDSAT-TM 

Nomor Kanal Karakterisik dan Fungsi 

1. Tidak dianjurkan dipakai tersendiri karena kekontrasan dan sensitivitasnya 

terhdap kabut rendah.  Baik untuk pemetaan perairan pantai, untuk membedakan 

vegetasi dan tanah.  Baik untuk pemetaan tipe hutan dan deteksi kultural. 

2. Tidak dianjurkan dipakai tersendiri karena kekontrasan dan sensitivitasnya 

terhdap kabut rendah. Baik untuk inventarisasi tanaman. 

3. Bagus untuk penampilan jalan dan tanah kosong. Bagus untuk menunjukkan 

kekontrasan antara daerah bervegetasi dan non vegetasi dan untuk pemisahan 

spesies tumbuhan juga untuk determinasi delineasi batasan tanah dan geologi 
begitu juga kenampakan kultural. 

4 Membantu evaluasi kwantitas biomassa, juga mampu memisahkan tubuh air dan 

vegetasi, tapi tidak sefektif kanal 3 dalam identifikasi jalan.  Baik untuk 

identifikasi tanaman, terutama untuk membedakan kekontrasan tanah/tanaman 

dan air. 

5. Bagus untuk menampilkan jalan, tanah kosong, dan tubuh air dengan 

menunjukkan kekontrasan yang bagus antara tipe vegetasi yang berbeda.  

Potensial untuk diskriminasi antara kemampuan Beberapa tipe tanah dan air. 

Sensitif terhadap jumlah air dalam tanaman, yang sangat berguna untuk studi 

kekeringan dan analisa kesehatan tanaman. Merupakan salah satu dari beberapa 

kanal yang dapat digunakan untuk diskriminasi antara awan, salju dan es. 

6. Mempunyai resolusi 120 meter, menerima respons yang bagus emisi radiasi 

(panas) termal dari obyek.  Radiasi termal bagus untuk kelembaban tanah, 

ketinggian vegetasi, dan temperatur vegetasi.  Berguna untuk deteksi vegetasi 

dan tanaman yang terkena stress, intensitas panas, aplikasi insektisida dan 
penempatan aktivitas geotermal.  Sebaiknya data diterima pada malam hari 

untuk mendapatkan informasi maksimal.  Data yang direkam pada siang hari dan 

panas mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya. 

7. Mempunyai penetrasi kabut lebih tinggi daripada kanal 5. Sangat potensial untuk 

analisa tanah, khususnya untuk lempung. Penting untuk diskriminasi formasi 
batuan dan batasan tanah, juga baik untuk diskriminasi tanah, kelembaban 

vegetasi dan evapotranspirasi. 
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Data TERRA ASTER 

The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) adalah 

suatu citra multispektral yang diluncurkan oleh NASA pada bulan Desember 1999 yang 

merupakan salah satu sensor dari Satelit Terra. Aster memiliki 14 band yang terbagi dalam 

kanal visible, kanal inframerah dan kanal thermal inframerah.  Resolusi spasial kanal visible 

(VNIR) adalah 15 m lebih baik dari data LANDSAT TM yang resolusi spasialnya 30 m.  
Kanal inframerahnya (SWIR) sama dengan LANDSAT TM adalah 30 m dan kanal thermal 

inframerahnya (TIR) memiliki resolusi 90 m.  Tabel 6 merupakan rincian spectral per kanal 

pada data ASTER. 

Melihat dari kondisi karakteristik data ASTER maka secara spasial untuk aplikasi klasifikasi 

data ASTER akan lebih baik dibandingkan dengan data LANDSAT TM, dan demikian juga 

untuk aplikasi perhitungan suhu permukaan, neraca energi dan aplikasi klimatologi data ini 

diperkirakan akan dapat lebih baik dibandingkan dengan data Landsat TM, karena memiliki 
kanal inframerah dan kanal thermal inframerah yang lebih pendek kisaran panjang 

gelombangnya dan jumlah kanal yang lebih banyak. 

Tabel  3.  Karakteristik Data ASTER 

 

 

Klasifikasi Penggunaan Lahan  

Proses klasifikasi penutup lahan dengan menggunakan Citra Satelit Landsat yang dilakukan 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode klasifikasi terbimbing (Supervised 

Classifikation). Sistem pengklasifikasian ini lebih banyak menggunakan algoritma yang 

mengkaji sejumlah besar pixel dan membaginya kedalam sejumlah kelas berdasarkan 

pengelompokan nilai DN (Digital Number) pada citra.  

 

Kelas yang dihasilkan dari klasifikasi ini adalah kelas spektral. Kelas tersebut didasarkan 

pada pengelompokan nilai natural spektral citra, maka identitas kelas spektral tidak akan 

diketahui secara dini. Analisis lebih lanjut, hasil klasifikasi harus dibandingkan dengan data 

rujukan sebagai referensi. 
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Gambar  2.  Proses Klasifikasi Ssupervised. 
 

Pemrosesan awal Citra satelit dilakukan sebelum dilakukan analisis, yaitu untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dari suatu data citra.  Beberapa tahapan yang dilakukan pada 

pemrosesan citra satelit yaitu : 

• Pemulihan Citra (Image Restoration) 

Pada saat pengambilan citra oleh satelit, citra yang diambil akan mengalami perubahan karena 

adanya distorsi radiometrik dan geometrik, sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap 

kesalahan-kesalahan  tersebut. 

• Penajaman Citra (Image Enhachement). 

Penajaman citra dilakukan agar suatu objek pada citra akan terlihat lebih tajam/kontras. Hal 

ini akan memudahkan interpretasi secara visual untuk suatu tujuan tertentu. beberapa teknik 

penajaman citra yang akan dilakukan, antara lain: 

1. Penajaman kontras 

2. Pembuatan warna semu (pseudocolour) 

3. Penapisan (filtering). 

• Croping wilayah Kajian 

Dari data Citra Satelit dilakukan croping dengan data vector yang dihasilkan pada proses 

delianasi kawasan studi untuk mendapatkan wilayah kajian. 

• Klasifikasi Penutup Lahan.  
Klasifikasi citra adalah suatu proses dimana semua pixel dari suatu citra yang mempunyai 

penampakan spektral yang sama akan diidentifikasikan (Sugiarto, 2003). Proses klasifikasi 

citra yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode klasifikasi terbimbing 

(Supervised Classification) untuk mendapatkan 6 tipe penutup lahan, yang diantaranya : 

Pemukiman, Sawah, Perkebunan, Hutan, Lahan Terbuka dan Tubuh air (danau, sungai, 
waduk).  Untuk mengetahui secara lebih tepat jenis penggunaan lahan dilakukan Cross chek 

dengan data lapangan dan foto udara serta peta penggunaan lahan dari BPN pada tahun yang 

bersangkutan. 

 

Perhitungan Neraca Energi 

Secara garis besar penelitian ini adalah mengkaji neraca energi di daerah perkotaan yang 

dihubungkan dengan kelas penggunaan lahan, sehingga jika terjadi perubahan penggunaan 

lahan maka akan diketahui perubahan neraca energi yang terjadi.  Secara umum konsep 
neraca energi  yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

Rn – (G + H + λET) = 0 
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Dimana  Rn  adalah  radiasi netto, G adalah  pertukaran panas tanah, H adalah pertukaran 

panas terasa, dan  λET adalah  energi untuk evapotranspirasi 

Perhitungan Radiasi Netto 

 Radiasi netto (Rn) adalah jumlah energi bersih yang diterima oleh suatu permukaan 

dikurangi dengan energi yang dikeluarkan oleh suatu permukaan.  Radiasi netto digunakan 

sebagai energi untuk memanaskan udara (H), energi untuk memanaskan tanah (G), energi 
untuk evapotranspirasi dan sangat kecil digunakan untuk metabolisme mahluk hidup.  

Beberapa literatur seperti FAO (1998), energi yang digunakan untuk metabolisme mahluk 

hidup sebesar hanya 5 % dari total radiasi netto. Radiasi netto dihitung dari jumlah radiasi 

gelombang pendek yang datang dengan jumlah radiasi gelombang panjang yang datang di 

suatu permukaan dikurangi dengan jumlah radiasi gelombang pendek yang keluar dengan 

radiasi gelombang panjang yang keluar.   Persamaan untuk menghitung radiasi netto adalah 

sebagai berikut. 

Rn = Rsin + Rlin – Rsout – Rlout 

Rn = (1- α) Rs +  Rl - εσ Ts 
4 

Dimana  Rn adalah Radiasi netto (MJ m
-2

 hari
-1

), Rsin adalah radiasi gelombang pendek yang 

datang, Rlin adalah radiasi gelombang panjang yang datang, Rsout adalah radiasi gelombang 

pendek yang keluar, Rlout adalah radiasi gelombang panjang yang keluar, 
 
Rs adalah radiasi 

gelombang pendek yang datang (MJ m
-2

 hari
-1

)
 
(dihitung dari data NOAA AVHRR), Rl adalah  

Radiasi gelombang panjang yang datang (MJ m-2 hari-1) (Swinbank, 1963) tergantung dari 

suhu udara dan dibedakan pada kondisi berawan dan tidak berawan, α adalah albedo 

permukaan (diduga dari data satelit), Ts adalah suhu permukaan (K) (diduga dari data satelit),  

ε adalah emisivitas permukaan dibedakan untuk vegetasi sebesar 0,95 dan untuk non vegetasi 

sebesar 0,92 (Weng, 2001), dan σ adalah tetapan Stefan Bolztman (4,90 X 10-9 MJ m-2 hari-1 

K-4). 

Perhitungan radiasi gelombang panjang yang diterima oleh suatu permukaan dihitung dari 

persamaan Swinbank (1963) sebagai berikut Rumusannya adalah sebagai berikut. 

Rl = εaσ (Ta + 273,16) 
4
 0,7 (1 + 0,17 N

2
) 

Dimana εa  adalah  emisivitas udara ( 0,938 x 10 -5  (Ta + 273,16) 2 ), σ adalah  tetapan 

Stefan Bolzman (4,90 X 10-9 MJ m-2 hari-1 K-4), Ta adalah suhu udara (°C), N adalah faktor 

keawanan yang dihitung dari total persentase awan dibagi dengan luasan wilayah kajian 

dalam sehari. 

Perhitungan Energi Untuk Memanaskan Udara (H)  

Energi yang digunakan untuk memanaskan udara sering disebut sebagai sensible heat flux (H) 

atau fluks kalor terasa merupakan suatu energi yang timbul karena adanya perpindahan 

panas/kalor dari suatu permukaan ke udara.  Semakin besar perbedaan suhu permukaan 
dengan suhu udaranya dan tahanan aerodinamiknya semakin kecil, maka semakin besar 

jumlah energinya.  Persamaan umum yang digunakan adalah sebagai berikut. 

( )( )dzdTracpH a /./.ρ=  

dimana H adalah energi untuk memanaskan udara, aρ  adalah kerapatan udara kering (1,275 

Kg m
-3

), cp adalah panas jenis udara pada tekanan tetap (1004 J Kg
-1

 K
-1

), Ts adalah suhu 

permukaan (°C), Ta adalah suhu udara (°C) dan ra adalah tahanan aerodimamis.  Tahanan 

aerodinamis merupakan fungsi dari kecepatan angin dan kekasapan permukaan.  Persamaan 
untuk menghitung tahanan aerodinamis adalah sebagai berikut. 
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2

2

lnln

Uk

z

dz

z

dz

ra ovom

−−

=  

Dimana, ra adalah tahanan aerodinamis, z adalah ketinggian, d adalah ketinggian pada bidang 

datar, zom adalah kekasapan permukaan momentum, zov adalah kekasapan permukaan untuk 

transfer panas dan uap air, k adalah konstanta von karman. 

Untuk menyederhanakan perhitungan, FAO (1998) menghitung energi untuk memanaskan 
udara dengan menggabungkan persamaan H dan ra untuk menghilangkan unsur ra.  

Persamaan tersebut adalah sebagai berikut.  

)(.
273

900
2 TaTsU

Ta
H −

+
= λγ  

Dimana, γ  adalah Tetapan psikrometrik ( kPa °C -1), γ = 0,665 x 10 -3 P, P = 101,3 (293-

0,0065z)/293) 5,26, P adalah tekanan atmosfer (k Pa), λ adalah panas laten yang diperlukan 

untuk menguapkan air (nilainya tergantung dari suhu udara), z adalah ketinggian tempat (m), 

U2 adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 meter , Ts adalah suhu permukaan (NOAA 

AVHRR dan LANDSAT TM) (° C), Ta adalah suhu udara (° C) (diduga dari suhu permukaan 

yang diperoleh dari data satelit). 

Untuk menghitung nilai sensible heat flux diperlukan unsur suhu udara atau perbedaan suhu 

udara dan suhu permukaan.  Salah satu parameter yang mempengaruhi suhu udara  adalah 

suhu permukaan (Arya, 1989).  Oleh karena itu suhu udara dapat diduga secara linear dengan 

suhu permukaan.  Pendugaan suhu udara secara linear dengan suhu permukaan dilakukan 

dengan pengukuran suhu permukaan dan suhu udara pada ketinggian 1.2 m secara bersamaan 

di beberapa titik lokasi.  Hasil persamaan linear digunakan untuk menduga suhu udara.   

Pendugaan suhu udara dilakukan untuk menduga perbedaan suhu permukaan dengan suhu 

udara, sehingga dapat digunakan untuk menghitung jumlah panas yang dipindahkan dari 

permukaan ke udara (sensible heat flux).  Cara lain untuk memperoleh perbedaan suhu udara 

dengan suhu permukaan adalah dengan menghubungkan suhu permukaan dengan perbedaan 

suhu udara dan suhu permukaan (dT).  Hal ini juga dilakukan oleh Allen, et al. (2002) yang 

menghubungkan suhu udara dengan suhu permukaan. Setelah diketahui perbedaannya, maka 

suhu udara dapat diduga dengan suhu permukaan. 

Salah satu parameter yang juga penting dalam perhitungan nilai sensible heat flux 

adalah menentukan besarnya tahanan aerodinamik atau besaran hambatan yang dapat 

menghalangi laju perpindahan panas dari permukaan ke udara.  Penelitian ini akan 

menentukan konstanta tahanan aerodinamik untuk penutup lahan yang didominasi air, 

vegetasi, dan tanah. Metode yang dilakukan adalah dengan pengukuran unsur-unsur cuaca 

pada berbagai penggunaan lahan di lapangan. 

Parameter yang diukur di lapangan terdiri dari suhu pemukaan, suhu udara, kecepatan 

angin, dan ketinggian tempat.  Pengukuran dilakukan di beberapa penutup lahan yang 

kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelas yaitu kelas dominasi air, dominasi vegetasi dan 

dominasi tanah.  Pada masing-masing nilai pengamatan di ketiga kelas tersebut dihitung nilai 

sensible heat flux (H) dan nilai ρCpdT. Nilai H dijadikan sebagai sumbu y dan  ρCpdT 

dijadikan sumbu x dan kemudian diregresikan dengan menolkan nilai interceptnya.  Slope 

yang diperoleh adalah 1/rH.  Hal yang sama dilakukan untuk memperoleh konstanta 

kecepatan angin pada ketinggian 2 m.  Namun sumbu x dalam penentuan kecepatan angin 

pada ketinggian 2 m adalah nilai γ (900/273+Ta) λ (Ts – Ta). 
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Perhitungan Energi Untuk Memanaskan Tanah (G) 

Menurut FAO (1998) nilai G dapat dihitung dengan formula G=0.1 Rn, namun dalam 

penelitian ini akan dibedakan untuk setiap jenis tanah dari wilayah kajian dengan menduga 

suhu tanah pada kedalaman tertentu dengan suhu permukaan. Nilai yang sangat tergantung 

dari jenis tanah adalah konduktivitas thermal (k). 

dz

dT
kG −=  

Dimana,  k adalah konduktivitas thermal (κρscs) dibedakan untuk setiap jenis tanah, dT adalah 

perbedaan suhu permukaan dan suhu tanah (K),  dan dz adalah perbedaan kedalaman. 

Nilai G dapat juga dihitung dengan menggunakan data penginderaan jauh 

sebagaimana yang dilakukan oleh Allen et al. (2002). 

( )( )42 98.010074.00038.0 NDVI
T

Rn

G s −+= αα
α

 

 

Perhitungan Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi adalah laju total kehilangan air dari suatu lahan kosong, tubuh air, dan 

vegetasi.  Perhitungan evapotranspirasi biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

model keseimbangan air dan model keseimbangan energi. Pada perhitungan dengan model 

keseimbangan air yang dihitung adalah jumlah total air yang hilang dalam suatu sistem, 

sedangkan pada model keseimbangan energi yang dihitung adalah jumlah energi yang dapat 

digunakan untuk melakukan evapotranspirasi.   Untuk menghitung tinggi air yang hilang, 

energi yang digunakan untuk evapotranspirasi dibagi dengan panas laten untuk penguapan 

yang besarnya tergantung dari suhu udara. 

       λE = Rn – G – H 

E = (Rn-G-H)/ λ 

Dimana λE  adalah energi untuk  evapotranspirasi (MJ m
-2

 hari
-1

), Rn adalah radiasi netto 

permukaan (MJ m
-2

 hari
-1

), E = evapotranspirasi (mm)  H adalah energi untuk 

memanaskan udara (Sensible Heat Flux) (MJ m
-2

 hari
-1

), dan G adalah energi untuk 
memanaskan tanah (Soil Heat Flux)(MJ m-2 hari-1). Tabel 4 merupakan nilai panas laten untuk 

penguapan air yang disarikan oleh Monteith dan Unsworth (1989), Arya (1988), dan Oke 

(1978). 

Tabel 4.4.    Nilai Panas Laten untuk Penguapan Air 

Suhu Udara Panas laten untuk penguapan air (λ) 

° C K J g-1 

-5 268,2 2513 

0 273,2 2501 

5 278,2 2489 

10 283,2 2477 

15 288,2 2465 

20 298,3 2442 

30 303,2 2430 

35 308,2 2418 

40 313,2 2406 

45 318,2 2394 
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Perhitungan Suhu Permukaan 

Pada data LANDSAT TM persamaan untuk menghitung suhu permukaan lebih sederhana 

dibandingkan dengan perhitungan dengan data NOAA AVHRR.  Hal ini disebabkan karena 

kanal inframerah thermal pada LANDSAT TM digabung menjadi satu pada kanal 6 

sedangkan pada NOAA AVHRR dipisah menjadi dua kanal yaitu kanal 4 dan kanal 5.   Suhu 

kecerahan yang dihitung dengan menggunakan nilai radiance merupakan persamaan Planck 
untuk menghitung suhu permukaan dengan asumsi permukaan tersebut merupakan benda 

hitam (black body). Oleh karena itu untuk menghitung permukaan dengan data LANDSAT 

TM dikoresksi dengan emisivitas benda. 

Persamaan untuk menghitung suhu permukaan dengan data LANDSAT TM adalah sebagai 

berikut (LANDSAT Science User Guide, 2002). 









+

=

1ln

)(
1

2

λL

K

K
KT  

dimana T(K) adalah suhu kecerahan (Kelvin), 1K = 666.09 W m
-2

 sr
-1

µm
-1

, 2K = 1282.71 

Kelvin, λL = Radiance (W  m-2 sr-1µm -1). Nilai λL = (17.04/255)*DN 

Untuk memperoleh suhu permukaan maka persamaan di atas perlu dilakukan koreksi 

dengan emisivitas permukaan.  Persamaan koreksi yang digunakan untuk menghitung suhu 
permukaan seperti yang diungkapkan oleh Weng (2001). 

( )
( )

ε
α

λ
ln1

KT

KT
Ts

+
=  

Dimana λ adalah panjang gelombang radiasi emisi (11.5 µm); α adalah 
σ
hc

 (α = 1.438 x 10
-2 

 

m K); h merupakan tetapan Planck (6.26 x 10
-34

 Js);  σ  merupakan tetapan Stefan Bolzman 

(1.38 x 10
-23

 JK
-1

), sedangkan c kecepatan cahaya (2.998 x 10
8
 s

-1
). Nilai ε dalam persamaan 

ini ditentukan sebesar 0.95 untuk vegetasi dan 0.92 untuk non vegetasi. 

Untuk Data ASTER perlu dikaji dan dihitung dengan persamaan Planck dan central wave 

number.   Suhu permukaan untuk setiap kanal thermal Inframerah pada data ASTER, yaitu 

data kanal 10-14 dihitung dengan persamaan Planck sebagai berikut. 

                          Ts = 









+

E

c

c

N

vc

vc
3

1

2

1ln

 

Dimana, 1c = 1.1910427 x 10
-5

 mW m
-2

sr
-1

cm
-4

, 
 

2c = 1.4387752 cm K, cv = Central Wave 

Number setiap kanal TIR (Tabel 8.), EN  = Radiance (mW m-2sr-1cm-1). 

 Persamaan di atas kemudian dirubah menjadi 

                          Ts = 









+

EN

K

K

1

2

1ln
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N 

N 
N+1 

 

 

Tabel  5.  1K dan 2K  dan Perhitungan EN  

Kanal 
cv (µm) cv (cm

-1
) 1K  2K  

B10 

B11 

B12 

B13 

B14 

8.30 

  8.65 

  9.05 

  10.60 

  11.30 

1204.819 

1156.069 

1104.972 

  943.396 

  884.955 

20830.18153 

18402.59249 

16068.7315 

10000.22418 

 8254.523365 

1733.464 

1663.324 

1589.807 

1357.335 

1273.252 

                    Sumber : Hasil perhitungan dengan persamaan Planck dan                                    

central wave number 

 

                   NE = ( DNValue -1) x Unit Conversion Coeficien 

 

Tabel  6.  Unit Koefisien Konversi Nilai Radiance ASTER 

Kanal Unit Conversion Coeficient 

(mWm-2sr-1cm-1) 

B10 

B11 

B12 

B13 

B14 

6.822 x 10-2 

6.780 x 10
-2

 

6.590 x 10
-2

 

5.693 x 10
-2

 

5.225 x 10
-2

 

                                  Sumber : ASTER User Guide v.2  

 

3.  Analisis perubahan lahan 

Analisis perubahan penutup lahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Overlay Matrix. 

 

Tabel  7. Analisis perubahan dengan Metode Overlay Matrix 

 H K S P T A 

H 1 2 3 4 5 6 

K 7 8 9 10 11 12 

S 13 14 15 16 17 18 

P 19 20 21 22 23 24 

T 25 26 27 28 29 30 

A 31 32 33 34 35 36 
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Dalam metode ini, diperlukan dua peta hasil klasifikasi citra dengan waktu berbeda tetapi 

pada daerah kajian yang sama atau biasa disebut change image. Pada Tabel diatas ditunjukan 

analisis perubahan klasifikasi penutup lahan dengan metode overlay matrix. Pada gambar 

tersebut, N menunjukan klasifikasi penutup lahan pada tahun sebelum dilakukan analisis 
perubahan sedangkan untuk N+1 adalah tahun setelah dilakukan analisis perubahan.  

 

Matrix yang dihaslkan dengan mengambil 6 tipe penutup lahan pada kedua tahun akan 

menghasilkan 36 matrix. Artinya akan terdapat 36 jenis perubahan penutup lahan yang 

dihasilkan, dari enam tipe klasifikasi penutup lahan yang diantaranya   ; H: Hutan, K: 

Perkebunan, S: Sawah, P: Pemukiman, T: Lahan terbuka dan A: Tubuh air, pada daerah 

kajian  yang sama tetapi pada tahun yang berbeda.   

 

4.  Perumusan dan penyusunan model analisis perubahan lahan 

Penyusunan sistem model identifikasi dan analisis prubahan lahan baku sawah dapat 

dilakukan dengan pendekatan model yang merupakan penyerderhanaan dari  sistem.  Adapun 

tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan model; tujuan model berhubungan dengan keluaran model yang direncanakan 

b. Desain model; kegiatan desain model meliputi: 

- Identifikasi masalah dan studi literatur 

- Penentuan tingkatan dan rosolusi model (temporal dan spatial) 

- Identifikasi dan analisis data untuk masukan model 

- Penentuan Masukan yang diperlukan model yang terdiri dari peubah (input 
variables) serta parameter atau konstanta (input parameters). Istilah parameter 

digunakan untuk konstanta atau peubah yang nilainya konstan atau dianggap 

konstan selama proses simulasi 

- Penyusunan persamaan matematis 

c. Penyusunan algoritma dan pemrograman komputer; algoritma adalah bahasa logic 

yang dipakai sebagai dasar pemrograman komputer.  Di dalam algoritma terdapat 

penyusunan dan penurunan hasil dari desain model, sehingga siap untuk 

ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman komputer. 

d. Kalibrasi; Kalibrasi model bertujuan untuk mendapatkan parameter yang paling 

sesuai sehingga didapatkan hasil dugaan model yang mendekati pengukuran lapang.  

Hal ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian parameter (tuning) sedemikian rupa 

dalam batas-batas yang rasional sehingga perbedaan antara model dan hasil 

pengukuran makin kecil.  

e. Validasi; Setelah kalibrasi, tahap penting dalam pemodelan adalah melakukan 

validasi yaitu membandingkan keluaran model dengan data lapang atau keluaran yang 

diharapkan  yang terpisah tanpa melakukan tuning.  Jika dalam proses validasi ini 

hasil atau keluaran model tidak seperti yang direncanakan atau berbeda dengan 

keadaan yang sesungguhnya maka perlu dilakukan koreksi ulang pada keselurahan 

desain model 

f. Aplikasi;  kegiatan ini dilakukan setelah dilakukan proses kalibrasi dan validasi serta 

uji coba dari sistem secara keseluruhan telah selesai dilakukan dan memberikan hasil 

yang sesuai atau memenuhi tujuan yang diharapkan. 
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5.  Peralatan kegiatan 

Guna mendapatkan tujuan dari kegitan ini dalam penyelesaian pekerjaan akan digunakan 

peralatan-peralatan berupa software dan hardware sebagai berikut (Tabel 8): 

 

Tabel  8.  Software dan hardware yang digunakan dalam kegiatan 

 

Software Fungsi 

ESRI ArcView 3.2 Full Extension 

(Spatial analysis, 3D analysis, 

Image analysis, Network analysis) 

Pengolahan data spasial 

Analisis spasial 

ESRI ArcInfo 3.5.1 Digitalisasi data spasial 

ESRI MapObject 2.2 Sistem basis data informasi spasial  

MS Office Exel 2000 Analisis data numerik 

MS Office Acces 2000 Sistem basis data 

Hardware  

PC Pentium IV 2.4 GB (3 unit) Pengolahan dan analisis data 

Data Bank 80 GB Penyimpanan data dalam sistem basis data 

Meja Digitasi A0 Digitalisasi Data 

Scanner A4 Digitalisasi Data 

Digital Camera Dokumentasi  

GPS (3 unit) Survey lokasi 

Printer Color A3 Pencetakan album peta 

Priter Color A4 Pencetakan laporan 

 

 


