
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang 70% 

wilayahnya berupa perairan dari total keseluruhan wilayah negara (Samiaji, 2012). 

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat berpotensi di bidang kebaharian. 

Begitu juga dengan Provinsi Riau yang terletak di 02°25' LU-01°15° LS dan 

100°03'-104°00' BT yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang kaya 

akan hasil laut. Tapi sangat disayangkan pengelolaan sumber daya perairan di 

Indonesia belum berjalan dengan baik sehingga produksi sumber daya perairan 

belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini merujuk pada peta potensi dan 

produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 dari Kementrian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional (Lampiran A). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari peta potensi dan produksi perikanan 

tangkap pada tahun 2010 dapat dilihat pada beberapa wilayah perairan di 

Indonesia sudah terjadi kondisi padat tangkap atau overfishing, sehingga 

mengancam kelangsungan hidup populasi sumber daya alam pada wilayah 

tersebut, namun pada wilayah lainnya tidak ditemukan aktivitas penangkapan ikan 

yang besar atau biasa disebut sepi tangkap, walaupun pada faktanya daerah 

tersebut juga mempunyai potensi menghasilkan hasil tangkapan yang besar. Hal 

ini dapat terjadi karena terbatasnya data dan informasi mengenai potensi sumber 

daya perikanan wilayah Indonesia. Sehingga para nelayan tidak mengetahui lokasi 

tempat-tempat yang potensial menjadi daerah penangkapan ikan. 

Selat Rupat merupakan salah satu perairan yang sangat dekat dengan Selat 

Malaka yang ramai akan aktivitas perindustrian, perdagangan, serta pelayaran. 

Selat ini termasuk perairan semi tertutup yang mana ini menjadikan Selat Rupat 

sangat kaya akan unsur hara yang merupakan unsur terpenting bagi pertumbuhan 

fitoplankton. Sebagai kawasan yang sangat kaya akan unsur hara, perairan semi 

tertutup dikenal dengan sebutan daerah pembesaran (nursery ground) bagi berjuta 

ikan invertebrata (Crustacea, Bivalvia, Echinodermata, Annelida dan lainnya).  
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Tidak jarang ratusan jenis ikan-ikan ekonomis penting seperti baronang, dan 

sunu menjadikan daerah ini sebagai daerah pemijahan dan pembesaran. Udang 

niaga yang memijah di laut lepas juga membesarkan larvanya di ekosistem ini 

dengan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Hal inilah yang menjadikan 

Selat Rupat sangat berpotensi dalam bidang kebaharian. 

Salah satu indeks yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui 

tempat berkumpulnya populasi ikan atau biasa disebut kesuburan perairan adalah 

klorofil-a. Klorofil-a merupakan pigmen penting yang diperlukan fitoplankton 

dalam melakukan proses fotosintesis. Fitoplankton berperan sebagai produsen 

primer dalam rantai kehidupan di laut. Menurut Nontji (2002), konsentrasi 

klorofil-a di suatu perairan dapat menggambarkan besarnya produktivitas primer 

di suatu  perairan. Produktivitas primer adalah banyaknya zat organik yang 

dihasilkan dari zat anorganik melalui proses fotosintesis dalam satuan waktu dan 

volume air tertentu. Kemampuan potensial suatu perairan untuk menghasilkan 

sumber daya alam hayati ditentukan oleh kandungan produktivitas 

primernya. Ketika sebuah perairan mempunyai tingkat klorofil-a yang tinggi maka 

besar kemungkinan perairan tersebut adalah tempat berkumpulnya ikan dalam 

mencari makanan dan jika tingkat klorofil-a pada perairan tersebut rendah maka 

kecil kemungkinan bahwa daerah tersebut menjadi tempat berkumpulnya ikan 

dalam mencari makanan (Nontji, 2002). 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat ini, kita dapat 

mengukur persentase klorofil-a pada suatu perairan tanpa harus mengambil 

sample pada perairan tersebut lalu melakukan penelitian di laboratorium dengan 

cara melakukan penginderaan jauh atau yang biasanya disebut Remote Sensing 

(Nuriya, 2010). Pada penginderaan jauh sendiri kita akan mengolah hasil citra 

yang diambil oleh satelit yang mengelilingi bumi secara berkala. Hingga saat ini 

terdapat beberapa satelit yang telah melakukan “pemotretan” pada bumi setiap 

waktunya seperti Landsat, Sentinel, Himawari, Modis, Terra, dan lainnya yang 

diluncurkan oleh negara yang berbeda dan mempunyai misi yang berbeda pula. 

Namun sangat disayangkan tidak semua satelit mempublikasikan hasil citranya 

secara bebas. 

http://ilmukelautan.com/publikasi/biologi-kelautan/tumbuhan-laut/437-fitoplankton
http://ilmukelautan.com/publikasi/biologi-kelautan/tumbuhan-laut/437-fitoplankton
http://www.ilmukelautan.com/
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Berdasarkan spesifikasi dari satelit-satelit tersebut maka peneliti 

memutuskan untuk memanfaatkan hasil perekaman dari citra satelit Landsat 8 

dikarenakan Landsat 8 mampu fokus sampai dengan jarak 30 m dan satelit ini 

juga dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Namun untuk 

mendapatkan nilai dari persebaran klorofil-a dari hasil citra tersebut memerlukan 

alur yang cukup panjang dan menggunakan beberapa perangkat lunak yang tidak 

biasa dipakai oleh kalangan umum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu 

dibangun sistem informasi yang menyediakan informasi dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Riau berbasis GIS. Dengan adanya sistem informasi tersebut 

diharapkan dapat memberikan informasi kesuburan perairan pada daerah Selat 

Rupat. 

Sistem informasi geografis yang akan diusulkan ini akan dibangun 

menggunakan bootleaf, sebuah framework yang menggabungkan bootstrap dan 

leaflet yang merupakan library javascript untuk keperluan peta digital seperti 

penanda (marker), pengelompokan (clustering), dan fungsi javascript lainnya ke 

halaman web yang terintegrasi dengan internet. Sistem ini akan dibuat sebagai 

bentuk peta interaktif dimana user dapat memilih dari lapisan ortofoto (yang 

menampilkan gambar satelit) atau lapisan basemap lain yang berguna untuk 

memungkinkan user mendapatkan gambaran situasi yang lebih detail seputar 

wilayah penangkapan ikan. 

Dengan adanya sistem informasi geografis ini diharapkan sistem informasi 

geografis ini dapat menjadi media penyampain informasi yang mudah diakses 

untuk mengetahui kesuburan perairan di daerah Selat Rupat. Selain itu sistem ini 

tidak hanya menyediakan satu waktu pemetaan saja namun tiga waktu pemetaan 

sehingga user juga dapat melihat perubahan kesuburan perairan secara temporal. 

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur print sehingga user dapat mencetak hasil 

pemetaan tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil topik penelitian 

penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Geografis 

Kesuburan Perairan Selat Rupat dengan Menggunakan Citra Satelit Landsat 8” di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana membangun sebuah sistem informasi geografis 

pemetaan kesuburan perairan di Selat Rupat berdasarkan data olahan dari citra 

satelit Landsat 8 berbasis web?”.  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Selat Rupat menjadi wilayah yang dijadikan objek penelitian. 

2. Pembuatan peta menggunakan aplikasi ENVI, QGIS, Leaflet, Bootstrap, 

dan MapServer MapManager. 

3. Indikator yang digunakan untuk menentukan kesuburan perairan adalah 

klorofil-a. 

4. Hasil citra yang digunakan adalah citra satelit Landsat 8 yang download 

pada website libra.developmentseed.org pada tanggal 13-03-2016, 14-04-

2016 dan 20-08-2016. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Membangun sistem informasi geografis sebagai visualisasi pemetaan 

kesuburan perairan di Selat Rupat. 

2. Menggunakan sistem informasi geografis yang memiliki fitur download 

bagi masyarakat untuk dapat memudahkan masyarakat dalam mencetak peta 

sehingga masyarakat tidak perlu mengolah sendiri data citra untuk 

mendapatkan pemetaan kesuburan perairan di daerah Selat Rupat. 

3. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, dapat membantu menjadi 

bahan pengambilan keputusan penerbitan izin layar bagi kapal baru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu bentuk media informasi dan publikasi mengenai pemetaan kesuburan 

perairan kepada masyarakat dan stakeholder. 
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2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, adanya pemetaan 

kesuburan perairan dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

perizinan kapal untuk melaut di daerah Selat Rupat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan kajian teori, norma standar pedoman dan manual 

serta aspek-aspek yang berasal dari jurnal, buku, serta studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang urutan langkah-langkah yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memecahkan masalah. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang kebutuhan dan syarat dari sistem tersebut 

meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta membuat 

prototype perancangan sistem. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan sistem informasi geografis berbasis 

web tersebut dan melakukan pengujian sistem. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil analisa, perancangan dan pembuatan sistem serta terdapat saran-

saran yang dapat mendukung. 


