
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

Tahun 1975, Kepala Dinas Perikanan dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir. 

Dalam kepemimpinannya tahun 1981 struktur organisasi Dinas Perikanan Laut 

mengalami perubahan yakni berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Hukum 

Tingkat I Riau No. Kpts. 168/V/80 tanggal 21 Mei 1981 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, yang mana 

Kepala Dinas masih tetap dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir sampai dengan 

tahun 1988. Kemudian Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau digantikan 

oleh Ir. H. Nanan Rudayat (memimpin dari tahun 1988 s/d 1992), selanjutnya 

digantikan lagi oleh Ir. H. Rd. Sugiri Elon Anggakusuma dari tahun 1992 s/d 

1996. Sejak tahun 1996 Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau dipimpin oleh Ir. 

H. Ben B. Abdul Malik sampai dengan tahun 2001. 

Pada tahun 2001 kembali terjadi perubahan terhadap struktur organisasi 

Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 

12 Tahun 2001, tanggal 26 April 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Pada waktu itu jabatan Kepala 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dipercayakan kepada Prof. Dr. Ir. H. 

Tengku Dahril, MSc sampai dengan tahun 2004, sementara Wakil Kepala Dinas 

dijabat oleh Ir. H. Ben B. Abdul Malik. Pada tahun 2002 jabatan Wakil Kepala 

Dinas digantikan oleh Ir. Mukhtar Amin, sampai dengan bulan April 2004. Pada 

tahun 2004 terjadi penggantian pada Pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Riau, dimana jabatan Kepala Dinas pada saat itu lowong dengan adanya 

mutasi Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 

dan kepemimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan dipercayakan kepada Wakil 

Kepala Dinas yang pada saat itu di jabat oleh DR. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA. 

Pada Juli 2005 kembali terjadi pergantian Pimpinan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Riau, dimana Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 
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Riau kembali dijabat oleh Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, MSc dan  Wakil Kepala 

Dinas dijabat oleh Drs. H. Syahril Heryanto sampai tahun 2008. 

Pada akhir tahun 2008 diberlakukan Struktur Organisasi dan tata kerja 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Riau No.09 Tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008. Kembali dijabat oleh Prof. 

DR. Ir. H. Tengku Dahril, MSc .Tanggal 09 November 2010 Tampuk pimpinan 

Dinas Perikanan dan Kelautan di jabat oleh Prof. DR. Ir. H. Irwan Effendi, MSc. 

2.1.1 Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

Mewujudkan Perikanan dan Kelautan Riau yang Tangguh Serta Lestari 

Tahun 2020. 

2.2.2 Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau 

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yang 

berkelanjutan. 

2. Meningkatkan pemantauan pengendalian, dan pengawasan sumberdaya 

perikanan dan kelautan. 

3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan dan kelautan yang mandiri. 

2.2 WebGIS 

Web Geograpichal Infomation System (GIS) adalah suatu sistem yang dapat 

terhubung kedalam jaringan internet yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menampilkan data informasi bergeoreferensi atau data yang 

mengidentifikasikan lokasi objek tanpa adanya kebutuhan penggunaan software 

GIS (Kemenristek, 2013).  

WebGIS merupakan website yang terintegrasi dengan sistem GIS. Dimana 

GIS disimpan dan dijalankan di sebuah server GIS di internet. Server ini yang 

memproses file webGIS agar dapat ditampilkan dilayar browser. Pada dasarnya, 

file GIS banyak menggunakan data vektor dalam pembuatannya. Sedangkan 

dalam website, browser tidak dapat membaca data vektor. Untuk itu dibutuhkan 

suatu alat atau software untuk mengkonversi format data vektor menjadi format 

data raster agar dapat dibaca oleh web browser. 
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2.3 MapServer For Windows (MS4W) 

MapServer For Windows adalah suatu paket perangkat lunak yang sangat 

memudahkan para pengguna di dalam meng-install MapServer pada platform 

sistem informasi Windows. Tujuan utama pembuatan paket ini adalah untuk 

memudahkan semua pengguna dan mempersiapkan lingkungan kerja yang 

diperlukan oleh MapServer di lingkungan Windows. Selain itu paket ini juga 

merupakan suatu cara atau lingkungan yang sangat baik untuk memaketkan dan 

kemudian mendistribusikan aplikasi-aplikasi MapServer kepada pihak manapun 

(Utomo, 2011). 

2.4 Landsat 8 

Satelit Landsat Data Continuity Mission (LDCM) atau Landsat 8 

dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2013 dari Vandenberg Air Force Base, 

California dengan pesawat peluncur Atlas-V-401. Setelah meluncur diorbitnya, 

satelit tersebut akan dinamakan sebagai Landsat 8. Satelit Landsat 8 dirancang 

diorbitkan pada orbit mendekati lingkaran sikron matahari, pada ketinggian: 705 

km, inklinasi: 98.2º, periode: 99 menit, waktu liput ulang: 16 hari (Gambar 2,1). 

Satelit Landsat 8 dirancang membawa sensor pencitra Operational Land Imager 

(OLI) yang mempunyai kanal-kanal spektral yang menyerupai sensor Enhanced 

Thermal Mapper plus (ETM+) dari Landsat-7. Sensor pencitra OLI ini 

mempunyai kanal-kanal baru yaitu: kanal 1:443 nm untuk aerosol garis pantai dan 

kanal 9: 1375 nm untuk deteksi cirrus akan tetapi tidak mempunyai kanal 

inframerah termal. Sensor lainnya yaitu Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

ditetapkan sebagai pilihan (optional), yang dapat menghasilkan kontinuitas data 

untuk kanal-kanal inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI (Sitanggang, 

2010). 

Tabel 2.1 Karakteristik Teknik Citra Satelit Landsat 8 

Orbit 705 km, 10:00 a.m, near polar, sun-synchrounous. 

Periode 99 menit. 

Resolusi Spasial 15 m (panchromatic), 30 m (multispectral), 100 m 

(thermal). 
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Tabel 2.1 Karakteristik Teknik Citra Satelit Landsat 8 (Lanjutan) 

Sumber: Sitanggang (2010) 

Aspek-aspek kunci dari daya guna satelit LDCM (Landsat 8) yang 

berhubungan dengan kalibrasi pencitra dan validasi adalah pengarahan titik 

(pointing), stabilitas dan kemampuan melakukan manuver.  

 

Gambar 2.1 Gambaran pencitraan permukaan bumi dengan satelit Landsat 8. 

(Sumber: General Dynamisc Mission System, 2008) 

Pengarahan titik dan stabilitas satelit mempengaruhi daya guna geometrik. 

Kemampuan melakukan manuver memungkinkan akuisisi data untuk kalibrasi 

dengan menggunakan matahari, bulan dan bintang-bintang (NASA, 2008). 

Tabel 2.2 Spesifikasi Kanal-kanal Spektral Sensor Citra Satelit Landsat 8 

LANDSAT 8 

Operational Land 

Imager (OLI) 

dan 

Thermal Infrared 

Sensor (TIRS) 

Band 

Panjang 

Gelombang 

(mikrometer) 

Resolusi Spasial 

(meter) 

Band 1-Coastal 

aerosol  
0,43-0,45 30 

Band 2–Blue 0,45-0,51 30 

Band 3–Green  0,53-0,59 30 

Band 4–Red 0,64-0,67 30 

Resolusi Temporal 16 hari. 

Kuantisasi 16 bit. 

Swath Width 185 km. 

Sensor Operating Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared 

Sensor (TIRS). 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Kanal-kanal Spektral Sensor Citra Satelit Landsat 8 

(Lanjutan) 

LANDSAT 

8 

Operational 

Land 

Imager 

(OLI) 

dan 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

Band 

Panjang 

Gelombang 

(mikrometer) 

Resolusi Spasial 

(meter) 

Band 5–Near Infrared 0,85-0,88 30 

Band 6–SWIR 1 1,57-1,65 30 

Band 7–SWIR 2 2,11-2,29 30 

Band 8–Panchromatic 0,50-0,68 15 

Band 9–Cirrus 1,36-1,38 30 

Band 10–Thermal Infrared 

(TIRS) 1 
10,60-11,19 100 

Band 11–Thermal Infrared 

(TIRS) 2 
11,50-12,51 100 

Sumber: Sitanggang (2010) 

Aplikasi yang paling penting dari data citra satelit seri Landsat multispektral 

adalah pendeteksian dan pemantauan perubahan-perubahan objek pada permukaan 

di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia. Dengan pemilihan kanal spektral 

yang tepat untuk suatu aplikasi tertentu, serta dengan penentuan teknik dan 

metode pengolahan dan analisis digital yang tepat, data citra satelit Landsat 8 

akan efektif dan efisien digunakan dalam peramalan pertanian, eksplorasi energi, 

pemantauan ekosistem, pengelolaan sumber alam, pemetaan penggunaan lahan 

atau penutup lahan, pengumpulan inteligen militer, mitigasi bencana dan 

pemantauan lingkungan (Sitanggang, 2010).  

Fawzi (2014) menjelaskan bahwa produk standar Landsat 8 yang di 

download dari situs USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/) merupakan produk 

citra dengan format (*.TIFF) yang telah dikonversi atau diskalakan dalam bentuk 

Digital Number (DN) atau nilai piksel. Nilai piksel dengan format 16-bit dapat 

dikonversikan kembali dalam bentuk energi yang diterima oleh sensor (bentuk 

energi sebelum diubah menjadi nilai piksel). Produk Landsat 8 dapat dikoreksi 

http://glovis.usgs.gov/
http://earthexplorer.usgs.gov/
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menjadi Top of Atmosphere  (TOA) reflectance atau radiance dengan 

rescalling nilai piksel ke dalam nilai satuan energi radiasi yang diterima oleh 

sensor. 

Nilai yang digunakan terdapat pada metadata citra yang diunduh. Persamaan 

berikut ini digunakan untuk mengkonversi nilai-nilai DN ke TOA reflectance, 

dapat dilihat pada Rumus 2.1.  

ρλ' = MρQcal + Aρ.........................................(2.1) 

dimana: 

ρλ' = Nilai reflektansi tanpa koreksi untuk sudut matahari.  

Mρ = Band -specific multiplicative rescaling factor dari metadata 

(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, dimana x adalah nama 

band). 

Aρ = Band-specific additive rescaling factor dari metadata 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, dimana x adalah nama band). 

Qcal       = Nilai-nilai piksel (DN) setiap band.  

  

Untuk nilai reflektansi dengan koreksi sudut matahari dapat dilihat pada 

Rumus 2.2: 

ρλ =  

ρλ' 

sin(θSE) 

dimana:        

ρλ = Nilai reflektansi.  

θSE = Sudut elevasi scene dengan matahari dalam derajat, tersedia di 

metadata (SUN_ELEVATION). 

Koreksi radiometrik ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel agar sesuai 

dengan yang seharusnya yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan 

atmosfer sebagai sumber kesalahan utama (Soenarmo, 2009). 

2.5 Fitoplankton dan Klorofil-a 

Fitoplankton (plankton nabati) merupakan tumbuhan yang berukuran 

mikroskopis yang hidup melayang di laut dan tak dapat terlihat oleh  mata 

.........................................(2.2) 
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manusia (Nontji, 2006). Fitoplankton bisa ditemukan diseluruh massa air  mulai 

dari permukaan laut sampai pada kedalaman dengan intensitas cahaya yang masih 

memungkinkan terjadinya fotosintesis (Nontji, 2002).  

Fitoplankton sebagai produsen primer merupakan pangkal rantai makanan 

dan  merupakan dasar yang mendukung kehidupan seluruh biota lainnya (Nontji, 

2002). Fitoplankton sebagai tumbuhan yang mengandung pigmen klorofil mampu  

melaksanakan reaksi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan  

energi cahaya matahari dalam mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa 

organik yang diperlukan untuk pertumbuhan (Campbell, 2000). 

Klorofil-a merupakan jenis pigmen terbesar yang terkandung dalam 

fitoplankton.  Selain itu fitoplankton juga dilengkapi pigmen-pigmen pelengkap 

sebagai alat tambahan bagi klorofil-a dalam mengabsorpsi sinar.  Pigmen-pigmen 

tambahan ini mampu mengabsorpsi sinar-sinar dalam spektral yang oleh klorofil-a 

tidak mampu menyadapnya (Basmi, 1995).  

Hatta (2002) menyatakan bahwa umumnya sebaran konsentrasi klorofil 

tinggi di perairan pantai sebagai akibat dari tingginya suplai nutrien yang berasal 

dari daratan melalui limpasan air sungai. Namun sebaliknya cenderung rendah di 

daerah lepas pantai karena pada daerah lepas pantai ini tidak mendapat suplai 

nutrien dari daratan. Walaupun demikian pada beberapa tempat yang jauh dari 

daratan masih ditemukan konsentrasi klorofil yang tinggi. Keadaan ini terjadi 

akibat adanya proses sirkulasi massa air yang memungkinkan terangkutnya 

sejumlah nutrien dari daerah lain, seperti yang terjadi pada daerah upwelling. 

Upwelling atau penaikan massa air merupakan proses naiknya massa air dari 

lapisan lebih dalam ke lapisan yang lebih atas atau menuju permukaan (Farita, 

2006). Menurut Smith (1999) perairan yang memiliki kandungan klorofil-a lebih 

kecil dari 1 mg chl-a/m3 termasuk oligotrofik, nilai klorofil-a 1–3 mg chl-a/m3 

termasuk mesotrofik, nilai klorofil-a 3-5 mg chl-a/m3 termasuk eutrofik dan nilai 

klorofil-a lebih besar di 5 mg chl-a/m3 termasuk hypertrofik. 

2.6 Kondisi Umum Perairan Selat Rupat 

Selat Rupat dan Kota Dumai merupakan wilayah yang terletak di bagian 

timur daratan Sumatera, termasuk kedalam wilayah Provinsi Riau. Oleh karena 
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letaknya yang dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dunia 

menyebabkan Kota Dumai yang berada di pesisir Selat Rupat mengalami 

perkembangan yang pesat. Kemajuan kegiatan-kegiatan perindustrian, 

perdagangan, pertanian, pelayaran dan lainnya di sekitar Selat Rupat khususnya 

pesisir Kota Dumai secara langsung akan mengakibatkan timbulnya tekanan 

terhadap sistem lingkungan di Selat Rupat. 

2.6.1 Gelombang 

Pada umumnya gelombang di laut berasal dari hembusan angin. Besarnya 

gelombang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu kuatnya hembusan angin, lamanya 

hembusan angin dan jarak tempuh angin. Ukuran besar kecilnya gelombang 

ditentukan oleh tingginya gelombang (Nontji, 2007). Tinggi gelombang di 

perairan Selat Rupat relatif lebih kecil dibandingkan dengan di Selat Malaka 

karena Selat Rupat merupakan perairan yang semi tertutup. 

Pada kondisi normal tinggi gelombang di Selat Rupat berkisar 0,07-0,21 

meter, sedangkan di Selat Malaka berkisar 0,10-0,40 meter. Tingginya gelombang 

di Selat Malaka disebabkan karena perairan ini merupakan perairan terbuka yang 

dipengaruhi oleh kecepatan angin, lamanya angin bertiup dan jarak tanpa 

rintangan (fetch). Oleh sebab itu, di perairan terbuka gelombangnya lebih besar 

daripada perairan tertutup. Sedangkan Selat Rupat yang merupakan perairan semi 

tertutup gelombang yang terbentuk dimensinya jauh lebih kecil. Faktor 

gelombang di perairan memegang peranan penting dalam menetapkan kelayakan 

suatu tempat bagi lokasi pelabuhan, karena pelabuhan haruslah memiliki perairan 

yang tenang dan terlindung dari gempuran gelombang agar proses bongkar-muat 

dapat berlangsung dengan aman dan cepat. Selain itu gelombang akan 

memberikan pengaruh terhadap bentuk dan morfologi pantai. 

2.6.2 Arus 

Arus yang terjadi di perairan Selat Rupat merupakan arus yang dihasilkan 

oleh gerakan bergelombang panjang yang ditimbulkan oleh pasang-surut yang 

merambat dari Selat Malaka. Pada Selat Rupat, saat air pasang, arus merambat 

dari utara menuju selatan dan membelok ke timur dan bergabung kembali dengan 
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arus di Selat Malaka menuju ke tenggara dan sebagian masuk menuju Selat 

Bengkalis. Sebaliknya pada saat surut, arus akan bergerak dari arah timur menuju 

barat dan membelok ke utara dan ke luar di Selat Malaka. 

Kecepatan arus di Selat Rupat bervariasi, namun secara umum kecepatan 

arus pada saat surut lebih tinggi dibanding dengan saat pasang. Kecepatan arus di 

Selat Rupat berkisar 0,22-0,82 m/dt. Kecepatan arus tertinggi terdapat di perairan 

Pulau Ketam yaitu rata-rata 0,65 m/dt dan diikuti oleh perairan Lubuk Gaung 0,63 

m/dt. Tingginya kecepatan arus di perairan ini disebabkan karena perairan ini 

berdekatan dengan perairan terbuka Selat Malaka. Sedangkan kecepatan arus 

terendah terdapat di Pelabuhan Umum Pelindo dan diikuti pelabuhan Migas 

(Pertamina) dengan kecepatan rata-rata 0,36 m/dt dan 0,40 m/dt.  

2.6.3 Arus Pasang-Surut 

Pasang-surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama 

yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Berdasarkan ukurannya, 

massa matahari jauh lebih besar daripada bulan, namun dalam mekanika alam 

semesta jarak lebih menentukan daripada massa. Oleh sebab itu, posisi bulan 

terhadap bumi sangat dominan dalam menentukan pasang-surut di lautan. 

Perairan Selat Rupat mengalami pasang dua kali dan surut dua kali dalam 

sehari semalam. Menurut Nontji (2007), tipe pasang yang demikian termasuk ke 

dalam tipe pasang-surut campuran condong ke harian ganda. Pola pasang surut 

harian ganda ini akan memberikan pengaruh penting terhadap kondisi lingkungan 

sekitarnya terutama aktivitas transportasi laut, khususnya lalu lintas sungai ke 

laut. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka berpotensi kandasnya kapal 

bermotor karena perbedaan tinggi pasang surut dapat mencapai 2,7 meter. 

2.7 Penggunaan Teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing) dalam 

analisis  Klorofil-a di Perairan 

Penginderaan jauh dapat digunakan untuk mendeteksi sebaran konsentrasi 

klorofil-a di perairan secara cepat untuk wilayah yang luas. Penginderaan jauh 

adalah ilmu, seni dan teknologi untuk memperoleh informasi tentang objek daerah 

atau gejala yang didapat dengan analisis data yang diperoleh melalui alat tanpa 

kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan 
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Kiefer,1990). Teknologi penginderaan jauh memiliki beberapa komponen dalam 

pengambilan data yang saling berhubungan. Komponen-komponen tersebut yaitu  

(Lillesand dan Kiefer,1990):  

1. Sumber energi berupa radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari 

dan buatan.  

2. Atmosfer merupakan media lintasan dari energi  elektromagnetik.  

3. Interaksi antara energi dan objek atau target.  

4. Sensor yaitu alat yang mendeteksi radiasi gelombang elektromagnetik dari 

suatu objek dan mengubahnya kedalam bentuk sinyal yang bisa direkam.  

5. Perolehan data yang dapat dilakukan dengan intrepretasi secara manual 

yaitu intrepretasi visual dan intrepretasi digital dengan bantuan komputer.  

6. Hasil informasi dalam bentuk peta, tabel dan  laporan.  

7. Pengguna data. 

Dalam kaitannya dengan teknologi inderaja, maka segala bentuk informasi 

tersebut akan direkam oleh sebuah alat yang dinamakan sensor. Pada 

sistem penginderaan jauh, warna air laut menjadi transfer radiasi dalam sistem 

sinar matahari ke perairan dan ke sensor satelit. Sensor pada satelit menerima 

pantulan radiasi sinar matahari dari permukaan dan kolom perairan. Radiasi sinar 

matahari pada saat menuju perairan akan diserap atau dihamburkan oleh awan, 

molekul udara, dan aerosol. Sinar matahari yang masuk ke dalam kolom perairan 

akan diserap atau dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada pada perairan seperti 

fitoplankton (Sutrisno, 2002).  

Citra satelit akan menghasilkan informasi kondisi lingkungan laut yang 

dapat  teramati  seperti  kandungan  klorofil-a, suhu  permukaan  laut, kondisi 

cuaca, dan pola arus permukaan (Nikyuluw, 2005). Ditinjau dari fisiologis 

tumbuhan, spektrum cahaya yang diserap oleh 

fitoplankton berada pada kisaran gelombang 400–720 nm atau dikenal sebagai 

Photosyntetically Active Radiation (PAR) atau Radiasi Aktif Fotosintesis. 

Spektrum tersebut hampir sama dengan spektrum pada sinar tampak yaitu 360-

780 nm. Pigmen klorofil-a memiliki sifat absorbansi yang tinggi pada kanal 

berwarna biru dan merah. Sedangkan klorofil-a akan memantulkan kanal 
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berwarna hijau dan infra merah dekat karena tidak menyerap radiasi gelombang 

elektromagnetik dan  energi cahaya pada panjang gelombang pendek. 

Menurut Sidik dkk (2015) algortima yang digunakan untuk klorofil-a 

menggunakan algoritma Nuriya dkk (2010), namun karena data yang digunakan 

adalah data citra Landsat 8, maka formulasi algoritma tersebut sedikit mengalami 

perubahan rasio band. Rasio band yang digunakan menyesuaikan panjang 

gelombang rasio band dalam algoritma Nuriya dkk (2010) adalah band 6, band 5, 

dan band 4. Sehingga pada pengolahannya pada data citra Landsat 8 algoritma 

yang digunakan seperti berikut: 

.....................................(2.3)

     

Keterangan: 

C  : Konsentrasi klorofil-a (mg/m3) 

B4 : Nilai reflektansi kanal 4 Landsat 8 

B5 : Nilai reflektansi kanal 5 Landsat 8 

B6 : Nilai reflektansi kanal 6 Landsat 8 

Klorofil-a, pigmen fotosintesis yang mengabsorpsi energi sinar violet dan 

merah, sedangkan sinar hijau hampir tidak terabsorpsi (Basmi, 1995). Pantulan 

maksimum yang terjadi pada kanal hijau ini, karena klorofil-a sangat sedikit 

menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada kanal tersebut (Meliani, 2006). 

2.8 Leaflet 

Leaflet adalah perpustakaan JavaScript Open Source yang mobile-friendly 

untuk peta interaktif. Dengan file sebesar sekitar 38 KB, leaflet memiliki semua 

fitur pemetaan yang paling dibutukan pengembang (http://leafletjs.com/). 

Leaflet dirancang dengan kesederhanaan, kinerja dan kegunaan. Dalam hal 

ini leaflet bekerja secara efesien di semua platform desktop dan seluler, dapat 

diperluas dengan banyak plugin, memiliki API yang indah, mudah digunakan dan 

terdokumentasi dengan baik, dan kode sumber sederhana yang mudah dibaca 

yang dapat berkontribusi. 
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2.9 MapServer MapManager 

MapServer MapManager merupakan aplikasi open source yang digunakan 

untuk menampilkan data spasial atau peta melalui web. Aplikasi MapServer 

MapManager dapat mengolah data GIS dalam format raster maupun format vektor 

(Prahasta, 2009). Data raster adalah data yang terdiri dari atas sel-sel yang 

menggunakan parameter dalam piksel. Data vektor adalah bentuk data untuk 

menggabungkan suatu objek melalui satu titik atau gabungan beberapa titik yang 

berkoordinat. Gambar arsitektur MapServer MapManager dapat dilihat pada 

gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Arsitektur MapServer MapManager 

(Sumber Prahasta, 2009) 

Mapscript merupakan interface dari MapServer MapManager. Mapscript 

menyediakan tools yang dapat memudahkan pengembang untuk menambahkan 

fungsi yang diperlukan sistem. Penggunaan Mapscript dimaksudkan untuk 

membuat gambar peta menjadi lebih dinamis. Mapscript mendukung beberapa 

bahasa pemograman web, yaitu PHP, Perl, Phyton, dan Java. Sebuah aplikasi 

MapServer sederhana mempunyai 2 komponen, sebagai berikut: 

1. Mapfile yang merupakan file yang menyimpan berbagai konfigurasi untuk 

menggambarkan data spasial dan atribut dari shapefile ke dalam bentuk 

halaman web (Holili, 2012). Mapfile mendefinisikan sekumpulan objek peta 

sekaligus membedakan bentuk dan sifat peta yang akan ditampilkan pada 

browser. Walaupun data geografisnya sama, aplikasi yang menggunakan 
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mapfile yang berbeda dapat menampilkan peta yang berbeda pula, sesuai 

hasil interaksi dengan pengguna (Kropla, 2005). MapServer MapManager 

dapat menggunakan banyak jenis data geografi. Default formatnya adalah 

ESRI shapefile. 

2. Halaman HTML merupakan interface antara pengguna dan MapServer 

MapManager. Pada umumnya, HTML berdiri pada web root. Dalam bentuk 

yang sederhana, MapServer MapManager digunakan untuk menempatkan 

sebuah gambar peta statis pada halaman web. Untuk membuat peta yang 

interaktif, gambar ditempatkan pada sebuah bentuk HTML. 

Aplikasi MapServer MapManager sederhana terdiri dari dua halaman 

HTML, antara lain: 

1. MapServer Common Gateway Interface (CGI) protokol standar antarmuka 

eksternal untuk aplikasi perangkat lunak dengan informasi server, berupa 

file biner dan executable yang menerima permintaan dan mengembalikan 

gambar dan data. 

2. HTTP Server merupakan web server yang berfungsi untuk menyajikan 

halaman HTML ketika diakses oleh pengguna. 

2.10 Slippy Map Tilenames 

Merupakan standar aturan baku perhitungan untuk Slippy Map Tilenames 

pada saat zoom level tertentu. Perhitungan zoom level terendah berada pada zoom 

level 18, namun ada kalanya zoom level tersebut melewati zoom level 18. Berikut 

tabel aturan yang dibakukan oleh Slippy Map Tilenames 

(http://wiki.openstreetmap.org): 

Tabel 2.3 Standar baku aturan Slipppy Map Tilenames 

Zoom Levels Tile Coverage 
Number of Tiles 

Jumlah Ubin 

Tile Size in Degrees 

Ukuran Ubin Dalam 

Derajat 

0 1 tile covers whole 

the world 

1 tile 360o x 170.1022o 

 

 

http://wiki.openstreetmap.org/
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Tabel 2.3 Standar baku aturan Slipppy Map Tilenames (Lanjutan) 

Zoom Levels Tile Coverage 
Number of Tiles 

Jumlah Ubin 

Tile Size in Degrees 

Ukuran Ubin Dalam 

Derajat 

1 2 x 2 tiles 4 tiles 180o x 85.0511o 

2 4 x 4 tiles 16 tiles 90ox 42.5256o 

N 2n x 2n tiles 22n tiles 360/2no x 

170.1022/2no 

12 4096 x 4096 tiles 16 777 216 tiles 0.0879o x 0.0415o 

16  232=4 294 967 296 tiles  

17  17 179 869 184 tiles  

18  68 719 476 736 tiles  

19 Maximun zoom for 

Mapnik Layer 

274 877 906 944 tiles  

Sumber: Open Street Map (2018) 

Persamaan 2.1 koordinat ubin x untuk longitude dan zoom level tertentu: 

 

Persamaan 2.2 koordinat ubin y untuk latitude dan zoom level tertentu: 

 

Persamaan 2.3 longitude kalau kita tahu koordinat ubin x berada di zoom 

level berapa: 

 

Persamaan 2.4 latitude kalau kita tahu koordinat ubin y dan berada di zoom 

level berapa: 

2.11 Bootstrap 

Bootstrap adalah toolkit open source untuk pengembangan dengan HTML, 

CSS, dan JS. Dengan cepat prototipe yang dibuat atau membuat keseluruhan 

................................(2.4) 

.................(2.5) 

..............................(2.6) 

....................(2.7) 
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aplikasi dengan variabel Sass dan Mixin, sistem grid responsif, komponen bebas 

membuat yang luas, dan plugin hebat yang terdapat di jQuery. 

2.12 Microsoft Visio 

Microsoft Visio aplikasi yang menghasilkan bagan alur, diagram jaringan, 

bagan organisasi, denah lantai, desain teknik, dan lainnya menggunakan bentuk 

dan templete moderen. 

2.13 Environment For Visualizing Images (ENVI) 

Environment For Visualizing Images (ENVI) merupakan suatu image 

processing system yang dibuat oleh Research System, Inc (RSI). Dari 

permulaannya ENVI dirancang untuk kebutuhan yang banyak dan spesifik yang 

secara teratur menggunakan data penginderaan jauh dari satelit dan pesawat 

terbang. ENVI menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dan analisis untuk 

citra dalam berbagai ukuran dan tipe, semuanya dalam suatu lingkungan yang 

mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. ENVI digunakan untuk 

memproses dan menganalisis citra dalam berbagai keperluan. ENVI 

menggunakan format  data raster dan ASCII (text) sebagai header file.  Data raster 

disimpan sebagai “binary  stream  of bytes” berupa  format  Band  Sequential  

(BSQ), Band Interleaved  by Pixel  (BIP)  dan  Band  Interleaved  by Line (BIL). 

ENVI  juga mendukung berbagai tipe format lainnya seperti byte, integer, long 

integer, floating-point, double-precision, complex dan double-precision complex.  

ENVI memiliki tiga jendela utama yaitu The Main Display Window yaitu 

untuk menampilkan semua tampilan citra dalarn full resolution yang dibatasi oleh 

kotak pada scroll, The Scroll Window yaitu untuk menampilkan seluruh citra pada 

file, dan The Zoom Window yaitu untuk menampilkan perbesaran dari  main 

display window yang dibatasi oleh kotak pada window. ENVI memiliki beberapa 

menu utama diantaranya adalah: File Management, Display Management, 

Interactive  Display Functions,  Basic  Tools, Classification,  Transform,  Filters, 

Spectral Tools, Map Tools, Vector Tools, Topographic Tools, Radar Tools. 
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Tabel 2.4 Spesifikasi Software ENVI 

No Spesifikasi Uraian Keterangan 

1 Nama Software The  Enviroment  for 

Visualizing Images 

(ENVI). 

Merupakan salah satu 

software pengolahan citra 

digital yang   dibuat oleh 

RSI. 

2 Vendor atau 

Pembuat 

Research System, Inc 

(RSI). 

Perusahaan pembuat 

software image processing 

berasal dari Amerika. 

Serikat. 3 Operating System Windows 98, NT 4.0, 

2000, XP, Linux. 

Software ini dapat 

beroperasi     diberbagai 

macam sistem    windows. 

4 Minimum 

Hardware 

1. Processor 

2. RAM 

3. VGA Card 

4. Free space 

Pentium x86 

64 MB 

32 bit 

400 MB hard disk. 

Software ini menggunakan 

spesifikasi hardware yang 

cukup besar karena data 

yang dapat diolah 

merupakan data yang 

kompleks baik data raster 

maupun vektor. Semakin 

tinggi kapasitas hardware 

yang ada maka akan lebih 

mempercepat dalam proses 

pada saat analisis. 

5 Kategori 

Software 

GIS 

Viewer 

IP 

Professional 

Software GIS ini termasuk 

viewer karena kurang 

memiliki fasilitas lengkap 

dalam  pengolahan  data 

SIG. Image processing  

software ini termasuk 

profesional dengan fasilitas 

pengolahan data digital 

yang lengkap. 

6 Fasilitas khusus 

atau fasilitas 

lainnya 

Radar tools 

analisis hiperspektral. 

Tools standard dan advanced 

untuk analisa deteksi citra 

radar analisis dengan     

menggunakan beberapa  

bahkan puluhan saluran. 
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Tabel 2.4 Spesifikasi Software ENVI (Lanjutan) 

No Spesifikasi Uraian Keterangan 

7 Struktur Data 

atau File. 

Raster dan vektor. Mampu  menampilkan  

data baik dari format raster 

maupun vektor. Sangat 

banyak mendukung format 

data raster seperti *.tiff dll. 

Format data vektor yang 

didukung antara lain format 

data ArcView yaitu *.shp. 

8 Format Data atau 

File. 

*.evf 

*.hdr 

*.evf    merupakan    format 

data  vektor  asli  yang  ada 

pada ENVI. 

*.hdr  (header)  merupakan 

jenis  format    data    untuk 

membuka data raster. 

9 Fasilitas paket 

program yang 

terintegrasi 

dengan software 

inti. 

IDL 6.2. Merupakan bahasa 

pemrograman yang 

digunakan untuk  membuat 

suatu projek pada ENVI. 

10 Format I/O data Input: 

Data raster (format data  

asli  dari satelit), 

software IP, GIS. Data 

vektor dapat  berupa  

*.evf, 

*.shp, *.mif, *.dgn, 

*.dxf,   *e00,   *.ddf 

dan *dlg. Output: 

*.ENVI standar 

*.ENVI meta 

*.ERDAS IMAGINE 

*.PCI 

*.ArcView raster 

*.ASCII 

*.ER Mapper 

 

Format input data yang 

mendukung software ENVI 

sangat  banyak  berupa 

format raster dan format 

vektor. 

Format  output  data 

didukung   beberapa 

software IP maupun GIS 

lainnya seperti ERDAS, 

PCI, ArcView, dan ER 

Mapper. 



 

 

23 

 

2.14 Bahasa Pemograman 

2.14.1 Hypertext Pre Processor (PHP) 

 PHP adalah bahasa scripting dengan tujuan umum open source yang 

digunakan dan sangat sesuai untuk pengembangan web dan dapat disematkan ke 

dalam HTML. Antara PHP dan Javascript yang membedakannya adalah PHP dari 

sesuatu seperti Javascript sisi client adalah kode dieksekusi di server, 

menghasilkan HTML yang kemudian dikirim ke client. Client akan menerima 

hasil menjalankan script itu, namun tidak akan tahu apa kode dasarnya. Anda 

bahkan dapat mengkonfigurasi server web anda untuk memproses semua file 

HTML. 

2.14.2 HTML dan CSS 

Hypertext Markup Language (HTML) dan Cascading Style Sheets (CSS) 

adalah dua teknologi inti untuk membangun halaman web. HTML menyediakan 

struktur halaman, CSS (visual dan aural) layout, untuk berbagai perangkat.  

Seiring dengan grafis dan scripting, HTML dan CSS adalah dasar 

membangun halaman web dan aplikasi web. 

2.15 Unified Modelling Languange (UML) 

UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasi, menspesifikasikan dan 

membangun sistem perangkat lunak. UML berorientasi objek, menerapkan 

banyak level abstraksi, tidak bergantung proses pengembangan, tidak bergantung 

bahasa dan teknologi, pemaduan beberapa notasi diberagam metodologi adalah 

usaha bersama dari banyak pihak dan didukung oleh sistem-sistem yang 20 

diintegrasikan lewat XML. Standar UML dikelola oleh Object Management 

Group (OMG) (Ramadhan, 2017).  

2.15.1 Diagram Use case (Use Case Diagram) 

Menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Aktor dapat berupa orang, 

peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. 

Use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan 

yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. Pelajari 

setiap penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Deskripsi Use Case Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu actor. 

(Sumber: Sholiq, 2006). 

 

2.15.2 Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

Menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Digunakan untuk 

menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. Aktivitas dalam 

digram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak lancip, yang 

didalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja. Ada 

sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya aliran kerja, 

dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir diagram, titik 

keputusan dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat 

untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja 

yang komplek dan melebar (Sholiq, 2006). Pelajari setiap penjelasan simbol use 

case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Deskripsi Activity diagram 

Gambar Nama Keterangan 
 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

 

Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan. 
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Tabel 2.6 Deskripsi Activity diagram (Lanjutan) 
 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

 Actifity Final 

Node 
Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 
Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran. 

 Control Flow Arus aktivitas. 

 

Receive Tanda Penerimaan. 

(Sumber: Sholiq, 2006). 

2.15.3 Diagram Sekuensial (Sequence Diagram) 

Digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case 

(Sholiq, 2006). Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Deskripsi Sequence diagram 

Gambar Nama Keterangan 
 

Lifeline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

 

 
Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

memuat informasi-informasi tentang 

aktifitas yang terjadi. 

  

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang melakukan 

suatu aksi. 

(Sumber: Sholiq, 2006). 
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2.15.4 Diagram Kelas (Class Diagram) 

Menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas mengandung 

informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan informasi tersebut. 

Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek pada diagram 

sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Analyst menggunakan diagram ini 

untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem (Sholiq, 2006). Pelajari setiap 

penjelasan simbol use case diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.8.  

Tabel 2.8 Deskripsi Class diagram 

Gambar Nama Keterangan 
 

Generalization 

Hubungan objek anak (descendent) berbagi 

perilaku dan struktur data dari objek yang ada di 

atas objek induk (ancestor). 
 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 
 

Dependency 

Hubungan perubahan yang terjadi pada elemen 

mandiri (independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung pada elemen yang tidak 

mandiri. 
 

Association 
Menghubungkan antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

(Sumber: Sholiq, 2006). 

2.16 Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

Model waterfall merupakan salah satu metode dalam Systems Development 

Life Cycle (SDLC). Metode ini merupakan metode dengan model sekuensial, 

sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya aktivitas 

berikutnya. Fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena 

tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. Berikut ini adalah tahapan metode 

waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Perencanaan

Analisis

Design

Implementasi

Sistem

 

Gambar 2.3 Metode Waterfall 

(Sumber: Alan Dennis, 2009) 

1. Perencanaan Sistem 

Proses perencanaa adalah proses yang paling awal yang harus dilakukan 

sebelum membuat sebuah sistem. Proses ini juga adalah proses di mana 

awal pencarian solusi dari suatu masalah yang ada. Dalam perencanaan ini 

juga dilakukan pengumpulan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh sistem 

yang nantinya data diproses lebih lanjut dalam proses analisa. 

2. Analisis Kebutuhan  Software 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada  tahap ini perlu untuk didokumentasikan.  

3. Design atau Rancangan Sistem  

Desain perangkat lunak adalah proses yang fokus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga 

perlu didokumentasikan.  
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4. Coding  atau Implementasi Sistem 

Suatu desain atau rancangan sistem nantunya harus ditranslasikan ke dalam 

program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer 

sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Dalam pembuatan 

aplikasi ini penyusun akan menggunakan beberapa fitur teknologi.  

5. Testing atau Pengujian Sistem 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logik dan fungsional dan  

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk tahap 

pengujian nantinya penyusun akan menggunakan Blackbox testing. 

6. Maintenance atau Pemeliharaan Sistem 

Tidak menutup kemungkinan jika sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan  ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 

adanya kesalahan yang  muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan 

dimulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang 

sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. 

2.17 Blackbox Testing 

Blackbox testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak. Cakupan pengujian yang dilakukan pada Blackbox testing adalah 

perihal pengujian interface dan tampilan peta. Pengujian interface adalah 

pengujian yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat 

pada sistem. 

2.18 Pengujian User Acceptance Testing (UAT) 

User Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-

user dimana user tersebut adalah pegawai instansi yang langsung berinteraksi 

dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan 

sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 
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Menurut Lewis, setelah dilakukan system testing, acceptance testing 

menyatakan bahwa sistem software memenuhi persyaratan. Acceptance testing 

merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna yang menggunakan teknik 

pengujian blackbox untuk menguji sistem terhadap spesifikasinya. Pengguna akhir 

bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsionalitas yang relevan telah 

diuji. 

Acceptance testing biasanya berusaha menunjukkan bahwa sistem telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pada pengembangan software dan 

hardware komersial, acceptance test biasanya disebut juga “alpha tests” (yang 

dilakukan oleh pengguna in-house) dan “beta tests” (yang dilakukan oleh 

pengguna yang sedang menggunakan atau akan menggunakan sistem tersebut). 

Acceptance testing mencakup data, environment dan skenario yang sama 

atau hampir sama pada saat live yang biasanya berfokus pada skenario 

penggunaan produk tertentu. Dari definisi di atas, user acceptance testing adalah 

pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari sistem tersebut untuk memastikan 

fungsi-fungsi yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

2.19 Penelitian Terdahulu 

Untuk melihat perbandingan dengan penelitian terdahulu maka dapat dilihat 

pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

1 Halida 

Nuriya, 

Zainul 

Hidayah, dan 

Wahyu Andy 

Nugraha, 

2010. 

Pengukuran 

Konsentrasi 

Klorofil-a dengan 

Pengolahan Citra 

Satelit Landsat 

ETM-7 dan Uji 

Laboratorium di 

Perairan Selat 

Madura Bagian 

Barat. 

Untuk mengetahui 

Konsentrasi 

Klorofil-a pada 

Perairan Selat 

Madura Bagian 

Barat dengan 

Pengolahan Citra 

Satelit dan Uji 

Laboratorium. 

Bahwa hasil 

pengolahan data 

dari citra satelit 

memiliki nilai 

yang sama 

dengan hasil 

laboratorium 

tingkat kesalahan 

yang ditemukan 

sangat kecil yaitu 

0,934664.  
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Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian (Lanjutan) 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

2 Muhammad 

Jaelani, Fajar 

Setiawan, 

Hendro 

Wibowo, 

2015. 

Pemetaan 

Distribusi 

Spasial 

Konsentrasi 

Klorofil-a 

dengan Landsat 

8 di Danau 

Matano dan 

Danau Towuti, 

Sulawesi 

Selatan . 

Untuk 

mengetahui 

persebaran 

Klorofil-a pada 

Danau Matano 

dan Danau 

Towuti dengan 

menggunakan 

Citra Satelit 

Landsat 8. 

 

Pemanfaatan data 

penginderaan 

jarak jauh 

mempermudah 

proses 

pemantauan 

ekosistem dan 

dapat menutupi 

kekurangan 

didapati dalam 

metode 

konvensional. 

3 Anita Pauzia 

Hasibuan, 

2017. 

Rancang 

Bangun Tile 

Server. 

Membangun ubin 

sendiri pada 

kampus UIN 

SUSKA Riau. 

Ubin yang 

dihasilkan dapat  

dioverlay diatas 

ubin dari Google. 

4 Muhammad 

Taufik, Nico 

Wiliyanto, 

2016. 

Analisa 

Persebaran 

Klorofil-a 

menggunakan 

citra Meris dan 

citra Aqua 

Modis. Studi 

Kasus: Perairan 

Pantai 

Banyuwangi. 

Untuk 

mengetahui 

persebaran 

klorofil-a pada 

sekiran pantai dan 

laut Kabupaten 

Banyuwangi. 

Pada perairan 

yang dekat 

dengan daratan 

konsentrasi 

klorofil-a sedang 

dan semakin 

berkurang ke arah 

laut. Hubungan 

insitu dengan 

hasil pengolahan 

citra Aqua Modis 

sebesar 54,95% 

sedangkan dengan 

hasil pengolahan 

citra Merus 

sebesar 13,14%.  

5 Ficky 

Prastyanto, 

2016. 

Analisis dan 

Pemetaan 

Konsentrasi 

Klorofil-a di 

Selat Makassar 

sebagai Acuan 

untuk 

Pembuatan Peta 

Prakiraan 

Daerah 

Untuk memetakan 

persebaran 

klorofil-a pada 

Selat Makassar 

dengan 

memanfaatkan 

pencitraan citra 

Aqua-MODIS 

dari tahun 2012-

2014. 

Konsentrasi 

klorofil-a relatif 

tinggi pada 

musim timur 

yaitu bulan April–

Mei 2012. 

Banyaknya anak 

sungai 

mempengaruhi 

konsentrasi 
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Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian (Lanjutan) 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

  Penangkapan 

Ikan dengan 

Menggunakan 

citra satelit 

Aqua-MODIS. 

 klorofil-a. Hasil 

tangkapan di 

Selat Makassar 

cenderung 

musiman. 

6 Dewi 

Handayani, 

2005. 

Pemanfaatan 

Analisis Spasial 

untuk 

Pengolahan 

Data Spasial 

Sistem 

Informasi 

Geografi. 

Untuk 

mengatahui 

pemanfaatan dari 

pengolahan data 

spasial. 

Perangkat Lunak 

Sistem Informasi 

Geografi 

memiliki 

kemampuan 

untuk melakukan 

analisa yang 

dilakukan secara 

spasial pada suatu 

permasalahan 

yang berkenaan 

dengan masalah 

keruangan. 

7 Ratnasari, 

Risandi 

Dwirama 

Putra, 

Fadhiyah 

Idris, 2016. 

Pemetaan 

Klorofil-a di 

Perairan Laut 

Cina Selatan 

Menggunakan 

Citra Satelit 

Aqua. 

Untuk 

memaanfaatkan 

teknologi indraja 

dalam 

memaksimalkan 

potensi 

sumberdaya yang 

ada di Perairan 

Natuna. 

Konsentrasi 

klorofil-a setiap 

bulannya bersifat 

statis, dan 

konsentrasi 

tertinggi terdapat 

di sekitar pulau 

Sumatera, 

Kalimantan, dan 

wilayah Malaysia. 

8 Yusuf Jati 

Wijaya, Muh. 

Yusuf, 

Muhammad 

Helmi, 2015. 

Studi 

Variabilitas 

Spasial dan 

Temporal 

Temperatur 

Permukaan Laut 

berdasarkan 

Analisis Citra 

Termal Satelit 

Landsat 8 di 

Perairan PLTU 

Sumuradem 

Indramayu Jawa 

Barat.  

Untuk 

mengetahui 

pengaruh 

pemanfaatan 

lingkungan 

sebagai PLTU 

terhadapat 

temperatur 

perairan. 

Temperatur 

permukaan laut 

tertinggi adalah 

36o C dan 

temperatur 

perairan terendah 

adalah 25,01o . 

Kenaikan 

temperatur 

berkisar 3–5oC. 
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Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian (Lanjutan) 

No 
Peneliti dan 

Tahun 
Judul Tujuan Hasil 

9 Sitti Radiyah 

Jasrah, 2014. 

Aplikasi Citra 

Landsat 8 untuk 

Estimasi Potensi 

Produksi 

Rumput Laut di 

Kabupaten 

Bantaeng. 

Untuk 

mengetahui 

potensi produksi 

rumput laut tahun 

2014 di 

kabupaten 

Bantaeng dengan 

daerah 

pengambilan 

sampel di tiga 

kecamatan. 

Aplikasi dari citra 

satelit Landsat 8 

dapat digunakan 

untuk menghitung 

estimasi potensi 

produksi rumput 

laut. 

10 Nurul Aini, 

Bangun 

Muljo 

Sekojo, 2016. 

Pemanfaatan 

Data Landsat 8 

dan MODIS 

untuk 

Identifikasi 

Daerah Bekas 

Terbakar 

Menggunakan 

Metode NDVI. 

Untuk membuat 

peta daerah ketika 

sebelum terjadi 

kebakaran dan 

setelah 

kebakaran. 

Luas daerah yang 

terbakar dengan 

identifikasi 

Landsat 8 adalah 

1.354,5 Ha 

sedangkan dengan 

identifikasi 

MODIS adalah 

1.005,209 Ha. 

(Sumber: Data Olahan, 2017). 

 


