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Luas terumbu karang Indonesia mencapai 39.583 km2 atau sekitar 45,7% dari total 
86.503 km2 luas terumbu di wilayah segitiga karang dengan puncak keanekaragaman 
hayati tertinggi antara lain 590 spesies karang batu dan 2.200 spesies ikan karang. 
Upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di wilayah segitiga karang, termasuk 
Indonesia menjadi prioritas dalam rangka menjaga ekosistem pesisir, ketersedian stok 
ikan dan ketahanan pangan dari laut.

Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) adalah program nasional 
untuk upaya rehablitasi, konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang secara 
bekelanjutan. Program COREMAP tersebut dirancang dalam 3 (tiga) fase, Fase I Inisiasi 
(1998-2004), Fase II Akselerasi (2005-2011), dan Fase III Penguatan Kelembagaan 
(2014-2019). COREMAP Fase III disejalankan dan diselaraskan dengan program nasional 
dan regional tentang pengelolaan terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang 
dunia yang dikenal dengan Coral Triangle Initiative (CTI), sehingga COREMAP Fase III 
selanjutnya disebut dengan COREMAP-CTI. Tujuan pengembangan Program COREMAP-
CTI adalah mendorong penguatan kelembagaan yang terdesentralisasi dan terintegrasi 
untuk pengelolaan sumberdaya terumbu karang, ekosistem terkait dan biodiversitas 
secara berkelanjutan bagi kesejahteran masyarakat pesisir.  

Buku Panduan Pemetaan Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal ini disusun sebagai 
panduan keseragaman bagi tenaga monitoring dan praktisi  lainnya.   Buku ini berisi 
panduan teknis untuk keseragaman metode pemetaan habitat laut dangkal yaitu 
berupa informasi keberadaan, sebaran dan potensi habitat perairan laut dangkal.  Kami 
berharap buku dengan judul Panduan Teknis Pemetaan Habitat Dasar Perairan Laut 
Dangkal  dapat dijadikan acuan sehingga ada keseragaman hasil pemetaan habitat laut 
dangkal di wilayah perairan Indonesia secara keseluruhan. Semoga dapat digunakan dan 
bermanfaat.

Jakarta, Desember 2014
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi  
Lembaga Ilmu Pengetahauan Indonesia

Dr. Ir. Zainal Arifi n
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku 
Panduan Teknis Pemetaan Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal dapat diselesaikan, 
walaupun melalui proses yang cukup panjang.  Buku ini menjabarkan langkah-
langkah teknis untuk memetakan habitat perairan laut dangkal melalui analisis 
data penginderaan jauh. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh penentu kebijakan 
terutama dalam hal yang terkait dengan analisis keruangan seperti pemantauan 
kawasan, penentuan zonasi kawasan maupun peruntukan ruang di wilayah pesisir.

Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kelautan sudah cukup luas digunakan, 
termasuk salah satunya memetakan habitat dasar perairan laut dangkal. Lokasi 
perairan laut yang sebagian besar sulit untuk dicapai, menyebabkan informasi 
mengenai keberadaan serta sebaran habitat perairan laut dangkal sulit didapatkan, 
sehingga dibutuhkan teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut. 
Penginderaan jauh merupakan teknologi yang mampu menjawab tantangan 
tersebut, karena data penginderaan jauh mampu mencakup wilayah yang luas 
serta sulit dijangkau dan mampu disajikan per-waktu (temporal), sehingga cukup 
efi sien untuk memetakan suatu wilayah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi 
yang tinggi kepada Prof. Dr. Sam Wouthuyzen (LIPI) serta Dr. Muhammad Banda 
(UNHAS) yang telah berpartisipasi dalam  memberikan masukan serta me-review 
buku ini. Buku ini masih belum sempurna sepenuhnya, sehingga masih terbuka 
untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, semoga buku Panduan Teknis Pemetaan 
Habitat Dasar Perairan Dangkal ini dapat bermanfaat bagi peneliti, akademisi, LSM 
dan pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, Desember 2014
Penulis
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LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17000 
pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang ke dua didunia setelah Kanada, 
yaitu sepanjang 80.791 Kilometer (DISHIDROS, 2012 dalam KKP, 2013).  Hal tersebut 
menyebabkan Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dengan konsentrasi 
penduduk tinggi karena 64% dari wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota di 
Indonesia bersentuhan langsung dengan garis pantai (Pokja PDKP, 2013). 

Di wilayah pesisir terdapat 3 ekosistem tropika yang khas, yaitu terumbu karang, lamun 
dan mangrove dengan produktivitas yang tinggi. Ketiga ekosistem tersebut memberikan 
produk dan jasa lingkungan yang tinggi dan sangat penting karena dapat menunjang 
kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui pemanfaatan sumberdaya hayati yang 
disumbangkan ekosistem tersebut.  Perairan pesisir merupakan perairan dengan 
kedalaman kurang dari 30 meter (FGDC, 2010).

Informasi berupa sebaran habitat laut dangkal di wilayah pesisir masih sangat kurang, 
karena wilayahnya tersebar luas di Indonesia serta sebagian besar sulit dijangkau. Oleh 
karena itu dibutuhkan teknologi yang mampu memberikan informasi tentang habitat 
laut dangkal secara efektif dan efi sien serta relatif akurat dan menyeluruh. Penginderaan 
jauh merupakan teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Penginderaan 
jauh dapat merekam permukaan bumi pada wilayah yang luas serta sulit dijangkau dan 
juga menyediakan data citra terbaru dengan waktu perekaman yang berbeda, sehingga 
memungkinkan analisis secara multi-waktu (Lillesand dan Kiefer, 1999). 

Sehubungan dengan kegiatan nasional pengelolaan terumbu karang yaitu COREMAP-
CTI, pemantauan ekologi di perairan dangkal sangat dibutuhkan sebagai sumber bahan 

1BAB

PENDAHULUAN
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dalam menentukan perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya hayati di 
wilayah pesisir. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan adalah peta yang dapat 
menginformasikan keberadaan, sebaran dan potensi habitat perairan laut dangkal. 
Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan Coremap tersebut disusunlah manual atau 
panduan pemetaan habitat dasar perairan laut dangkal agar prosedur pemetaan dapat 
dilakukan secara baku.

ACUAN

Acuan penyusunan manual pemetaan Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal adalah:
1. SNI 19-5602. 2- 2000 tentang Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
2. SNI19-5602. 3- 2000 tentang Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000
3. SNI 19-5602. 4- 2000 tentang Teknis Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000
4. SNI 19-6727-2002 tentang Peta Dasar Lingkungan Pantai Indonesia
5. SNI 7716:2011 tentang Pemetaan Habitat dasar perairan laut dangkal
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Dangkal
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2BAB

PERSIAPAN
DATA

Data geospasial yang disiapkan sebelum dilakukan pengolahan terdiri dari dua jenis, yaitu berupa 
data vektor serta data raster. Data tersebut dapat digunakan baik sebagai data acuan maupun 
sebagai data pendukung.

1. Data Vektor
 Data vektor yang digunakan pada pembuatan peta habitat perairan laut dangkal adalah data 

dasar dan data tematik. Data dasar yang digunakan sebagai acuan yaitu, peta Rupa Bumi 
Indonesia (RBI), peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), atau peta Lingkungan Laut Indonesia 
(LLN). Peta tematik yang dapat digunakan jika tersedia, misalnya peta sebaran terumbu.

2. Data Raster
 Data raster yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan peta habitat perairan laut dangkal 

adalah citra satelit LANDSAT 8. Citra satelit LANDSAT 8 memiliki 7 saluran multispektral dengan 
resolusi spasial 30 meter, serta 1 saluran pankromatik dengan resolusi spasial 15 meter. Pada 
pemetaan habitat perairan laut dangkal, saluran multispektral yang digunakan adalah biru, hijau, 
merah, inframerah dekat, dan pankromatik. Keunggulan resolusi spasial saluran pankromatik 
digunakan untuk mempertajam citra multispektral menjadi citra multispektral baru dengan 
resolusi spasial 15 meter untuk LANDSAT 8. Proses ini disebut dengan pan-sharpening. 
Hubungan antara resolusi spasial data raster dengan skala peta yang dihasilkan dijelaskan oleh 
Tobler (1987). Penyebut skala peta yang akan dihasilkan merupakan pengkalian dari dua kali 
resolusi spasial data raster dengan nilai 1000. Untuk lebih jelasnya, formula yang dihasilkan 
Tobler (1987) dapat dilihat dibawah ini: 

 
PS = 2 x Rs x 1000

Keterangan:
  PS = Penyebut Skala
  Rs = Resolusi Spasial
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Contoh perhitungan untuk citra LANDSAT 8 hasil pan-sharpening yang memiliki resolusi spasial 
15 meter, maka berdasarkan formula tersebut penyebut skala yang dihasilkan adalah sebesar 2 x 
15 x 1000 = 30.000. Jadi skala yang dihasilkan apabila menggunakan citra LANDSAT 8 adalah 1 : 
30.000. Pada panduan pemetaan habitat perairan laut dangkal ini, skala peta yang akan dihasilkan 
adalah 1 : 50.000, sehingga berdasarkan formula Tobler (1987) tersebut, citra LANDSAT 8 pan-
sharpening masih dalam rentang sesuai untuk digunakan.
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Pengolahan data citra satelit penginderaan jauh pada manual ini secara umum dibagi 
menjadi dua tahapan, yaitu pra-pemrosesan dan interpretasi.

PRA-PEMROSESAN

Tahapan ini merupakan serangkaian proses untuk memperbaiki kualitas citra sebelum 
dilakukan interpretasi. Citra yang umumnya diperoleh mempunyai tiga tingkatan, yakni 
a) citra yang datanya masih dalam bentuk raw data sehingga belum mengalami koreksi 
radiometrik maupun geometrik, b) citra yang sudah mengalami koreksi radiometrik 
namun belum terkoreksi secra geometri, c) citra yang telah mengalami koreksi baik 
radiometrik maupun  geometrik.   Untuk pemetaan habitat dasar perairan dangkal,  
pada manual/panduan ini disarankan menggunakan produk data citra satelit yang 
sudah mengakomodasi  koreksi radiometri dan geometri untuk kesalahan yang bersifat 
sistematis. Walaupun citra yang diperoleh telah mlalui tahapan koreksi radiometrik 
dan geometrik, beberapa proses yang umum dilakukan pada tahapan ini yaitu kembali 
melakukan koreksi radiometri dan koreksi geometri, masking dan cropping, komposit citra, 
serta penajaman citra. 

I.KOREKSI RADIOMETRI
Koreksi radiometri dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra akibat gangguan di 
atmosfer, seperti hamburan awan (haze) atau hamburan objek lainnya. Secara umum 
koreksi radiometri dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pergeseran histogram 
serta regresi linier.

3BAB

PEMROSESAN
DATA CITRA
SATELIT
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a. Pergeseran histogram
Metode pergeseran histogram yang umum dilakukan adalah dark pixel substraction. 
Asumsi pada metode ini adalah jika pengaruh atmosferik tidak ada, maka nilai digital 
(ND) pada liputan citra pasti ditemui nilai piksel dengan nilai nol (Chavez, et.al., 1977). 
ND piksel tergelap pada citra yang seharusnya bernilai nol seperti objek bayangan 
dalam prakteknya sering tidak bernilai nol. Hal tersebut disebabkan oleh hamburan yang 
diakibatkan oleh gangguan atmosfer. ND piksel minimum tersebut dapat dilihat pada 
histogram citra (Gambar 1). Jika  ND piksel minimum pada histogram citra tidak sama 
dengan nol, hal ini menunjukkan adanya gangguan pengaruh atmosfi r sehingga perlu 
dikoreksi dengan cara cara histogram pada nilai minimum digeser ke titik nol. Selisih 
ND minimum piksel dengan nilai nol disebut dengan bias (offset). Pergeseran histogram 
dapat dilakukan dengan mengurangi seluruh nilai piksel pada liputan citra dengan nilai 
bias. Jadi Nilai Digital (ND)  terkoreksi adalah: 

Gambar 1. Histogram Citra Menunjukkan Nilai Bias.

ND terkoreksii = Ndi – NDmini (Biasi)

Langkah-langkah operasinya yaitu:
1) Buat histogram citra yang menunjukkan hubungan antara nilai piksel pada sumbu x 

dengan jumlah piksel pada sumbu y (contoh pada Gambar 1).
2) Pada histogram citra, cari nilai piksel minimum. Pada contoh Gambar 1 nilai piksel 

minimum adalah 35.
3) Rubah nilai piksel citra pada seluruh liputan dengan mengurangi seluruh nilai piksel 

dengan nilai minimum yang didapat dari histogram. Rumus yang digunakan adalah:
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b.Regresi linier
Koreksi citra dapat juga dilakukan dengan menggunakan persamaan yang dihasilkan 
dari garis regresi linier. Garis regresi linier dibentuk dari plot-plot nilai piksel pada saluran 
citra tertentu dengan saluran rujukan yang dianggap bebas dari gangguan atmosfer. 
Misalnya, saluran inframerah dekat dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra 
pada saluran tampak, karena hampir seluruh saluran tampak memiliki gangguan yang 
disebabkan oleh atmosfer. Inframerah dekat diserap oleh objek air, sehingga dapat 
digunakan sebagai rujukan nilai minimum pada objek tergelap yaitu air. Sampling piksel 
citra untuk pembuatan garis regresi sebaiknya diambil pada objek laut dalam, karena 
pada objek tersebut yang terekam hanya pantulan dari objek kolom air dan gangguan 
atmosfer yang ada diatasnya. Sampling dikombinasikan antara piksel laut dalam yang 
terganggu oleh kabut tipis serta yang bebas kabut untuk mendapatkan nilai minimum 
piksel pada saluran inframerah dekat.

Langkah-langkah teknis koreksi radiometri dengan regresi linier yaitu:
1) Kumpulkan ND piksel citra pada kenampakan laut baik yang tertutup kabut maupun 

yang tidak tertutup kabut (Gambar 3).
2) Buat grafi k regresi linier antara salah satu saluran tampak dengan saluran rujukan 

yaitu inframerah dekat. Sumbu x merupakan ND piksel citra pada saluran inframerah 
dekat, sedangkan sumbu y ND piksel citra pada salah satu saluran tampak (Biru, Hijau, 
dan Merah).

 
NP’ = NP - NPmin

Keterangan:
NP’ = Nilai Piksel hasil koreksi
NP = Nilai Piksel citra pada saluran tertentu
NPmin = Nilai Piksel minimum

Gambar 2. Contoh koreksi citra menggunakan garis regresi linier.
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3) Catat ND piksel minimum pada saluran inframerah dekat. Sebagai contoh pada 
Gambar 2 ND piksel minimum pada citra saluran 4 (Inframerah dekat) yaitu 17.

4) Catat persamaan regresi yang dihasilkan. Contoh pada Gambar 2 persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah y = 2,305x + 67,53. Y merupakan saluran yang akan dikoreksi 
dalam hal ini adalah saluran 1 (Biru), sedangkan X adalah saluran rujukan yaitu saluran 
4. Karena nilai minimum saluran 4 tidak sama dengan nol, maka X menjadi X – Xmin 
artinya nilai piksel pada saluran 4 dikurangi dengan nilai piksel minimum pada saluran 
4. Nilai 67,53 pada persamaan merupakan nilai intercept garis pada sumbu Y.

5) Berdasarkan pada persamaan garis tersebut, maka didapatkan formula koreksi yaitu 
menjadi:

 
B1kor = B1 – (2,305 x (B4 – B4min)

B1kor  = Nilai piksel saluran 1 terkoreksi
B1  = Nilai piksel saluran 1
B4  = Nilai piksel saluran 4
B4min  = Nilai piksel minimum saluran 4

Gambar 3. Liputan citra dengan gangguan atmosfi r berupa 
kabut (A=kenampakan laut dalam dengan kabut diatasnya, 
B=kenampakan laut dalam bebas kabut).
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II. KOREKSI GEOMETRI
Koreksi geometri dilakukan pada citra untuk memperbaiki posisi objek pada citra sesuai 
dengan posisi sebenarnya di lapangan. Rujukan untuk posisi sebenarnya dilapangan 
mengacu kepada IGD (Informasi Geospasial Dasar) yaitu peta Rupabumi Indonesia (RBI), 
peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), peta Lingkungan Laut Indonesia (LLN), citra 
tegak resolusi tinggi atau citra lainnya yang terkoreksi, ataupun data koordinat lapangan 
menggunakan GPS receiver. Untuk pengukuran koordinat dilapangan menggunakan 
GPS receiver ditentukan pada objek-objek yang tampak jelas pada citra dan relatif tidak 
berubah, seperti jembatan, dermaga, perpotongan jalan, ataupun bangunan.

Langkah-langkah teknisnya yaitu:
1) Siapkan data acuan geometri, misalnya peta RBI.
2) Catat koordinat kenampakan pada peta RBI yang dapat dikenali juga di citra satelit, 

misalnya kenampakan dermaga.
3) Kemudian tandai dan masukkan nilai koordinat yang didapat dari data acuan ke dalam 

citra satelit pada kenampakan yang sama dengan data acuan. Kenampakan yang 
ditandai tersebut merupakan titik kontrol koordinat (GCP) untuk koreksi geometri. 
Lakukan hal tersebut pada beberapa kenampakan yang dapat dikenali baik dari 
citra satelit maupun dari data acuan. Titik kontrol koordinat yang dibuat minimum 
berjumlah 10. Semakin banyak titik kontrol yang dibuat, maka semakin baik hasil 
kualitas citra yang akan dihasilkan.

4) Pastikan nilai RMSE (Root Mean Square Error) tidak lebih dari 0.5. Jika nilai RMSE 
0.5, maka terjadi pergeseran jarak sebesar 0.5 x 0.5 x ukuran piksel. Misal, ukuran 
piksel citra Landsat 8 Pansharpening sebesar 15 meter, maka jika RMSE tercatat 0.5, 
pergeseran jarak pada citra yaitu 0.5 x 0.5 x 15 meter = 3.75 meter.

5) Jika nilai RMSE masih lebih besar dari 0.5, maka perbaiki penandaan titik kontrol 
koordinat pada kenampakan yang ditentukan berdasarkan data acuan dengan cara 
mengulangi penandaannya dengan lebih teliti.

6) Setelah didapatkan nilai RMSE yang memadai, maka lakukan rektifi kasi citra 
berdasarkan titik-titik kontrol koordinat yang sudah dibuat.

Gambar 4. Citra sebelum (A) dan setelah terkoreksi radiometri (B), 
menggunakan regresi linier.
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III.MASKING DAN CROPPING

Proses masking dan cropping 
bertujuan untuk membatasi 
area analisis citra. Pada analisis 
citra untuk habitat perairan laut 
dangkal perlu dilakukan pemisahan 
daratan dan perairan, agar proses 
analisisnya hanya dilakukan 
pada wilayah perairan. Jika tidak 
dipisahkan, piksel citra yang 
berada diwilayah daratan akan 
mengganggu interpretasi citra pada 
proses berikutnya. Beberapa objek 
akan sulit dikenali karena terkadang 
nilai piksel objek tertentu di daratan 
bernilai sama dengan piksel objek 
tertentu di perairan. Masking dan 
cropping dapat dilakukan baik 
menggunakan batas ambang nilai 
piksel pada objek tertentu yang akan 
dianalisis secara digital maupun 
melalui proses digitisasi.

Pada panduan ini akan dijelaskan 
langkah-langkah teknis masking 
menggunakan proses digitisasi, 
yaitu:
1) Tampilkan citra menggunakan 

saluran inframerah dekat, agar 
terlihat jelas batas antara daratan 
dan perairan. Pada saluran 
inframerah dekat, kenampakan 
perairan berwarna hitam karena 
sinar inframerah dekat diserap 
oleh objek air (Gambar 5).  

2) Deliniasi batas antara perairan 
dan daratan seperti terlihat pada 
Gambar 6.

3) Hasil poligon deliniasi daratan 
digunakan sebagai layer masking, 
dengan merubah vektor poligon 
menjadi citra masking.

4) Potong citra yang akan dianalisis 
menggunakan citra masking 
yang hanya menyajikan liputan 
habitat perairan laut dangkal 
(Gambar 7).

 

Gambar 5. Citra komposit tersusun atas kanal infra merah dekat dan 

kanal sinar tampak.

Gambar 6. Batas daratan dan perairan dengan cara mendigitasi secara 
manual.

Gambar 7. Potongan citra perairan laut dangkal yang telah diperoleh 

dari masking.
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 IV. KOMPOSIT CITRA
Citra yang disajikan dengan saluran tunggal terkadang lebih sulit untuk di analisis 
karena objek yang akan dikaji sulit untuk dibedakan. Komposit citra berusaha untuk 
mengkombinasikan beberapa saluran citra agar objek yang terekam pada citra semakin 
mudah dikenali dan dibedakan. Komposit citra mengacu kepada komposisi pewarnaan 
RGB (Red-Green-Blue) seperti pada layar monitor komputer atau televisi. Pada analisis 
habitat dasar perairan laut dangkal, komposit yang digunakan adalah komposit warna 
true color. Dalam menyusun citra komposit RGB di perairan laut dangkal, masukkan  
spektrum merah warna merah (Red) ke dalam kolom Red, spektrum hijau (Green) ke 
dalam kolom Green, serta spektrum biru (Blue) ke dalam kolom Blue. Hasil eksekusi ke 
tiga spektrum citra tersebut merupakam citra komposit RGB true color yang memberikan 
warna sesungguhnya di alam seperti warna air laut yang biru, pasir pantai putih. Citra 
komposit RGB dapat memperlihatkan gambaran yang jelas pada obyek obyek di perairan 
dangkal seperti terumbu karang, pasir dan lainnya. Kenampakan tersebut disebabkan 
kemampuan gelombang  biru dan hijau memiliki penetrasi yang baik pada kolom air. 

V. PENAJAMAN CITRA
Pada manual ini, akan dijelaskan beberapa teknik penajaman yang biasa digunakan 
untuk pemetaan habitat dasar perairan laut dangkal. Proses penajaman citra dilakukan 
untuk memperbaiki kualitas citra sehingga semakin mudah untuk membedakan objek 
yang terekam oleh citra.

a.Teknik Perentangan Linier
Perentangan linier merupakan salah satu teknik penajaman yang paling umum dilakukan 
pada citra satelit. Langkah-langkahnya adalah:
1) Tampilkan terlebih dahulu distribusi nilai piksel citra pada grafi k histogram untuk 

melihat nilai minimum dan maksimum. 
2) Rentangkan dengan jalan nilai minimum pada histogram ditarik ke titik nol, serta 

nilai maksimum ditarik ke titik maksimum bit (binary digit) citra, 255 untuk citra 8 
bit, 1024 untuk citra 10 bit 65535 untuk citra 16 bit.  Cara seperti itu disebut dengan 
perentangan linier minimum-maksimum. Cara lainnya yaitu dengan merentangkan 
histogram dengan menarik nilai minimum dan maksimum yang dipotong berdasarkan 
persentase tertentu. Biasanya pemotongan histogram berkisar antara 1% hingga 5%. 
Perentangan dilakukan pada masing-masing saluran citra.

b.Koreksi Efek Glint
Efek glint adalah efek gangguan yang diakibatkan oleh pantulan sinar matahari pada 
gelombang air laut. Gangguan yang tampak pada citra adalah berupa nilai piksel tinggi 
akibat pantulan sinar matahari oleh permukaan air laut yang membentuk sudut balik 
sempurna ke arah sensor. Gangguan tersebut menyebabkan objek yang berada di bawah 
kolom air menjadi kabur atau tidak terlihat.

Gangguan akibat efek glint dapat diatasi dengan memanfaatkan citra inframerah dekat 
yang memiliki serapan maksimum di tubuh air, sehingga radiasi atau pantulan dari kolom 
air dan obyek di bawahnya sangat kecil atau minimal. Sebaliknya, spektrum tampak 
memiliki daya penetrasi yang baik ke dalam kolom air hingga pada kedalaman tertentu, 
sehingga mampu merekam pantulan atau radiasi dari kolom air dan objek yang berada 
dibawahnya. Besarnya efek glint pada sinar tampak berbanding lurus dengan besarnya 
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efek tersebut pada sinar inframerah dekat 
(Hochberg et.al., 2003; Ji, 2008). Meskipun 
demikian, tidak semua gangguan akibat efek 
glint dapat dihilangkan atau dikurangi. Hal 
tersebut sangat tergantung dari intensitas 
sinar matahari dan sudut pantulannya. 
Untuk mengurangi gangguan efek glint 
tersebut juga diperlukan kehati-hatian, 
karena jika terlalu besar nilai gangguan yang 
dihilangkan, maka dapat menghilangkan 
informasi habitat dasar perairan laut dangkal 
yang lainnya.

Teknik yang digunakan untuk menghilangkan 
atau mengurangi efek glint adalah 
menggunakan persamaan garis regresi 
linear antara band spektrum inframerah 
dekat sebagai rujukan (sumbu x) dengan 
band spektrum tampak yang akan dikoreksi 
(sumbu y). Pengambilan sampel piksel 
diperlukan sebagai bahan masukan untuk 

pembuatan garis regresi. Sampel yang dipilih adalah perairan laut dalam yang memiliki 
gangguan glint maksimal, gangguan kecil, serta tanpa gangguan. Langkah-langkah 
teknisnya hampir sama dengan pengerjaan koreksi atmosferik menggunakan regresi 
linier, yaitu:

1) Kumpulkan nilai piksel citra pada kenampakan laut dalam, baik yang terdapat efek 
glint  (glint besar, sedang maupun yang tidak ada efek glint) (Gambar 8). ND dari kedua 
atau lebih titik uji tersebut dicampurkan menjadi satu. Pada data yang diperoleh akan 
terpisah ke dalam 4 kolom glint , yakni kolom ND yang mewakili warna biru (B), hijau 
(G), merah (R) dan infra merah dekat (NIR)

Gambar 8.  Liputan citra dengan gangguan efek 
glint (A=kenampakan laut dalam dengan efek glint, 
B=kenampakan laut dalam bebas glint).

Gambar 9.  Grafi k linier sampel piksel citra untuk koreksi efek glint.
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2) Buat grafi k regresi linier antara salah satu saluran tampak (R, G dan B secara 
bergantian) dengan saluran rujukan yaitu inframerah dekat. Sumbu x merupakan nilai 
digital (ND) citra pada saluran inframerah dekat, sedangkan sumbu y yaitu nilai piksel 
citra pada salah satu saluran tampak (Biru, Hijau, dan Merah).

3) Catat ND minimum pada saluran inframerah dekat. Sebagai contoh pada Gambar 9.  
nilai piksel minimum pada citra saluran 4 (Inframerah dekat) yaitu 33.

4) Catat persamaan regresi yang dihasilkan. Contoh pada Gambar 9 persamaan regresi 
yang dihasilkan adalah y = 0,561x + 21,12. Y merupakan band yang akan dikoreksi 
dalam hal ini adalah band 1 (Biru), sedangkan X adalah band rujukan yaitu band 4. 
Karena ND minimum band 4 tidak sama dengan nol, maka X menjadi X – Xmin artinya 
nilai piksel pada band 4 dikurangi dengan nilai piksel minimum pada band 4. Nilai 21,12 
pada persamaan merupakan nilai intercept garis pada sumbu Y.

5) Berdasarkan pada persamaan garis tersebut, maka diperoleh persamaan untuk 
mengurangi efek glint (de-glint) sebagai berikut:

c.Koreksi Kolom Air
Koreksi kolom air dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra dengan jalan mengurangi 
gangguan yang berada di kolom air. Teknik yang umum digunakan untuk koreksi kolom 
air adalah berdasarkan pada algoritma yang dikembangkan oleh Lyzenga (1981). Dasar 
asumsi untuk koreksi kolom air tersebut adalah sinar yang masuk ke dalam kolom air 

 
DNde-glint = DN – (0,561*(DNnir – DNnirmin))

Keterangan: 
DNde-glint  : nilai digital band spektrum tampak yang terkoreksi efek glint
DN : nilai digital band spektrum tampak 
DNnir  : nilai digital band spektrum inframerah dekat
DNnirmin  : nilai digital minimum pada band spektrum inframerah dekat

Gambar 10.  Sebelum (kiri) dan sesudah (kanan) koreksi efek glint
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berkurang secara eksponensial dengan semakin bertambahnya kedalaman air (atenuasi). 
Pada sinar tampak, sinar merah teratenuasi lebih cepat daripada sinar biru dan hijau.
Terdapat dua cara didalam melakukan koreksi kolom air, terutama dalam mencari nilai 
(ki/kj) yang merepresentasikan rasio koefi sien atenuasi. Pertama, melalui nilai gradien 
pada garis linier yang dibentuk oleh sepasang band spektrum tampak. Kedua, dapat juga 
diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

Pada modul ini, akan dijelaskan langkah-langkah koreksi kolom air menggunakan garis 
regresi linier:
1) Kumpulkan sampel piksel pada kenampakan pasir dengan kedalaman yang berbeda. 

Pasir pada kedalaman yang berbeda mudah dikenali pada citra komposit true color 
secara visual, yaitu berwarna cyan atau biru muda untuk pasir pada air dangkal, serta 
berangsur-angsur warna biru muda menjadi lebih gelap untuk pasir pada air yang lebih 
dalam (Gambar 11). 

 

Ki/Kj = a + √(a2 + 1)
a = (σi i - σi j)/2 σi j

 

Depth Invariant Index 
= ln(Li) – [(Ki/Kj).ln(Lj)]

Keterangan: 
σii, jj : varian band i, atau band j
σij : covarian band ij

Depth Invariant Index : Citra terkoreksi 
kolom air dengan nilai digital berupa 
indeks objek habitat dasar perairan 
dangkal.

Li : Nilai digital pada band i. 
Lj : Nilai digital pada band j. 
Ki/Kj : Rasio koefi sien atenuasi pada 
pasangan band i dan j.

Gambar 11. 
Kenampakan pasir di 
habitat perairan laut 
dangkal
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2) Rubah nilai piksel pada seluruh sampel piksel yang dikumpulkan, menjadi nilai natural 
logaritma (ln). Kemudian buatlah 3 grafi k dengan sumbu X dan Y dari pasangan data 
sampel piksel pada band tampak. Misalnya, band tampak yang digunakan berturut-
turut yaitu band 1 untuk spektrum biru, band 2 untuk spektrum hijau, serta band 3 untuk 
spektrum merah, maka grafi k pasangan band yang dibuat adalah: grafi k pasangan 
band 1 dan 2, grafi k pasangan band 1 dan 3, serta grafi k pasangan band 2 dan 3. 

3) Catatlah tiap persamaan garis linier yang dihasilkan dari ketiga grafi k tersebut. 
Berdasarkan pada contoh Gambar 12, didapatkan persamaan y = 0,868x + 0,811. Nilai 
0,868 merupakan slope dari garis linier atau rasio koefi sien atenuasi dari pasangan 
band (Ki/Kj), sedangkan 0,811 merupakan intercept garis linier yang merupakan nilai 
atau indeks dari objek pasir. Y merupakan sumbu yang dibentuk dari transformasi 
natural logaritma Band 1, sedangkan x merupakan sumbu yang dibentuk dari 
transformasi natural logaritma Band 2. Oleh karena itu rumus untuk koreksi kolom air 
yang diturunkan dari persamaan garis linier tersebut menjadi:

Gambar 12. Grafi k regresi linier sampel piksel objek pasir pada pasangan band 1 dan 
band 2 yang sudah di transformasi menggunakan natural logaritma (Ln).

 
Depth Invariant Index 

= Ln(Band 1) – (0,868*(Ln(Band 2)))
Keterangan: 
Depth Invariant Index : Citra terkoreksi kolom air dengan nilai digital berupa indeks 
objek habitat dasar perairan dangkal.
Ln(Band 1) : Band 1 yang sudah di transformasi menggunakan natural logaritma.
Ln(Band 2) : Band 2 yang sudah di transformasi menggunakan natural logaritma.
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4) Buatlah persamaan lainnya dari kombinasi pasangan band tampak lainnya dengan 
langkah yang sama dengan diatas, dalam hal ini pasangan band 1 dan 3 serta 
pasangan band 2 dan 3, sehingga secara keseluruhan dihasilkan 3 citra baru hasil 
koreksi kolom air.

d. PCA (Principal Component Analysis)
PCA atau Principal Component Analysis digunakan untuk mempertajam citra dengan 
melakukan transformasi Nilai Digital (ND) piksel. Penajaman citra spektral Komponen 
Utama adalahmempertajam suatu citra multi kanal resolusi spasial rendah agar 
mendapatkan suatu citra multi kanal baru berresolusi spasial lebih tinggi. Cara tersebut 
dilakukan karena pada citra multispektral seringkali memiliki korelasi yang tinggi antar 
band/salurannya, sehingga beberapa objek pada citra sulit untuk dikenali (Richards, 
1999).

Beberapa citra seperti citra landsat yang berresolusi spasial 30 meter mempunyai kanal 
panchromatic (pada kanal 8) yang berresolusi spasial 15 meter, bahkan citra spot yang 
berresolusi spasial 6 meter mempunyai kanal panchromatic yang berresolusi spasial 0.6 
meter Prosediurnya adalah:
1) Melakukan suatu transformasi komponen utama dengan kanal resolusi tinggi dan 

membuat skala kanal pertama Komponen Utama sehingga tidak lagi terjadi distorsi 
informasi. 

2) Melakukan resampling data multi spektral menjadi elemen citra resolusi tinggi dengan 
teknik nearest neighbour, bilinier atau cubic convolution.

Dari tahapan tersebut akan didapatkan citra baru kanal Komponen utama yang 
berresolusi spasial lebih tinggi yang tidak saling berkorelasi. Metode dan tahapannya, 
umumnya selalu terdapat pada setiap  perangkat lunak analisis citra.

INTERPRESTASI CITRA

Interpretasi citra adalah proses deteksi, klasifi kasi, identifi kasi dan analisis, serta delineasi 
(Sutanto, 1994). Dalam melakukan interpretasi, terdapat 9 unsur utama interpretasi, 
yaitu: rona/warna, tekstur, bayangan/tinggi, ukuran, pola, asosiasi, lokasi, bentuk, dan 
konvergensi bukti. Proses utama dalam interpretasi citra yang dilakukan secara digital 
adalah klasifi kasi citra. Klasifi kasi citra secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu 
klasifi kasi citra berbasis piksel (pixel based) serta yang lainnya yaitu berbasis objek 
(object based). Klasifi kasi citra yang berbasis piksel terdiri dari klasifi kasi citra terbimbing 
(supervised) serta tidak terbimbing (unsupervised). Secara singkat, penjelasan mengenai 
metode klasifi kasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI TERBIMBING (SUPERVISED)
Klasifi kasi terbimbing merupakan proses pengelompokkan piksel pada citra menjadi 
beberapa kelas tertentu dengan berdasarkan pada statistik sampel piksel (training) 
atau region of interrest (daerah uji) yang ditentukan oleh pengguna sebagai acuan, 
yang selanjutnya digunakan oleh komputer sebagai dasar untuk melakukan klasifi kasi. 
Sampel piksel yang baik memiliki rerata keterpisahan yang baik antar tiap kelasnya yang 
ditunjukkan oleh nilai indeks separabilitas (separability index) (Richards, 1999). Sampel 
piksel dapat bersumber dari pengetahuan interpreter terhadap kondisi lokal atau data 
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hasil kerja lapangan. Gunakan salah satu algoritma klasifi kasi citra yang umum yaitu 
maximum likelihood.

Klasifi kasi maximum likelihood mengkelompokkan piksel citra berdasarkan pada 
probabilitas suatu nilai piksel terhadap kelas tertentu dalam sampel piksel. Apabila nilai 
probabilitas nilai piksel berada di bawah nilai threshold (ambang batas kesesuaian) yang 
ditentukan, maka piksel tersebut tidak terkelaskan, lain halnya apabila dalam klasifi kasi 
tidak memasukkan nilai threshold, maka semua piksel dapat terkelaskan sesuai sampel 
piksel yang ada.

KLASIFIKASI TIDAK TERBIMBING (UNSUPERVISED)
Klasifi kasi tidak terbimbing (unsupervised) dilakukan dengan jalan mengelompokkan 
piksel citra menjadi beberapa kelas hanya berdasarkan pada perhitungan statistik tertentu 
tanpa menentukan sampel piksel (training) yang digunakan oleh komputer sebagai acuan 
untuk melakukan klasifi kasi. Identifi kasi ulang dilakukan memberikan identitas kelas 
pada citra hasil klasifi kasi. Proses interpretasi ulang dapat dibantu secara visual dengan 
menggunakan citra komposit warna berdasarkan pada pengetahuan interpreter, atau 
berdasarkan pada data hasil kerja lapangan sebagai dasar pengkelasan. Gunakan salah 
satu algoritma isodata classifi cation dalam klasifi kasi tidak terbimbing.

Pada prinsipnya klasifi kasi isodata mengklasifi kasikan nilai piksel berdasarkan nilai rata-
rata (means) menjadi klaster-klaster tertentu, piksel yang tidak terkelaskan dalam nilai 
rata-rata tertentu akan dikelaskan kembali secara berulang (iterative) berdasarkan analisis 
nilai piksel minimum. Parameter utama dalam klasifi kasi isodata adalah threshold dan 
iterasi klasifi kasi. Secara praktis, klasifi kasi isodata dilakukan secara trial and error hingga 
menghasilkan jumlah kelas optimal yang mewakili kelas habitat pada skala hasil.

KLASIFIKASI CITRA BERBASIS OBJEK

Klasifkasi berbasis objek dilakukan untuk mengenali objek berdasarkan kelompok 
piksel, bukan berdasarkan individu piksel. Teknik ini dikenal dengan Object-Based Image 
Analysis (OBIA). Klasifi kasi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek spektral tetapi 
juga mempertimbangkan aspek geospasial objek yang dikaji. Objek dibentuk melalui 
proses segmentasi yang merupakan proses pengelompokan piksel yang mempunyai 
karakteristik spektral dan geospasial yang homogen. 

Terdapat dua teknik dalam klasifi kasi citra berbasis objek. Pertama, klasifi kasi 
menggunakan rule-based yang didasarkan pada parameter yang ditentukan oleh 
interpreter dengan parameter berupa algoritma atau transformasi citra, atau index 
tertentu. Kedua, klasifi kasi menggunakan algoritma klasifi kasi citra terbimbing berdasar 
sampel piksel sebagai masukan klasifi kasi. Algoritma ini mengklasifi kasikan nilai piksel 
atas kedekatannya dengan piksel dalam kelas tertentu berdasarkan sampel piksel. 
Perbedaan dengan klasifi kasi citra terbimbing berbasis piksel adalah citra hasil klasifi kasi 
menggunakan algoritma klasifi kasi terbimbing dianggap sebagai citra hard classifi cation. 
Setelah itu citra hard classifi cation tersebut dihaluskan hasilnya berdasarkan pada batas-
batas poligon atau area yang dibentuk oleh proses segmentasi citra sebelumnya. 
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Langkah-langkah analisis citra berbasis objek menggunakan algoritma klasifi kasi citra 
terbimbing adalah:
1) Segmentasi citra menjadi beberapa bagian poligon vektor berdasarkan minimal 3 

parameter statistik citra untuk membedakan objek, yaitu spektral, tekstur, dan spasial.
2) Menentukan sampel poligon hasil segmentasi sebagai training area untuk proses 

klasifi kasi. Kelas objek yang akan dipetakan mengacu kepada SNI 7716:2011 tentang 
Pemetaan Habitat dasar perairan laut dangkal, yaitu untuk skala 1:50.000 minimal 
kelas habitat terdiri dari karang, lamun, substrat terbuka, dan laut dalam.

3) Selanjutnya proses klasifi kasi segmentasi menggunakan algoritma klasifi kasi 
terbimbing.

Selain penggunaan klasifi kasi rule-based dan klasifi kasi terbimbing, hasil poligon vektor 
segmentasi juga dapat diproses secara manual, hanya saja cara ini membutuhkan waktu 
yang lebih lama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1) Segmentasi citra menjadi beberapa bagian poligon vektor berdasarkan minimal 3 

parameter statistik citra untuk membedakan objek, yaitu spektral, tekstur, dan spasial.
2) Kenali hasil segmentasi tiap objek pada citra, berikan identitas tiap poligon segmentasi  

satu persatu secara manual dengan menerapkan teknik interpretasi visual dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur interpretasi. Kunci pengenalan objek secara visual 
(Gambar 12) yaitu:

- Habitat karang
 Habitat tersebut tersusun oleh material karang yang terdiri atas karang hidup 

dan karang mati, mempunyai pelamparan yang cukup luas dan dapat dibedakan 
dengan jelas terhadap jenis habitat yang lain. Habitat tersebut umumnya ditemui 
pada ujung wilayah rataan terumbu yang menghadap ke arah laut, mulai dari reef 
crest, tubir (reef edge) hingga lereng terumbu (reef slope), Namun demikian di 

Gambar 13. Contoh Pengenalan Objek Pada Citra.
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beberapa daerah banyak ditemukan pelamparan habitat karang dimulai dari garis 
pantai hingga tubir.

- Habitat lamun
 Habitat tersebut tersusun atas hamparan padang lamun yang cukup luas, serta 

biasanya ditemui pada daerah cekungan pada rataan terumbu (reef flat). Pada citra 
komposit true color kenampakannya memiliki rona yang gelap serta teksturnya 
halus.

- Habitat substrat terbuka
 Habitat yang sebagian besar didominasi oleh substrat pasir, pecahan karang, batu, 

maupun campuran dari substrat-substrat tersebut. Rona pada citra komposit true 
color cenderung cerah.

PENENTUAN SAMPEL UJI LAPANGAN (GROUND TRUTH)

Berdasarkan peta tentatif yang diperoleh dari hasil klasifi kasi,  ditentukan lokasi sampel 
uji lapangan untuk verifi kasi kebenaran. Penentuan sampel dilakukan dengan metode 
purposive dan proportional random sampling. Purposive sampel mempertimbangkan 
keragaman kelas habitat dasar perairan laut dangkal. Proportional random sampling 
digunakan dalam menentukan titik sampel pada lokasi, serta jumlah titik sampel 
ditentukan secara representatif dan proporsional berdasarkan luasan area yang 
dipetakan. Peta kerja atau tentatif yang telah di cetak, digunakan sebagai panduan di 
lapangan.

Pertimbangkan penentuan titik sampel didasarkan atas kondisi alamiah seperti 
kedalaman perairan dan rataan terumbu, serta aspek keruangan terumbu karang 
(asosiasi terhadap obyek lain, seperti permukiman, lokasi industri atau muara sungai), 
dan faktor keterbukaan lokasi terumbu dari arah datangnya angin (leeward dan windward). 
Leeward merupakan daerah terumbu yang terlindung dari datangnya angin, dan windward 
sebaliknya. Pertimbangkan juga efi siensi waktu, biaya serta sulitnya medan saat 
melakukan uji lapangan, usahakan masing-masing kelas setidaknya minimal memiliki 
15 sampai dengan 30 lokasi sampel. Jumlah sampel tersebut sudah termasuk untuk 
masukan klasifi kasi dan uji akurasi.

UJI AKURASI

Uji akurasi dilakukan untuk menilai kualitas peta yang dihasilkan. Batas akurasi yang dapat 
diterima untuk peta habitat dasar perairan dangkal berdasarkan pada SNI 7716:2011 
tentang Pemetaan Habitat dasar perairan laut dangkal, yaitu sebesar 60%. Perhitungan 
akurasi dengan cara membuat table matrik yang membandingkan kelas hasil klasifi kasi 
citra dengan kenyataan dilapangan berdasarkan data sampel uji lapangan (Congalton 
dan Green, 2009; Lillesand dan Kiefer, 1999).
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Uji 
Lapangan

Karang Lamun Substrat 
terbuka Total Pengguna (%)

Hasil 
Klasifi kasi

Karang A ∑baris 
karang

(A/∑baris 
karang)*100

Lamun B ∑baris 
lamun

(B/∑baris 
lamun)*100

Substrat 
terbuka

C ∑baris 
Substrat 
terbuka

(C/∑baris Substrat 
terbuka)*100

Total ∑kolom karang ∑kolom 
lamun

∑kolom 
Substrat 
terbuka

∑sampel uji

Produser 
(%)

(A/∑kolom 
karang)*100

(B/∑kolom 
lamun)*100

(C/∑kolom 
Substrat 
terbuka)*100

Akurasi 
Total

((A+B+C)/ ∑sampel 
uji)*100

Tabel 1. Tabel Matrik Uji Akurasi.
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