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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh atau Inderaja (Remote Sensing) adalah seni dan ilmu 

untuk mendapatkan informasi tentang obyek, area atau fenomena melalui analisa 

terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

dengan obyek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer,1979 

dan 2007). 

Alat yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah alat pengindera atau 

sensor. Pada umumnya sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon 

udara, satelit maupun jenis wahana yang lainnya (Sutanto,1987). Hasil perekaman 

oleh alat yang dibawa oleh suatu wahana ini selanjutnya disebut sebagai data 

penginderaan jauh. Lindgren (1985 dalam Sutanto, 1987) mengungkapkan bahwa 

penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan 

analisis informasi tentang bumi, infomasi ini khusus berbentuk radiasi 

elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. 

Lindgren (1985 dalam Soemantri, 2008) mengatakan bahwa penginderaan 

jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis 

informasi tentang bumi. Sabins (1996) dalam Kerle, et al. (2004) menjelaskan 

bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh, mengolah dan 

menginterpretasi citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara 

gelombang elektromagnetik dengan sutau objek. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

penginderaan jauh terdiri atas 3 komponen utama yaitu obyek yang diindera, sensor 

untuk merekam obyek dan gelombang elektronik yang dipantulkan atau 

dipancarkan oleh permukaan bumi. Interaksi dari ketika komponen ini 

menghasilkan data penginderaan jauh yang selanjutnya melalui proses interpretasi 

dapat diketahui jenis obyek area ataupun fenomena yang ada. 
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Perkembangan penginderaan jauh ini semakin cepat seiring dengan 

kemajuan teknologi dirgantara. Sebelumnya penginderaan jauh lebih banyak 

menggunakan pesawat udara dan balon udara dalam perekaman data permukaan 

bumi, tetapi seiring dengan perkembangan penerbangan antariksa dan penggunaan 

satelit untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya perekaman permukaan 

bumi, maka penginderaan jauh tumbuh berkembang semakin cepat. Demikian pula 

halnya dengan penggunaan sensor yang dibawa oleh berbagai wahana juga 

mengalami peningkatan baik dalam jenis sensor yang digunakan maupun tingkat 

kedetailan hasil penginderaan. Di bawah ini akan dijelaskan terkait skema proses 

pada  penginderaan jauh. 

 

Gambar 2.1 Skema proses pada Penginderaan Jauh 
sumber: http://geoenviron.blogspot.com/2012/04/penginderaan-jauh.html, (2017) 

 

2.1.2 Prinsip Perekaman Sensor 

Prinsip perekaman oleh sensor dalam pengambilan data melalui metode 

penginderaan jauh dilakukan berdasarkan perbedaan daya reflektansi energi 

elektromagnetik masing-masing objek di permukaan bumi. Daya reflektansi yang 

berbeda-beda oleh sensor akan direkam dan didefinisikan sebagai objek yang 

berbeda yang dipresentasikan dalam sebuah citra. 

http://geoenviron.blogspot.com/2012/04/penginderaan-jauh.html
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Gambar 2.2 Proses perekaman permukaan bumi oleh sensor Penginderaan Jauh 

sumber: https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html, (2017) 

Gelombang elektromagnetik yang dipantulkan permukaan bumi akan 

melewati atmosfer sebelum direkam oleh sensor. Awan, debu, atau partikel-partikel 

lain yang berada di atmosfer akan membiaskan pantulan gelombang ini. Atas dasar 

pembiasan yang terjadi, sebelum dilakukan analisa lanjutan terhadap citra maka 

diperlukan kegiatan koreksi radiometrik. 

2.1.3 Spesifikasi Satelit Landsat-8 

Salah satu satelit yang digunakan untuk penginderaan jauh ini adalah 

Landsat, yang sekarang telah mencapai generasi Landsat-8. Satelit Landsat-8 

memiliki sensor Onboard Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared 

Sensor (TIRS) dengan jumlah band sebanyak 11 buah. Di antara band-band 

tersebut, 9 band (band 1-9) berada pada OLI dan 2 lainnya (band 10 dan 11) pada 

TIRS. Sebagian besar band memiliki spesifikasi mirip dengan Landsat-7. Satelit 

LDCM (Landsat Data Continuity Mission) dijadwalkan diluncurkan pada tahun 

2011 dari VAFB, CA dengan pesawat peluncur Atlas-V-401. Setelah meluncur di 

orbitnya, satelit tersebut akan dinamakan sebagai Landsat-8. Satelit LDCM 

(Landsat-8) dirancang diorbitkan pada orbit mendekati lingkaran sikron-matahari, 

pada ketinggian: 705 km, inklinasi: 98.2º, periode: 99 menit (waktu mengorbit 

bumi), waktu liput ulang: 16 hari (pada area yang sama) (Gokmaria Sitanggang, 

2010).  

 

 

https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html


14 
 

Berikut ini spesifikasi band yang dimiliki oleh citra Landsat-8: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Band Spektral Sensor Pencitra LDCM (Landsat-8) 

Sensor Band Resolusi 

Spasial 

(Meter) 

Sensitif 

Warna 

Panjang Rentang 

Spektrum 

Elektromagnetik 

(Mikrometer) 

Fungsi 

Onboard 

Operational 

Land Imager 

(OLI) 

Band1 30 m Coastral/A

erosol 

0,433-0,453 

Mikrometer 

Penelitian mengenai Coastral dan 

Aerosol 

Band 2 30 m Blue 

 

0,450-0,515 

Mikrometer 

Pemetaan Batimetri, membedakan 

tanah dari vegetasi dan daun yang 

gugur 

Band 3 30 m Green 0,525-0,600 
Mikrometer 

Bagian atas dari vegetasi yang 
bermanfaat untuk menilai vegetasi 

tersebut 

Band 4 30 m Red 0,630-0,680 
Mikrometer 

Membedakan vegetasi dari 
kemiringannya 

Band 5 30 m Near-IR 0,845-0,885 

Mikrometer 

Menekankan isi dan tepian dari 

biomassa 

Band 6 30 m SWIR-1 1,560-1,660 
Mikrometer 

Membedakan kadar air tanah, 
vegetasi dan awan tipis 

Band 7 30 m SWIR-2 2,100-2,300 

Mikrometer 

Meningkatkan kelembaban tanah, 

vegetasi dan awan tipis 

Band 8 15 m Pan 0,500-0,680 
Mikrometer 

Resolusi 15 meter, gambar lebih 
tajam 

Band 9 30 m Cirrus 1,360-1,390 

Mikrometer 

Meningkatkan pendeteksi awan 

cirrus 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

Band 10 100 m LWIR-1 10,30-11,30 
Mikrometer 

Resolusi 100 meter, pemetaan 
panas bumi dan perkiraan kadar 

air tanah 

Band 11 100 m LWIR-2 11,50-12,50 

Mikrometer 

Resolusi 100 meter, meningkatkan 

pemetaan panas bumi dan 
perkiraan kadar air tanah 

Sumber : Landsat.usgs.gov (2018) 
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2.1.4 Konsep Pengolahan Citra 

Secara umum pengolahan citra terbagi kedalam: 

1. Pre-processing citra yang meliputi koreksi geometrik dan radiometrik dilakukan 

sebelum proses klasifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Pre-Processing Citra 

Sumber: https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html, ( 2017) 

2. Klasifikasi citra merupakan tahap intrepretasi informasi pada citra yang dibuat 

berdasarkan kelas kategori tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Diagram Klasifikasi Citra 

Sumber : https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html, (2017) 
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https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html
https://dokumen.tips/documents/metode-eksplorasi.html
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Metoda klasifikasi secara umum terbagi menjadi dua: 

1. Klasifikasi tidak terbimbing (un-supervised classification) adalah 

klasifikasi dengan pembentukan kelasnya sebagian besar dikerjakan oleh 

komputer. 

2. Klasifikasi terbimbing (supervised classification) adalah klasifikasi yang 

dilakukan dengan arahan analis (supervised), dimana kriteria 

pengelompokkan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas (class 

signature) yang diperoleh melalui pembuatan area contoh (training area) 

(Riswanto, 2009). 

2.1.5 Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

 Kawasan potensial tangkapan ikan adalah area dimana sumberdaya 

perikanan dapat dieksploitasi sepanjang waktu dan alat tangkap dapat dioperasikan 

dengan optimal. Terbentuknya kawasan potensial tangkapan ikan dapat terjadi 

secara alami maupun buatan. Kawasan potensial tangkapan ikan yang terbentuk 

secara alami dapat disebabkan oleh lingkungan perairan itu sendiri misalnya adanya 

front dan upwelling. Kawasan potensial tangkapan ikan buatan dapat dilakukan 

dengan pemasangan rumpon sebagai rumah ikan (Simbolon, 2009). 

Karakteristik kawasan potensial tangkapan ikan adalah sebagai berikut: 

1. Kawasan tersebut harus memiliki kondisi dimana ikan dengan mudahnya 

datang bersama-sama dalam kelompoknya, dan tempat yang baik untuk 

dijadikan habitat ikan tersebut. 

2. Kawasan tersebut harus merupakan tempat dimana mudah menggunakan 

peralatan penangkapan ikan bagi nelayan. Umumnya perairan pantai yang 

bisa menjadi kawasan penangkapan ikan memiliki kaitan dengan 

kelimpahan makanan untuk ikan. 

3. Kawasan tersebut harus bertempat di lokasi yang bernilai ekonomis ini 

sangat alamiah dimana manajemen akan berdiri atau jatuh pada 

keseimbangan antara jumlah investasi dan pemasukan. 
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Sebab-sebab utama jenis ikan berkumpul disuatu kawasan perairan adalah sebagai 

berikut: 

1. Ikan-ikan tersebut memiliki perairan yang cocok untuk hidupnya. 

2. Mencari makanan. 

3. Mencari tempat yang sesuai untuk berkembang biak. 

2.1.6 Karakteristik Ikan 

Ikan di definisikan sebagai hewan bertulang belakang (vertebrata) yang 

hidup di air dan secara sistematik ditempatkan pada Filum Chordata dengan 

karakteristik memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen terlarut dari 

air dan sirip digunakan untuk berenang. Ikan hampir dapat ditemukan hampir di 

semua tipe perairan di dunia dengan bentuk dan karakter yang berbeda-beda 

(Adrim, 2010). 

Setiap ikan untuk dapat bertahan hidup dan berkembangbiak harus dapat 

beradaptasi terhadap lingkungannya. Kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kehidupan ikan meliputi kondisi fisik dan kimia antara lain kadar garam, 

kedalaman, kecerahan, dasar perairan, laju arus, dan keadaan suhu (Trijoko dan 

Pranoto, 2006). Suhu juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kelarutan oksigen di dalam air, apabila suhu air naik maka kelarutan oksigen di 

dalam air menurun (Sastrawijaya, 1991, halaman: 127). Dalam beberapa referensi 

dan wawancara langsung dengan ahli perikanan menyatakan bahwa ikan-ikan di 

perairan tropis tumbuh baik antara suhu 200 C - 300 C. Suhu juga mempengaruhi 

sirkulasi air, sebaran biota (ikan), daur kimia dan sebaran sifat-sifat fisik air lainnya 

(Romimohtarto, Kasijan dan Sri Juwana, 2009). Ikan memiliki pola adaptasi yang 

tinggi terhadap kondisi lingkungan, baik terhadap faktor fisik maupun faktor kimia 

lingkungan seperti pH, DO, kecerahan, temperatur, dan lain sebagainya. Hal ini 

sangat penting bukan saja untuk mendapatkan makanan, tetapi juga untuk 

menyelamatkan diri dari hewan-hewan predator (Nybakken, 1988). 

Kelompok ikan di perairan dibedakan menjadi dua yaitu: kelompok ikan 

pelagis dan ikan demersal.  Ikan pelagis (pelagic fish) adalah ikan yang hidup di 

permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk 
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gerombolan (schooling) dan melakukan migrasi atau ruaya sesuai dengan daerah 

migrasinya. Bentuk dari ikan pelagis umumnya bagian punggungnya berwarna 

kehitam-hitaman, atau kebiruan bagian tengah keperakan dan bagian bawah atau 

perut keputih-putihan. Perbedaan yang lain adalah ikan yang hidup didalam lumpur, 

diantara batu-batuan dan tumbuhan air akan mempunyai bentuk tubuh yang 

memanjang seperti ular. Sedangkan ikan perenang cepat seperti tenggiri, tongkol, 

dan tuna mempunyai bentuk tubuh stream line.  Bentuk tubuh dan warna serta cara 

bergeraknya untuk menangkap mangsa saat makan atau menghindarkan diri dari 

pemangsa (Lagler,1997). Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu: ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. 

1. Kelompok Ikan Pelagis Kecil 

Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (Selaroides leptolepis) dan Sunglir 

(Elagastis bipinnulatus), Klupeid Teri (Stolephorus indicus), Japuh (Dussumieria 

spp), Tembang (Sadinella fimbriata), Lemuru (Sardinella Longiceps) dan Siro 

(Amblygaster sirm), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (Rastrellinger 

spp) dan lain-lain.  Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat 

penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (gillnet), jaring lingkar, pukat cincin 

(purse seine), payang, dan bagan. 

 
 

Gambar 2.5 Ikan Kembung (Ikan Pelagis Kecil) 

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) 

2. Kelompok Ikan pelagis besar 

Contoh Ikan pelagis besar antara lain adalah  kelompok Tuna (Thunidae) dan 

Cakalang (Katsuwonus pelamis), kelompok Marlin (Makaira sp), kelompok 

Tongkol (Euthynnus spp) dan Tenggiri (Scomberomorus spp), dan cucut ditangkap 
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dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (pole and line), 

rawai (longline). 

 

 

Gambar 2.6 Ikan Bluefin Tuna (Ikan Pelagis Besar) 

 
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) 
 

2.1.7 Ekosistem Laut 

2.1.7.1 Definisi Ekosistem Laut 

Ekosistem laut merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. 

Lautan menutupi lebih dari 80% belahan bumi selatan tetapi hanya menutupi 61 

persen belahan bumi utara, dimana terdapat sebagian besar daratan bumi 

(Nybakken,1988). Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari yang merupakan 

ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, 

ekosistem pantai pasir dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Habitat 

laut (oseanic) ditandai oleh salinitas (kadar garam) yang tinggi dengan ion CI‾ 

mencapai 55% terutama di daerah laut tropik, karena suhunya tinggi dan penguapan 

besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25°C. Perbedaan suhu bagian atas dan 

bawah tinggi. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, 

maka daerah  permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan 

air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan 

sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang 

berlangsung baik. Habitat laut dapat dibedakan  berdasarkan kedalamannya dan 

wilayah permukaannya secara horizontal (Kistinnah I  dan Lestari ES,2009).  
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2.1.7.2 Ciri-Ciri Ekosistem Air Laut 

Ciri-ciri lingkungan ekosistem air laut adalah sebagai berikut: 

1. Salinitas tinggi terutama di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin cukup 

rendah. 

2.  Ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 

3.  Arus laut yang selalu berputar timbul karena perbedaan iklim, perbedaan 

temperatur, dan perputaran bumi. 

4. Habitat di laut saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. 

5. Variasi temperatur atau suhu tinggi. 

6. Penetrasi dari cahaya matahari tinggi. 

2.1.7.3 Manfaat Dari Ekosistem Laut Bagi Kehidupan Manusia 

Manfaat dari ekosistem laut bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut: 

1. Laut sebagai sumber makanan 

Dikatakan laut sebagai sumber makanan, karena makanan yang biasa kita makan 

berasal dari laut,seperti ikan, rumput laut, garam, dsb. 

2. Laut sebagai tempat rekreasi dan hiburan 

Selain digunakan untuk iklim dunia dan sumber makanan, laut juga dapat dijadikan 

salah satu pilihan untuk dijadikan tempat berwisata atau rekreasi. 

3. Sebagai Objek Riset Penelitian 

Laut sering digunakan sebagai tempat dan alat bantu untuk penelitian yang terkait 

tentang morfologi dasar laut, gerakan air laut, salinitas air laut, proses-proses yang 

terjadi didalam laut, bagaimana kehidupan di dalam laut serta manfaat laut bagi 

manusia, terutama penduduk sekitar. 

4. Laut sebagai Jalur Transportasi 

Sebelum ada jalan darat dan udara,maka lautlah yang berperan penting dalam  

proses transportasi. Laut merupakan jalur transportasi yang baik dan mudah sebab 

tidak perlu membuat jalan seperti jalur transportasi darat. 
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Secara keseluruhan Ekosistem Laut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
 

Gambar 2.7 Ekosistem Laut 

Sumber: www.sciencelearn.org.nz., (2018) 

 

2.1.8 Teori Penilaian 

Nilai dapat ditafsirkan sebagai “makna” atau “arti” suatu barang atau benda. 

Suatu barang atau benda akan mempunyai nilai bagi seseorang jika barang atau 

benda tersebut memberi makna atau arti bagi seseorang. Nilai juga dapat diartikan 

konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan financial antara barang dan jasa 

yang tersedia untuk dibeli dan dijual (Standar Penilaian Indonesia, 2000). 

Istilah “nilai” biasanya tidak berdiri sendiri tetapi diikuti oleh istilah yang lebih 

spesifik, seperti: 

1. Nilai Pasar (Market Value) 

2. Nilai Guna (Use Values) 

3. Nilai Tukar (Value in Excchange) 

Nilai pasar dapat diambil pengertiannya, antara lain: 

1. Pembeli dan penjual berkehendak melakukan transaksi. 

2. Dalam keadaan pasar terbuka. 

3. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan, pengalaman dan informasi 

yang mencukupi. 

4. Jangka waktu penawaran cukup. 

http://www.sciencelearn.org.nz/
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Jenis-jenis nilai yang sering digunakan: 

1. Nilai modal (capital value) 

Nilai yang ditetapkan untuk mendapatkan hak milik terhadap suatu benda/ 

barang. 

2. Nilai pasar wajar (fair market value) 

Nilai yang diperoleh dari transaksi yang wajar diantara penjual dan pembeli. 

3. Nilai sewa (rental value) 

Nilai untuk mendapatkan hak dalam jangka waktu terbatas dan ditetapkan. 

4. Nilai penjualan (sale value) 

Nilai yang ditetapkan oleh pihak penjual untuk tujuan penjualan suatu 

barang/ benda. 

5. Nilai potensi (potential value) 

Nilai barang/ benda berdasarkan pendapatan yang dimiliki pada masa yang 

akan datang. 

6. Nilai spekulasi (speculation value) 

Nilai berdasarkan kepada ramalan dan jangkaan pada maa mendatang. 

7. Nilai penggunaan (usage value) 

Nilai suatu barang kepada seseorang yang memang perlu menggunakannya. 

8. Nilai pertukaran (exchange value) 

Nilai kepada seseorang yang menggadaikan, dia menukar barang kepada 

orang lain. 

9. Nilai sentimental (centimental value)  

Nilai yang teramat sayang dan sangat berat untuk melepaskannya. 

10. Nilai salvage (salvage value)  

Nilai barang yang dijual komponen dan tidak berdasarkan fungsi barang 

semula. 

11. Nilai sisa (scrab value) 

Sering disebut nilai rongsokan, barang hanya dihitung sebagai nilai besi tua. 

12. Nilai jual paksa (forced sale value) 

Nilai jual yang diperoleh dari pelelangan akibat pelanggaran. Nilai jual 

paksa biasanya ditentukan sebayak 60% sampai 70% dari nilai pasar. 
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2.1.9 Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Menurut Kazibudzki dan Tadeusz (2013) Analytical Hierarchy Process 

(AHP) adalah pengambilan keputusan multikriteria dengan dukungan metodologi 

yang telah diakui dan diterima sebagai prioritas yang secara teori dapat memberikan 

jawaban yang berbeda dalam masalah pengambilan keputusan serta memberikan 

peringkat pada alternatif solusinya. 

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan 

dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut kedalam bagianbagiannya, menata bagian atau variabel dalam suatu 

susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel dan mensintetis berbagai pertimbangan ini untuk 

menetapkan variabel yang mana memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak 

untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 

Menurut Saaty (1995) dalam (Sumiati, 2007) metode AHP membantu 

memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hirarki 

kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai 

pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga 

menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada 

berbagai persoalan, lalu mensintetis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi 

hasil yang cocok dengan perkirakan kita secara intuitif sebagaimana yang 

dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. 

Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam metode AHP pada 

dasarnya adalah sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan 

kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin dirangking.  

c. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria 
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yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau 

judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat kepentingan 

suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. 

d. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. 

e. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen vector yang 

dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh dengan 

menggunakan matlab maupun dengan manual. 

f. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

g. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan 

dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

h. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0, 100 maka 

penilaian harus diulang kembali. 
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Gambar 2.8 Model struktur hirarki penelitian 
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2.2 Kerangka Berpikir  

Kerangka berfikir terkait penelitian yang akan dilakukan akan dijelaskan dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.9 Kerangka Berfikir 
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2.2.1 Penjelasan Terkait Kerangka Berpikir  

Kerangka berfikir ini merupakan cara berfikir peneliti yang berisikan tentang 

input dan output dalam menyelasaikan penelitian tugas akhir. Peneliti akan 

membagi kerangka berfikir ini kedalam beberapa proses yaitu: 

1. Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini memerlukan beberapa data dan informasi penunjang dalam 

menentukan kawasan potensial tangkapan ikan, yaitu: citra Landsat 8, pola 

hidup ikan, jenis-jenis ikan, GPS, dan informasi nelayan.   

2. Pemetaan Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini merupakan proses lanjutan setelah peneliti mengetahui kawasan 

potensial tangkapan ikan.  

3. Penilaian Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini merupakan proses lanjutan setelah peneliti melakukan pemetaan 

kawasan potensial ikan dengan menggunakan metode perbandingan dan 

metode pendapatan  dalam melakukan penilaian dan data yang diperoleh 

berasal dari survei lapangan. 

4. Analisis Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini merupakan proses dimana menganalisis hasil pemetaan kawasan 

potensial ikan dengan hasil penilaian kawasan potensial ikan untuk 

menentukan sebaran kawasan potensial ikan. 

5. Sebaran Kawasan Potensial Ikan 

Tahap ini merupakan proses tahap akhir dalam penelitian ini  untuk 

mengetahui sebaran kawasan potensial ikan. 

6. Hasil Akhir atau Output 

Hasil Akhir dalam penelitian ini adalah Pemetaan dan Penilaian Kawasan 

Potensial Tangkapan Ikan Menggunakan Citra Landsat 8 di Wilayah Pesisir 

Bandar Lampung. 

 

 

 


