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ABSTRAK 

 

Salah satu faktor utama terjadinya perubahan iklim yang sedang berlangsung saat ini adalah akibat emisi yang 

ditimbulkan oleh degradasi hutan, yaitu mencapai sekitar 20% dari seluruh emisi Gas Rumah Kaca. Untuk kasus di 

Indonesia, degradasi hutan salah satunya banyak terjadi di kawasan perkotaan, tak terkecuali di Kota Bandar Lampung. 

Mengingat peran hutan yang begitu vital, banyak bidang-bidang keilmuan yang diaplikasikan untuk mengamati fenomena 

degradasi hutan, tak terkecuali teknologi penginderaan jauh (inderaja). Salah satu metode pengolahan citra yang sering 

diaplikasikan untuk mengamati hutan adalah model Forest Canopy Density (FCD). FCD merupakan suatu model yang 

dikembangkan oleh Atsushi Rikimaru untuk keperluan analisis dan pemantauan perkembangan hutan secara kuantitatif. 

 

Dari hasil pengolahan ditemukan suatu anomali dimana terdapat beberapa atap bangunan pada kawasan industri dan 

pelabuhan memiliki nilai indeks vegetasi tinggi dan nilai indeks temperatur yang rendah. Hal ini tentunya akan 

mengakibatkan kesalahan interpretasi karena menunjukkan karakteristik yang sama seperti tutupan hutan. Fenomena ini 

dicoba diatasi dengan cara melakukan modifikasi terhadap metodologi FCD dengan mengganti indeks vegetasi Advanced 

Vegetation Index (AVI) dengan Transformed Difference Vegetation Index (TDVI). Substitusi ini sukses mengeliminasi 

anomali dan juga meningkatkan overall accuracy hasil klasifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Bandar 

Lampung mengalami degradasi hutan sebesar 1002,75 ha dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Meskipun demikian, 

terdapat beberapa area yang mengalami peningkatan persentase tutupan hutan, khususnya pada kawasan permukiman 

dan kawasan pesisir pantai. 

 

Kata Kunci:  Perubahan Iklim, Degradasi Hutan, Forest Canopy Density, Transformed Difference Vegetation Index 

 

1. PENGANTAR 

Perubahan iklim yang sedang berlangsung saat ini telah 

dikaji oleh berbagai pihak akibat dampaknya yang begitu 

nyata. Fenomena ini disebabkan antara lain oleh adanya 

peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di 

atmosfer. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan munculnya peningkatan konsenstrasi GRK 

di atmosfer, namun ilmuwan memperkirakan bahwa emisi 

yang ditimbulkan oleh adanya deforestasi dan degradasi 

hutan yang mencapai sekitar 20 persen dari seluruh emisi 

GRK sebagai salah satu yang menjadi penyebab utama. 

 

Mengingat peran hutan yang begitu vital, banyak bidang-

bidang keilmuan yang diaplikasikan untuk mengamati 

fenomena deforestasi dan degradasi hutan, tak terkecuali 

teknologi penginderaan jauh (inderaja). Kelebihan 

teknologi ini antara lain dapat memetakan area yang relatif 

luas secara cepat dan berulang-ulang, dan juga dalam hal 

proses interpretasi citra dapat dilakukan lebih cepat dan 

relatif lebih murah dibandingkan dengan  survei lapangan. 

Selain itu citra inderaja dapat diinterpretasi dan diproses 

untuk berbagai kegunaan terkait dengan berbagai tutupan 

lahan antara lain kehutanan, pertanian, dan perkembangan 

perkotaan (Sabins, 2007). 

 

Teknologi inderaja berkembang semakin pesat seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi 

digital lainnya. Hal ini tentunya juga berdampak pada 

bidang analisis digital yang mendorong munculnya teknik 

dan model untuk pengolahan data inderaja. Salah satu 

metode pengolahan citra yang sering diaplikasikan untuk 

mengamati hutan adalah model Forest Canopy Density 

(FCD). FCD merupakan suatu model yang dikembangkan 

oleh Atsushi Rikimaru untuk keperluan analisis dan 

pemantauan perkembangan hutan secara kuantitatif. 

Model ini juga sangat mungkin digunakan untuk 

mengamati perubahan kondisi hutan dari waktu ke waktu 

termasuk degradasi hutan (Rikimaru et.al., 2002). 

 

Untuk kasus di Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan 

ternyata banyak juga terjadi di kawasan perkotaan 

khususnya di kawasan kota-kota metropolitan (Siahaan, 

2010). Model FCD pada dasarnya digunakan untuk area 

studi yang berupa kawasan hutan yang berlokasi di daerah 

pedalaman (rural area), oleh sebab itu modifikasi perlu 

dilakukan sehingga model FCD dapat diterapkan secara 

khusus untuk kawasan hutan perkotaan. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

model terbaik antara FCD Modifikasi dan FCD Rikimaru 

dilihat dari  hasil ekstraksi tutupan hutan di kawasan 

perkotaan. 
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2. AREA STUDI DAN DATA 

2.1 Area Studi 

Berdasarkan letak geografis, Kota Bandar Lampung 

terletak pada 50 20’ sampai dengan 50 30’ Lintang Selatan 

dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ Bujur Timur. Di 

sebelah selatan, Bandar Lampng berbatasan langsung 

dengan Teluk Lampung. Kabupaten Lampung Selatan 

mengapit Kota Bandar Lampung di bagian timur dan utara. 

Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pesawaran. Luas wilayah Kota Bandarlampung sebesar 

0,57% dari total luas Provinsi Lampung, yaitu sebesar 

197,22 km2 (Statistik Daerah Kota Bandar Lampung 2015). 

 

2.2 Data 

Secara umum terdapat 2 data utama dan 3 data pendukung 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu  citra satelit 

Landsat 5 TM tahun 2009 dan citra satelit Landsat 8 

OLI/TIRS tahun 2015 sebagai data utama. Sedangkan citra 

satelit Quickbird tahun 2010, citra Google Earth tahun 

2015, data batas administrasi dan tutupan lahan Kota 

Bandar Lampung sebagai data pendukung tahun 2010. 

Peralatan perangkat lunak pendukung untuk pengelohan 

tersebut diantaranya ENVI 5.3, Matlab R2015a, IDRISI 

SELVA 17.0, ArcGIS 10.3 dan Microsoft Excel 2016.  

3. METODOLOGI 

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini, secara 

umum mencakup tahap pra-pengolahan citra, model forest 

canopy density, klasifikasi citra, dan konversi indeks ke 

persentase (Gambar 1).  

 

     
Gambar 1 Diagram alir metodologi penelitian 

 

3.1 Prapengolahan Citra 

Prapengolahan citra terdiri dari tahap pemotongan area 

studi, uji akurasi geometrik citra, koreksi radiometrik, 

penghilangan derau, dan normalisasi (Gambar 2). 

 
Gambar 2 Diagram alir metodologi prapengolahan citra 

3.1.1 Pemotongan Area Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Proses pemotongan citra area studi 

 

Citra satelit Landsat 5 TM dan Landsat 8 OLI/TIRS yang 

digunakan mencakup wilayah Provinsi Lampung dan 

Provinsi Banten, oleh sebab itu untuk mempercepat proses 

pengolahan citra maka citra tersebut di potong sesuai 

dengan area studi yaitu Kota Bandar Lampung (Gambar 3). 

 
3.1.2 Uji Akurasi Geometrik 

Dalam penelitian ini, citra Landsat 5 TM dan citra Landsat 

8 OLI/TIRS yang digunakan telah terkoreksi geometrik 

sehingga sistem koordinat citra sudah dalam sistem 

proyeksi TM-6 dengan sistem koordinat proyeksi yaitu 

Universal Transverse Mercator (UTM). Kedua citra 

tersebut akan diuji menggunakan Independent Check Point 

(ICP) dengan membandingkan koordinat citra yang telah 

terkoreksi dengan koordinat referensi, dalam hal ini 

digunakan citra Quickbird dan citra Google. ICP yang 

digunakan sebanyak 20 titik. Lihat Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Distribusi ICP pada citra 
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Hasil dari pengecekan ketelitian diperoleh RMSE untuk 

citra Landsat 5 TM sebesar 0,528 piksel dan RMSE untuk 

citra Landsat 8 OLI/TIRS sebesar 0,5143 piksel. 

 
3.1.3 Koreksi Radiometrik 

Digital Number (DN) dari setiap piksel yang disimpan 

pada citra mengandung beberapa kesalahan, diantaranya 

diakibatkan oleh ketidaksempurnaan sistem sensor,  

adanya atenuasi gelombang elektromagnetik oleh atmosfer, 

dan variasi sudut pengambilan data selama pengambilan 

pengiriman serta perekaman data (Soenarmo, 2009). 

Sehingga untuk memperoleh informasi yang sesuai harus 

dilakukan proses kalibrasi radiometrik. Proses kalibrasi 

radiometrik dilakukan menggunakan unsur radiometric 

callibration pada perangkat lunak ENVI 5.3.  

 

Selain dilakukan kalibrasi radiometrik, pada tahap ini juga 

dilakukan proses koreksi atmosferik menggunakan model 

FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercubes). FLAASH merupakan model 

koreksi radiometrik yang dapat mengeliminasi efek 

atmosferik dan memperbaiki karakter spektral dari objek-

objek di permukaan bumi, selain itu juga dapat 

mempertegas informasi vegetasi (Guo & Zeng, 2012). 

 
3.1.4 Penghilangan Derau 

Awan memiliki nilai radiansi lebih tinggi dari objek di 

permukaan tanah. Begitupun dengan badan air yang dapat 

menyebabkan permasalahan yang serupa karena menyerap 

gelombang inframerah dekat. Sedangkan bayangan awan 

dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi untuk 

bayangan tutupan hutan sama halnya seperti bayangan dari 

pegunungan. Faktor-faktor ini merugikan karena 

mempengaruhi hitungan statistik dalam proses analisis 

citra (Rikimaru et.al., 2002). Oleh sebab itu perlu 

dilakukan pemotongan terhadap objek-objek tersebut 

dengan cara digitasi manual objek berupa awan, bayangan 

awan, dan badan air. 

 
3.1.5 Normalisasi 

Analisis tutupan hutan menggunakan citra satelit 

membutuhkan berbagai operasi band, sehingga diperlukan 

proses normalisasi distribusi data antar band. Salah satu 

metode yang sederhana adalah dengan cara mengatur 

kembali histogram citra menggunakan transformasi linear 

(Japan Overseas Forestry Consultants Association, 1997).  

  

3.2 Model Forest Canopy Density 

Model FCD memanfaatkan  kepadatan tutupan hutan 

sebagai parameter penting untuk karakterisasi kondisi 

hutan. Model ini juga menunjukkan tingkat degradasi dan 

juga menunjukkan tingkat intensitas dari perawatan 

rehabilitasi yang mungkin diperlukan (Rikimaru et.al., 

2002). Lihat Gambar 5.  

 
Gambar 5 Grafik nilai indeks terhadap tutupan vegetasi 

(Sumber : Rikimaru, 2002) 

 

3.2.1 Kombinasi Indeks 

Model FCD mengkombinasikan data dari empat indeks 

yaitu:  

1. Advanced Vegetation Index (AVI), merupakan 

indeks vegetasi yang digunakan untuk menilai 

dan meneliti status vegetasi hutan (Rikimaru 

et.al., 2002). 

2. Bare Soil Index (BSI), nilai indeks vegetasi tidak 

begitu dapat diandalkan pada situasi dimana 

tutupan vegetasi kurang dari setengah daerahnya. 

Oleh sebab itu digunakan indeks tanah terbuka 

yang diformulasi dengan informasi band 

inframerah menengah (Rikimaru et.al., 2002). 

3. Shadow Index (SI), salah satu karakteristik unik 

dari hutan adalah struktur tiga dimensi. Untuk 

mengekstrak informasi struktur hutan 

menggunakan data penginderaan jauh, 

dikembangkan suatu metode yaitu indeks 

bayangan untuk memperoleh karakteristik dari 

bayangan dengan memanfaatkan informasi 

spektral dari bayangan hutan (Rikimaru et.al., 

2002). 

4. Thermal Index (TI), terdapat dua faktor yang 

menyebabkan temperatur hutan relatif rendah. 

Pertama adalah efek dari tutupan hutan yang 

menghalangi dan menyerap energi dari matahari. 

Dan kedua adalah evaporasi dari permukaan daun 

yang mengurangi panas. Sumber dari informasi 

temperatur adalah band thermal infrared 

(Rikimaru et.al., 2002). 

5. TDVI merupakan teknik transformasi indeks 

vegetasi yang relatif baru yang dikembangkan 

oleh Bannari (2002). Teknik ini memiliki 

efektifitas yang lebih baik dibandingkan NDVI 

dan SAVI terutama untuk ekstraksi vegetasi di 

kawasan perkotaan, TDVI juga membantu 

meminimalkan kesalahan dalam 

mengklasifikasikan piksel yang tidak 

terklasifikasi (Bannari et.al., 2008). Sebelum 

diintegrasikan ke dalam metode FCD terlebih 

dahulu dilakukan penskalaan untuk indeks TDVI 

dengan nilai DN antara 0-200 sehinggan 

menghasilkan Scaled Transformed Difference 

Vegetation Index (STDVI). Lihat Tabel 1 & 2. 
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Tabel 1 Formula indeks untuk citra Landsat 5 TM 

 
(Sumber : Tugas Akhir Adam Irwansyah, 2016) 

 

Tabel 2 Formula indeks untuk citra Landsat 8 OLI/TIRS 

 
(Sumber : Tugas Akhir Adam Irwansyah, 2016) 

 
3.2.2 Vegetation Density (VD) 

Kepadatan vegetasi merupakan prosedur untuk 

mensintesis indeks vegetasi dan indeks tanah terbuka. 

Pengolahan dilakukan menggunakan principal component 

analysis (PCA) karena pada dasarnya indeks vegetasi dan 

indeks tanah terbuka memiliki korelasi negatif (Rikimaru 

et.al., 2002). Setelah itu dilakukan penskalaan nilai indeks 

dari nol persen ke seratus persen sehingga menghasilkan 

scaled vegetation index (SVD). 

 
3.2.3 Advanced Shadow Index (ASI) 

Ketika tutupan hutan sangat padat, data satelit tidak selalu 

dapat menunjukkan intensitas relatif bayangan. Karena itu,  

kepadatan tutupan hutan dapat terabaikan. Untuk 

menangani masalah ini dilakukan integrasi antara indeks 

vegetasi, indeks bayangan, dan indeks temperatur 

(Rikimaru et.al., 2002). Kemudian dilakukan penskalaan 

terhadap hasil dari integrasi tersebut sehingga memiliki 

nilai indeks antara nol persen hingga seratus persen atau 

dengan kata lain menghasilkan scaled shadow index (SSI). 

 
3.2.4 Forest Canopy Density 

Indeks kepadatan tutupan hutan diperoleh dengan cara 

mengintegrasikan kepadatan vegetasi dengan kepadatan 

bayangan melalui persamaan berikut (Rikimaru et.al., 

2002): 

 FCD = (SVD x SSI + 1)1/2 – 1             (1) 

 
3.2.5 Metodologi FCD Rikimaru dan FCD Modifikasi 

Pada dasarnya terdapat dua metode pengolahan model 

FCD dimana keduanya bergantung pada kondisi hutan. 

Kasus pertama dimana kepadatan tegakan sedikit, lapisan 

vegetasi bawah tidak banyak, dan tanah kosong dapat 

dideteksi dari langit. Kasus kedua dimana kepadatan 

tegakan sedikit, banyak terdapat lapisan vegetasi bawah, 

dan tanah kosong tidak dapat dideteksi dari langit (Japan 

Overseas Forestry Consultants Association, 1997). 

Masing-masing kasus tersebut memiliki metodologi yang 

berbeda seperti ditunjukkan pada Gambar 6 & 7. 

  
                     (a)          (b) 

Gambar 6 Diagram alir metodologi FCD rikimaru, (a) 

merupakan kasus pertama dan (b) kasus kedua  

(Sumber : Tugas Akhir Adam Irwansyah, 2016) 

 

Sedangkan metodologi FCD modifikasi ditunjukkan 

melalui gambar berikut  

 
                        (a)                                     (b) 

Gambar 7 Diagram alir metodologi FCD modifikasi, (a) 

merupakan kasus pertama dan (b) merupakan kasus kedua 

(Sumber : Tugas Akhir Adam Irwansyah, 2016) 

 

Sehingga total metodologi yang diuji pada penelitan ini 

adalah empat buah. 

 

3.3 Klasifikasi Citra 

Pada citra hasil pengolahan FCD masih diperoleh area 

berupa tutupan-tutupan lahan non-hutan, oleh sebab itu 

untuk mempermudah proses penilaian metode terbaik 

dalam mengekstrak tutupan hutan dan juga mempermudah 

proses analisis, dilakukan  klasifikasi sebanyak dua kelas 

yaitu kelas tutupan hutan dan kelas tutupan non-hutan 

menggunakan metode maximum likelihood. 

 

3.4 Konversi Nilai Index ke Nilai Persentase 

Digital Number (DN) pada citra hasil proses FCD masih 

berupa nilai indeks tutupan hutan sehingga belum dapat 

digunakan untuk perhitungan luas tutupan hutan, oleh 

sebab itu harus dilakukan konversi terlebih dahulu untuk 

memperoleh nilai persentase tutupan hutan di lapangan. 

Konversi dilakukan dengan cara mencari nilai parameter 

transformasi dari nilai indeks pada citra hasil FCD ke nilai 

persentase tutupan hutan di lapangan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Anomali Forest Canopy Density 

Pada hasil pengolahan FCD baik menggunakan model 

Rikimaru untuk kasus pertama maupun untuk kasus kedua 

terdapat suatu anomali, dimana nilai indeks FCD relatif 

tinggi namun ketika dilakukan identifikasi menggunakan 

citra referensi ditemukan bahwa objek tersebut merupakan 

atap bangunan pada kawasan industri dan kawasan 

pelabuhan seperti ditunjukkan pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Anomali hasil FCD pada atap bangunan di kawasan 

industri 

Setelah dilakukan penelusuran, anomali pada nilai indeks 

FCD dipengaruhi oleh anomali pada proses sebelumnya 

yaitu dari hasil AVI untuk kasus pertama. Sedangkan 

untuk kasus kedua dipengaruhi oleh dua faktor yaitu hasil 

dari AVI dan hasil dari TI. Untuk model FCD kasus kedua, 

pada hasil AVI beberapa atap bangunan pada kawasan 

industri dan pelabuhan memiliki nilai indeks vegetasi 

tinggi dan pada hasil TI objek-objek tersebut memiliki 

nilai indeks temperatur yang rendah. Hal ini tentunya akan 

mengakibatkan kesalahan interpretasi. Anomali dari hasil 

AVI dan TI ini dapat diamati pada Gambar 9. 

 

   
 (a)                                             (b) 
Gambar 9 (a) merupakann anomali pada AVI,  (b)  merupakan 

anomali pada TI 

 

4.2 Metode Forest Canopy Density Terbaik 

Terdapat empat metode yang digunakan pada penelitian 

ini yang masing-masing diuji keakuratannya 

menggunakan matriks kesalahan setelah dilakukan proses 

klasifikasi hutan dan non-hutan. Hasil dari keempat 

metode yang diperoleh dari pengolahan citra Landsat 5 

TM tahun 2009 dan citra Landsat 8 OLI/TIRS tahun 2015. 

Lihat Gambar 10 & 11 

 

Gambar 10 FCD hasil pengolahan Citra Landsat 5 TM tahun 

2009, biru merupakan kelas hutan sedangkan kuning merupakan 

kelas non-hutan 

 

 
Gambar 11 FCD hasil pengolahan Citra Landsat 8 OLI/TIRS 

tahun 2015, biru merupakan kelas hutan sedangkan kuning 

merupakan kelas non-hutan 

 

4.3 Analisis Perubahan Tutupan Hutan Antara Tahun 

2009 Hingga Tahun 2015 

Perubahan tutupan hutan antara tahun 2009 dan tahun 

2015 dianalisis menggunakan bantuan fitur cross-tab pada 

perangkat lunak IDRISI SELVA 17.0. Lihat Gambar 12. 

 

 
Gambar 12 Citra hasil analisis cross-tab 

 

citra 1|0 merupakan citra yang merepresentasikan 

perubahan ke arah degradasi, dimana pada tahun 2009 

berupa tutupan hutan dan pada tahun 2015 berubah 

menjadi tutupan non-hutan. perubahan tersebut mencakup 

area dengan luas 2043.9 ha. Selain itu, perubahan dari 

daerah berupa tutupan non-hutan menjadi daerah tutupan 

hutan juga dapat diamati pada citra 0|1. Perubahan yang 

mengarah positif ini, mencakup area seluas 681,12 ha. hal 

ini diidentifikasi kebenarannya menggunakan citra 

referensi yang ditunjukkan pada Gambar 13 & 14.   
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Gambar 13 Peningkatan persentase tutupan hutan di kawasan 

permukiman 

 
Gambar 14 peningkatan persentase tutupan hutan di kawasan 

pesisir pantai 

4.4 Uji Linearitas 

Dari hasil proses pengolahan konversi nilai indeks ke nilai 

persentase diperoleh parameter transformasi untuk FCD 

2009 dan FCD 2015 yang kemudian dibentuk menjadi 

persamaan transormasi linear : 

 

y = 1.6607 x - 70.986       (2) 

y = 1.0922 x - 9.3482   (3) 

 

Kedua persamaan tersebut kemudian diuji dengan masing-

masing empat sampel data seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 15 & 16. 

 
Gambar 15 uji linearitas konversi hasil FCD citra Landsat 5 TM 

tahun 2009 

 

 
Gambar 16 uji linearitas konversi hasil FCD citra Landsat 8 

OLI/TIRS tahun 2015 

  

4.5 Luas Degradasi Hutan 

 
Gambar 17 perubahan persentase tutupan hutan dari rentang 

tahun 2009 hingga tahun 2015, 

 

Pada Gambar 16 dapat diamati bahwa untuk gambar di 

sebelah kiri daerah yang berwarna hijau merupakan daerah 

yang mengalami peningkatan persentase tutupan hutan, 

sedangkan gambar yang di sebelah kanan daerah yang 

berwarna merah merupakan daerah yang mengalami 

penurunan persentase tutupan hutan. Setelah dilakukan 

perhitungan diperoleh bahwa total luas area yang 

mengalami peningkatan persentase tutupan hutan adalah 

490,52 ha, sedangkan total luas area yang mengalami 

penurunan persentase tutupan hutan adalah 1493,28 ha. 

Sehingga total luas tutupan hutan yang terdegradasi di 

Kota Bandar Lampung antara tahun 2009 hingga tahun 

2015 adalah 1002,75 ha. 

 

Analisis lebih mendalam dilakukan untuk mengetahui 

fungsi dari kawasan yang mengalami penurunan 

persentase tutupan hutan cukup tinggi. Hasil overlay citra 

perubahan FCD dan peta tutupan lahan Kota Bandar 

Lampung menunjukkan bahwa area dengan fungsi lahan 

kosong mengalami degradasi sebesar 670,47 ha, kawasan 

permukiman mengalami degradasi sebesar 371,18 ha, 

kawasan pertanian mengalami degradasi sebesar 296,27 ha, 

dan kawasan lindung mengalami degradasi sebesar 133,60 

ha. 
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5. KESIMPULAN  

Dari penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil adalah 

model terbaik dari hasil percobaan adalah model FCD 

kondisi kedua yang dimodifikasi menggunakan indeks 

vegetasi TDVI. 

 

Selain itu terdapat kesimpulan tambahan yaitu : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun 

Kota Bandar Lampung mengalami degradasi 

hutan, namun terdapat beberapa area yang 

mengalami peningkatan persentase tutupan hutan, 

khususnya pada kawasan hutan, kawasan 

permukiman, dan kawasan pantai. 

2. Total luas degradasi tutupan hutan Kota Bandar 

Lampung dari tahun 2009 hingga tahun 2015 

sebesar 1002,75 ha. 
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