
Analisis Pengaruh Penggunaan Lahan terhadap Suhu Permukaan dan 

Keterkaitannya dengan Fenomena Urban Heat Island Menggunakan Citra 

Satelit Landsat (Studi Kasus : Kota Bandar Lampung) 

 

Afrida Gitawardani1, Dr. Ir. Bambang Edhi Leksono S, M.Sc., Nurul Qamilah, S.Pd,M.Si. 

Teknik Geomatika, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera 

1email : afridagita@gmail.com  

 

ABSTRACT 

 

 

Bandar Lampung is one of the cities that has experienced rapid development in 

construction and infrastructure sectors, it causes Bandar Lampung as one of the 

destinations for urbanization. Increased urbanization causes changes in land 

cover by increasing the built-up land (settlement) and decreasing vegetation land 

causing the increase in surface temperature which can trigger an urban heat 

island phenomenon. This study aims to analyze the relationship of land cover and 

vegetation density to surface temperature to determine the phenomenon of urban 

heat island in Bandar Lampung City spatially. The urban heat island phenomenon 

can be seen by approach analysis using remote sensing data through several 

extractions, namely land cover classification with supervised method, vegetation 

index density (NDVI) and surface temperature (LST) using the split window 

algorithm technique. The remote sensing data used are Landsat Satellite Imagery 

in 2011, 2015 and 2019. The result of processing is the distribution of surface 

temperature which will be analyzed the influence and relationship with land use. 

Average surface temperature of Bandar Lampung City has increased, in 2011 the 

average temperature reached 23.12 ° C and rose to 33.03 ° C in 2019. The effect 

of land use on surface temperature has a determination coefficient of 48% and a 

correlation of 0,693 . 
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ABSTRAK 

 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan 

pada sektor pembangunan dan infrastruktur sehingga menjadikan Kota Bandar 

Lampung sebagai salah satu tujuan urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan 

terjadinya peningkatan jumlah penggunaan lahan terbangun dan penurunan 

jumlah lahan vegetasi, sehingga mempengaruhi kenaikan suhu permukaan yang 

dapat memicu adanya fenomena urban heat island. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan penggunaan lahan dan kerapatan vegetasi terhadap suhu 

permukaan untuk mengetahui fenomena urban heat island di Kota Bandar 

Lampung secara spasial. Fenomena urban heat island dapat diketahui dengan 

analisis pendekatan menggunakan data penginderaan jauh melalui beberapa 

ekstraksi yaitu klasifikasi penggunaan lahan dengan metode terbimbing 

(supervised), kerapatan indeks vegetasi (NDVI) dan suhu permukaan (LST) 

menggunakan teknik split window algorithm. Data penginderaan jauh yang 

digunakan adalah Citra Satelit Landsat tahun 2011, 2015 dan 2019. Hasil 

pengolahan adalah sebaran suhu permukaan yang akan dilakukan analisis 

pengaruh dan hubungan dengan penggunaan lahan. Suhu permukaan rata – rata 

Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan, pada tahun 2011 suhu rata – rata 

mencapai 23.12 °C dan naik menjadi 33.03°C pada tahun 2019. Pengaruh 

penggunaan lahan terhadap suhu permukaan memiliki nilai koefisien determinasi 

sebesar 48% dan korelasi 0,693.  

 

Kata Kunci : Landsat, SWA, NDVI, LST, UHI 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemanasan global (global 

warming) adalah suatu bentuk ketidak 

seimbangan ekosistem di bumi akibat 

terjadinya proses peningkatan suhu rata – 

rata atmosfer, laut dan daratan di bumi. 

Pemanasan global diperkirakan 

menyebabkan terjadinya kenaikan suhu 

rata – rata bumi sebesar 1°C pada tahun 

2025 dibandingkan suhu saat ini, atau 2°C 

lebih tinggi dari zaman pra industri, tahun 

1750 – 1800 (IPCC, 2001). Meningkatnya 

temperatur global akan menyebabkan 

perubahan – perubahan di bumi, seperti : 

meningkatnya intensitas kejadian cuaca 

yang ekstrim, perubahan iklim, 

peningkatan hujan dan banjir (Meiviana, 

Sulistiowati, & Soejachmoen, 2004).  

Perubahan Iklim sebagai dampak 

pemanasan global (global warming) 

adalah berubahanya iklim yang 

diakibatkan langsung atau tidak langsung 

oleh aktivitas manusia sehingga 

menyebabkan perubahan komposisi 

atmosfer secara global (Noviyanti 2016).  

Urbanisasi menjadi salah satu 

penyebab tidak meratanya jumlah 

penduduk disuatu perkotaan dan 

menimbulkan tingginya aktivitas sosial 



yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga 

pada akhirnya mengindikasikan  adanya  

pertambahan  kebutuhan  lahan  yang  

juga  berdampak pada berkurangnya 

tingkat vegetasi yang ada.  

Urban Heat Island diumpamakan 

seperti pulau yang memiliki suhu 

permukaan panas yang terpusat di 

wilayah kota terutama pada daerah pusat 

kota dan temperatur akan semakin turun 

pada daerah sekelilingnya yaitu wilayah 

pinggiran kota (Voogt, 2002). Adapun 

pada dasarnya fenomena urban Heat 

Island (UHI) memberikan dampak 

negatif, yaitu pengurangan kualitas air 

dalam perkotaan akibat polusi dari panas 

berlebihan, pemakaian listrik yang 

meningkat serta mendukung penambahan 

penggunaan bahan bakar fosil yang 

menyebabkan timbulnya pemanasan 

global. 

Salah satu kota di Indonesia yang 

memiliki aktivitas tinggi dan padat 

sehingga berdampak adanya fenomena 

urban heat island adalah Kota Bandar 

Lampung. Kota Bandar Lampung 

memiliki luas 296 km2 dan memiliki 

jumlah penduduk pada tahun 2017 

berjumlah 1.015.910 jiwa (BPS 2018) 

dengan kepadatan penduduk paling besar 

terdapat di Kecamatan Tanjung Karang 

Timur yaitu 24.549 jiwa/km2 (BPS 2018). 

Identifikasi pengaruh perubahan vegetasi 

terhadap suhu permukaan di Kota Bandar 

Lampung menjadi penting untuk dianalisis 

demi kelangsungan hidup serta kelestarian 

lingkungan disekitar.  

1.2. Manfaat dan Tujuan  

1.2.1. Manfaat  

Manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah memberikan 

informasi dan gambaran secara spasial 

dan temporal mengenai fenomena urban 

heat island  di Kota Bandar Lampung 

dengan menganalisis setiap kelas 

penggunaan lahan berdasarkan nilai 

kerapatan vegetasi terhadap suhu 

permukaan Kota Bandar Lampung dan 

menjadi salah satu bahan untuk 

rekomendasi pengendalian pemanasan 

global di Kota Bandar Lampung. 

1.2.2. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Menganalisis perubahan penggunaan 

lahan dan peningkatan suhu 

permukaan Kota Bandar Lampung 

tahun 2011, 2015 dan 2019.  

b) Menganalisis hubungan setiap kelas 

penggunaan lahan terhadap suhu 

permukaan untuk mengindikasi 

fenomena urban heat island di Kota 

Bandar Lampung secara spasial.  



2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. NDVI  

Indeks vegetasi atau normalized 

difference vegetation indeks (NDVI) 

adalah kajian ilmu geografi sains yang 

terus mengalami perkembangan yang 

dapat digunakan untuk kajian ilmu lain. 

Indeks vegetasi atau normalized difference 

vegetation indeks (NDVI) adalah  indeks 

yang menggambarkan tingkat kehijauan 

suatu tanaman. Indeks vegetasi 

merupakan kombinasi matematis antara 

band merah dan band NIR yang telah 

lama digunakan sebagai indikator 

keberadaan dan kondisi vegetasi 

(Lillesand & Kiefer, 1979). Band merah 

(red) dan Band infra merah dekat (Near-

IR) pada citra satelit Landsat digunakan 

untuk memperoleh nilai NDVI dengan 

perhitungan sebagai berikut, contoh 

Landsat 8 (Danoedoro, 2012) :  

NDVI  =  
NIR−R

NIR+R
   (2.1) 

Keterangan :  

Band 4 : Saluran merah pada Landsat 8  

Band 5 : Saluran inframerah dekat pada Landsat 8  

2.2. Land Surface Temperature 

Suhu permukaan dapat 

didefinisikan sebagai suhu bagian terluar 

dari suatu objek. Suhu permukaan dapat 

didefinisikan sebagai suhu rata – rata dari 

suatu permukaan yang digambarkan 

dalam cakupan suatu piksel dengan tipe 

permukaan yang berbeda – beda. Suhu 

permukaan pada lahan terbuka diartikan 

sebagai suhu permukaan lahan/ daratan 

atau dikenal dengan land surface 

temperature (LST).  

2.2.1. Teknik Split Window Algorithm 

Split Window Algorithm (SWA) 

adalah formula matematika dinamis yang 

mampu menyajikan informasi suhu 

permukaan lahan. SWA membutuhkan 

nilai brightness temperature yang 

diturunkan dari nilai TOA Reflectance 

band 10 (inframerah termal) dan band 11 

(inframerah termal) pada sensor TIRS 

citra Landsat 8 serta nilai LSE (land 

surface emissivity/ emisivitas permukaan 

lahan) yang diturunkan dari nilai FVC 

(fractional vegetation cover / pecahan 

tutupan vegetasi) dari band 4 (merah) dan 

band 5 (inframerah dekat) pada sensor 

OLI citra Landsat 8 untuk mengestimasi 

suhu permukaan lahan. 

a. Fractional Vegetation Cover (FVC) 

FVC merupakan turunan dari 

transformasi indeks vegetasi NDVI, 

sehingga untuk dilakukan transformasi 

FVC, perlu dilakukan transformasi NDVI 

terlebih dahulu. FVC diformulasikan 

sebagai berikut (Rajeshwari A & Mani, 

2014) :  



𝐹𝑉𝐶 =  
NDVI−NDVIsoil

NDVIveg−NDVIsoil
  

 (2.2) 

Keterangan :  

NDVI : Nilai NDVI yang sebelumnya telah 

diperoleh  

NDVIsoil : Nilai NDVI untuk tanah (0,2) 

NDVIveg : Nilai NDVI untuk vegetasi (Nilai 

terbesar dari NDVI) 

b. Perhitungan Brightness 

Temperature 

Brightness Temperature (TB) 

menghasilkan dua nilai yaitu TB10 (Band 

10) dan TB11 (Band 11) menggunakan 

konstanta termal. Nilai radian yang 

didapatkan dari pengolahan data koreksi 

radiometrik dikonversi ke dalam bentuk 

suhu satuan Kelvin dengan rumus sebagai 

berikut (Danoedoro, 2012) :  

T =  K2 / {alog (K1 / Lα +  1)} (2.3) 

Keterangan:  

T  = suhu kecerahan  

Lα  = TOA radians 

K1  = konstanta termal Band 

K2 = konstanta termal Band    

c. Perhitungan Land Surface 

Emissivity (LSE) 

Emisivitas permukaan tanah atau 

LSE dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan objek untuk memancarkan 

energi yang dimilikinya, energi yang 

dimaksud adalah energi termal yang 

dimiliki oleh objek, baik dalam kondisi 

panas atau dingin. Estimasi LSE 

membutuhkan nilai emisivitas tanah dan 

nilai emisivitas vegetasi dari Band 10 dan 

Band 11 pada citra satelit Landsat 8, 

adapun formula dari LSE adalah sebagai 

berikut (Rajeshwari A & Mani, 2014) :  

ℇs ∗  (1 − FVC)  +  ℇv ∗  FVC  (2.4) 

Keterangan :  

FVC  : Nilai FVC yang sebeblumnya telah 

diperoleh  

ℇs  : Emisivitas tanah Band 10 dan Band 11 

ℇv : Emisivitas vegetasi Band 10 dan Band 

11 

d. Kombinasi LSE Band 10 dan LSE 

Band 11 

Perhitungan nilai kombinasi antara 

LSE band 10 dan band 11 adalah sebagai 

berikut, Landsat 8 (Rajeshwari A & Mani, 

2014):  

m =  
𝐿𝑆𝐸 𝐵10+𝐿𝑆𝐸 𝐵11

2
  (2.5) 

 

∆m =  LSE band 10 –  LSE band 11 (2.6) 

Keterangan :  

m  : mean of LSE/ nilai rata – rata LSE  

∆m  : difference of LSE/ nilai selisih LSE  

LSE B10 : Nilai LSE band 10 yang telah diperoleh  

LSE B11 : Nilai LSE band 11 ysng telah diperoleh  

e. Perhitungan Land Surface 

Temperature (LST) 

Split Window Algorithm (SWA) 

adalah formula matematika dinamis yang 

mampu menyajikan informasi suhu 

permukaan lahan. SWA dicetuskan 

Sobrino pada tahun 1996 dengan 



perhitungan sebagai berikut (Rajeshwari 

A & Mani, 2014) : 

LST =  TB10 +  C1 (TB10 –  TB11) +

 C2 (TB10 –  TB11)2 +  C0 +  (C3 +

C4W) (1 − m) +  (C5 + C6W) ∆m (2.7) 

Keterangan :  

LST   : Land Surface Temperature (K) 

C0 – C6 : Split Window Coefficient  

TB10, TB11 : Nilai brightness temperature 

band 10 dan band 11 

m  : rata – rata nilai LSE band 10 

dan band 11 

W  : Atmospheric Water Vapour 

Content = 0.013  

∆m  : selisih nilai LSE band 10 dan 

band 11 

Adapun nilai koefisien dari split window 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 3. 1. Split Window Coefficient 

Constant Value Constant Value 

C0 -0.268 C4 -2.238 

C1 1.378 C5 -129.200 

C2 0.183 C6 16.400 

C3 54.300   

Sumber : (Rajeshwari A & Mani, 2014) 

f. Perhitungan Urban Heat Island 

(UHI) 

Data suhu permukaan diklasifikasikan 

berdasarkan nilai ambang batas UHI. 

Perhitungan nilai ambang batas UHI dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai 

berikut (Darlina & Sasmito , 2018) :  

Nilai Ambang Batas UHI =  (µ +  0.5α)

  (2.8) 

Keterangan :  

µ : Nilai rerata Land Surface Temperature 

(°C) 

α : Nilai standar deviasi Land Surface 

Temperature (°C) 

Perhitungan Urban Heat Island dapat 

diekstraksi dengan menurunkan data Land 

Surface Temperature. Identifikasi 

fenomena UHI dilakukan berdasarkan 

ambang batas hasil pengolahan suhu 

permukaan (LST) dengan perhitungan 

sebagai berikut (Jatmiko, 2015) :  

UHI =  LST – (µ +  0.5α)      

 (2.9) 

Keterangan :  

UHI : Urban Heat Island  

LST : Land Surface Temperature (°C) 

µ : Nilai rerata Land Surface Temperature 

(°C) 

α : Nilai standar deviasi Land Surface 

Temperature (°C) 

3. METODOLOGI 

3.1. Data dan Lokasi 

Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Citra Satelit Landsat tahun 2011, 

2015 dan 2019, peta RBI (Rupa Bumi 

Indonesia) Kota Bandar Lampung, data uji 

akurasi serta dokumentasi perubahan 

lahan di Kota Bandar Lampung. Lokasi 

penelitian adalah Kota Bandar Lampung 

yang merupakan ibu kota Provinsi 

Lampung dengan luas 197,22 km2. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan semua data yang 



dibutuhkan yaitu, Citra Satelit Landsat 5 

tahun 2011, Citra Satelit Landsat 8 tahun 

2015 dan 2019 serta peta RBI Kota 

Bandar Lampung tahun 2018. Citra 

Landsat yang telah ada tersebut dilakukan 

proses koreksi geometrik. Citra terkoreksi 

terbagi menjadi dua bagian yaitu citra 

landsat multispektral dan citra landsat 

termal. Citra landsat multispektral 

digunakan untuk interpretasi klasifikasi 

penggunaan lahan dan transformasi 

kerapatan indeks vegetasi. Berikut adalah 

diagram alir pada penelitian ini.
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Gambar 3. 1. Diagram Alir Penelitian 



Interpretasi klasifikasi penggunaan lahan 

dilakukan untuk melihat luas wilayah dari 

masing – masing penggunaan lahan 

sehingga dapat dilihat  perubahan setiap 

kelas penggunaan lahan tahun 2011, 2015 

dan 2019. Hasil pengolahan penggunaan 

lahan dapat dipetakan jika uji akurasi 

>85%, jika tidak harus dilakukan 

pengolahan kembali hingga mencapai 

akurasi interpretasi >85%. Ekstraksi suhu 

dan kerapatan indeks vegetasi dilakukan 

secara bersama dengan metode teknik 

split window algorithm yang 

memanfaatkan nilai emisivitas tanah (soil) 

dan vegetasi. Hasil dari pengolahan 

dengan menggunakan metode teknik split 

window yaitu suhu permukaan (Land 

Surface Temperature) yang kemudian 

dilakukan perhitungan urban heat island 

dengan menghitung nilai ambang batas 

dari hasil rerata suhu permukaan dan 

standar deviasi dari suhu permukaan 

tersebut. Uji eksisting data suhu 

permukaan lapangan dilakukan dengan 

mengukur suhu dan mencatat kondisi 

penggunaan lahan yang ada dilapangan. 

Pemetaan urban heat island dilihat 

berdasarkan besarnya suhu di atas hasil 

perhitungan nilai ambang batas suhu 

permukaan. Analisis urban heat island di 

dapatkan dengan melakukan perhitungan 

statistik untuk melihat pengaruh antara 

setiap kelas penggunaan lahan terhadap 

suhu permukaan dengan melihat jarak 

terdekat titik – titik panas dari setiap kelas 

penggunaan lahan dengan metode nearest 

serta uji korelasi untuk melihat besar 

hubungan kerapatan vegetasi terhadap 

suhu permukaan tersebut.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Land Surface Temperature 

Sebaran suhu permukaan Kota Bandar 

Lampung dibagi menjadi beberapa kelas 

berdasarkan nilai minimum hingga 

maksimum suhu permukan dengan 

interval setiap kelasnya adalah 4°C. 

Berikut adalah tabel nilai suhu permukaan 

hasil pengolahan.  

Tabel 4. 1. Nilai Maksimum – Minimum Suhu 

Permukaan 

Tahun 

Suhu Permukaan (°C) 

Maksimum Minimum 
Rata – 

rata 
Stdev 

2011 29,329 -71,123 23,121 10,536 

2015 44,059 -108,834 31,812 14,453 

2019 54,15 -108,877 33,033 8,484 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

 

Gambar 4. 1. Peta Suhu Permukaan Kota Bandar 

Lampung tahun 2019 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 



4.2. Urban Heat Island 

Fenomena urban heat island di 

dapatkan dari nilai suhu permukaan rata – 

rata dan standar deviasi dari hasil 

pengolahan suhu permukaan tersebut. 

Fenomena urban heat island dapat 

dikelompokkan dalam beberapa kelas 

dengan interval 2 °C dari nilai ambang 

batas suhu permukaan, nilai ambang batas 

suhu permukaan adalah nilai batas suhu 

permukaan yang didaptkan dari nilai rata 

– rata dan nilai standar deviasi suhu 

permukaan tersebut, nilai suhu permukaan 

yang berada di bawah nilai ambang batas 

akan dikelompokkan ke dalam kelas non 

UHI atau menjelaskan bahwa wilayah 

tersebut tidak terkena dampak fenomena 

urban heat island, sedangkan wilayah 

yang memiliki nilai di atas ambang batas 

adalah wilayah yang terkena fenomena 

UHI. Adapun hasil nilai ambang batas 

dari suhu permukaan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4. 1. Nilai Ambang Batas Suhu Permukaan 

Tahun 

Rata - rata 
Suhu 

Permukaan 

Standar 

Deviasi 

Nilai 
Ambang 

Batas 

2011 23,121 10,536 28,389 

2015 31,812 14,453 39,0385 

2019 33,033 8,484 37,275 

 Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

Sebaran fenomena urban heat island 

dibuat menjadi sebuah peta dengan 

melihat nilai ambang batas yang telah 

didapatkan tersebut, dengan adanya 

sebaran tersebut dapat diketahui wilayah 

yang diduga terkena dampak urban heat 

island dan wilayah yang tidak terkena 

dampak tersebut. Adapun peta sebaran 

fenomena Urban Heat Island adalah 

sebagai berikut :  

 

Gambar 4. 2. Peta Urban Heat Island Kota Bandar 

Lampung Tahun 2011 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

 

Gambar 4. 3. Peta Urban Heat Island Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 



 

Gambar 4. 4. Peta Urban Heat Island Kota Bandar 

Lampung Tahun 2019 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

Analisis urban heat island pada penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2011, 2015 dan 

2019. Hasil perubahan luas untuk wilayah 

yang tidak terkena dampak UHI dan yang 

terkena dampak UHI mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Adapun luas 

wilayah untuk fenomena urban heat 

island tahun 2011, 2015 dan 2019 adalah 

sebagai berikut.  

Tabel 4. 2. Luas Wilayah Fenomena UHI 

Tahun 

Luas (Ha) 

Non UHI UHI 

(ha) (%) (ha) (%) 

2011 19.919,08 99,59 80,917 0,41 

2015 16.796,10 83,98 1.535,423 7,68 

2019 11.749,906 58,75 8.250,093 41,25 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

4.3.  Analisis Pengaruh Kelas 

Penggunaan Lahan Terhadap Suhu 

Permukaan 

Analisis hubungan kelas 

penggunaan lahan terhadap suhu 

permukan didapatkan dari hasil uji 

korelasi dan regresi antara dua variabel 

tersebut untuk melihat hubungan dan 

pengaruh antara setiap kelas penggunaan 

lahan terhadap suhu permukan dengan 

menggunakan 45 titik sampel yang 

terletak pada suhu tertinggi. Nilai yang 

digunakan pada kelas penggunan lahan 

adalah nilai jarak terdekat dari titik sampel 

panas ke setiap kelas penggunaan lahan 

dengan menggunakan metode nearest. 

Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, kelas penggunaan lahan dapat 

dibedakan menjadi pemukiman, hutan, 

perkebunan, pertanian, industri, 

perdagangan, lahan kosong dan 

pertambangan. 

 

Gambar 4. 5. Peta Penentuan Jarak Titik Suhu – 

Penggunaan Lahan 

Sumber : (Pengolahan Data, 2019) 

Nilai korelasi antara penggunaan lahan 

terhadap suhu permukaan hasil 

pengolahan adalah 0,693 yang artinya 

adalah hubungan antara variabel tersebut 

kuat dengan nilai koefisien determinasi 



sebesar 0,480 hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pengaruh variabel x terhadap y 

adalah sebesar 48%. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa :  

a. Perubahan penggunaan lahan dari 

tahun 2011 ke tahun 2019 adalah  

hutan menurun 21,3%, perkebunan 

menurun 80,29%, dan lahan kosong 

menurun 92,52%. Terjadi 

peningkatan yang besar pada kawasan 

pemukiman sebesar 148,16%. Suhu 

permukaan rata – rata Kota Bandar 

Lampung pada tahun 2011 suhu rata – 

rata mencapai 23,12 °C dan naik 

menjadi 33,03°C pada tahun 2019.  

b. Pengaruh penggunaan lahan terhadap 

suhu permukaan memiliki nilai 

koefisien determinasi sebesar 48% 

dengan korelasi 0,693. Wilayah yang 

mendominasi terjadinya fenomena 

urban heat island adalah Kecamatan 

Sukabumi, Sukarame dan Way Halim 

dengan persentase luas setiap wilayah 

yang terdampak adalah 4 - 3% dari 

total luas Kota Bandar Lampung.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, penulis memberikan saran : 

a. Data validasi lapangan yang 

digunakan sebaiknya adalah data 

insitu yang memiliki parameter waktu 

yang sama dengan waktu perekaman 

data citra satelit. 

b. Data citra satelit sebaiknya 

menggunakan citra yang baik dengan 

tutupan awan sedikit, sehingga tidak 

akan berpengaruh dengan hasil 

pengolahan. Waktu pengambilan citra 

berpengaruh dalam ketelitian data, 

waktu pengambilan yang terbaik 

adalah saat bulan kemarau dimana 

tutupan awan sangat minimal.  

c. Rentang waktu temporal sebaiknya 

lebih banyak dari penelitian ini, agar 

dapat dilihat perbedaan luas dan akan 

menghasilkan nilai statistik yang 

lebih baik dan terpercaya.  

d. Penelitian selanjutnya, diharapkan 

membahas tentang upaya mitigasi 

UHI. 
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