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BAB II 

TEORI DASAR 
 

2.1 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh berasal dari dua kata dasar yaitu indera berarti melihat dan jauh 

berarti jarak jauh. Jadi berdasarkan asal katanya (epistimologi), penginderaan jauh 

berarti melihat objek dari jarak 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 

[7]. Objek, daerah atau gejala yang dikaji dalam definisi tersebut dapat berada di 

permukaan bumi, di atmosfer, atau planet di luar angkasa. Objek di permukaan 

bumi akan disadap informasinya menggunakan alat yang disebut sensor. Sensor 

tersebut dipasang di sebuah wahana yang berada di angkasa, seperti balon udara, 

pesawat terbang, satelit, atau wahana lainnya. Sensor yang digunakan bisa berupa 

kamera, scanner, magnetometer, maupun radiometer. Sensor tersebut 

menerima/merekam sinyal dari tenaga pantulan objek yang diukurnya, berupa 

tenaga gelombang elektromagnetik, yakni tenaga elektrisitas dan magnetisme 

yang bergerak dengan kecepatan sinar (3x100.000.000 m/det), pada frekuensi dan 

panjang gelombang yang sangat bervariasi. Semakin tinggi frekuensi gelombang 

sinar tersebut maka semakin tinggi pula tenaganya. Hasil pemotretannya disebut 

sebagai data inderaja yang dapat berwujud foto udara, citra satelit, citra radar, dan 

lainnya. [8] 

Sistem inderaja terdiri atas berbagai komponen yang terintegrasi dalam satu 

kesatuan. Komponen-komponen tersebut meliputi sumber tenaga, atmosfer, 

obyek, sensor dengan wahana, pengolahan data, interpretasi/analisis dan 

pengguna (user). Sumber tenaga dalam inderaja pada umumnya dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat alamiah (seperti matahari) dan buatan 

manusia. Bila sumber tenaga yang digunakan berasal dari matahari (alamiah) atau 
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dari objek itu sendiri, maka inderajanya disebut sebagai sistem pasif. Bila sumber 

tenaganya berasal dari buatan manusia, maka disebut sebagai inderaja sistem aktif. 

Sumber tenaga, baik dari matahari maupun buatan manusia berupa tenaga 

elektromagnetik (TEM). Tenaga ini terdiri dari berkas-berkas spektrum (sinar) 

dengan berbagai ukuran panjang gelombang. Sebagai contoh sinar gamma 

(panjang gelombang 0,03 nm), sinar X (0,03-3 nm), sinar ultraviolet (0,3-0,4 µm), 

sinar tampak mata (0,4-0,7 µm), sinar inframerah dekat (0,7-0,9 µm), inframerah 

gelombang pendek (1,2-2,5 µm), inframerah termal (3-14 µm), dan radar (0,3-300 

cm). [8] 

Perjalanan TEM dari matahari menuju ke permukaan bumi ternyata banyak 

hambatannya. Hambatan tersebut dapat berupa hamburan dan serapan yang 

semuanya disebabkan oleh adanya butiran gas, awan, dan butir-butir uap air di 

atmosfer. Hamburan terdiri dari dari Hamburan Rayligh (terjadi bila diameter 

isian atmosfer lebih kecil dari panjang gelombang sinar yang berinteraksi), 

Hamburan Mie (diameter partikel di dalam atmosfer sama dengan ukuran panjang 

gelombang sinar yang berinteraksi), serta Hamburan Nonselective (diameter 

partikel isian atmosfer lebih besar dari ukuran panjang gelombang sinar yang 

berinteraksi). Kemudian, serapan atmosfer menyebabkan hilangnya tenaga pada 

panjang gelombang tertentu. [8] 

TEM yang sampai ke permukaan bumi akan berinteraksi dengan segala objek 

yang ada. Objek di permukaan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Ada objek yang mempunyai sifat daya resapnya terhadap 

TEM tinggi dengan pantulannya rendah, sebaliknya ada obyek yang mempunyai 

daya serap rendah dengan daya pantulnya tinggi. Citra hitam putih mempunyai 

tingkat rona atau kecerahan yang berbeda obyek satu dengan lainnya. 

Karakteristik obyek terhadap sinar ini disebut sebagai karakteristik spektral. [8] 

TEM yang dipantulkan obyek di permukaan bumi dapat diterima oleh sensor yang 

dipasang dalam wahana tertentu di udara. Ada banyak macam sensor dengan sifat 
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dan karakter masing-masing. Ada sensor yang dapat menyadap objek berukuran 

kecil (<1m), namun ada juga sensor yang hanya dapat menyadap obyek yang 

berukuran besar (>1km). Ukuran terkecil yang dapat disadap oleh sensor 

dinamakan resolusi spasial. Resolusi spasial ini merupakan petunjuk kualitas 

sensor, semakin kecil obyek yang dapat direkam olehnya, semakin teliti 

informasinya. [8] 

Data penginderaan jauh dapat dianalisis (interpretasi) untuk memenuhi kebutuhan 

penggunanya. Pengolahan data mentah (hasil rekaman sensor yang dikirim ke 

stasiun bumi) menjadi produk standar dilakukan oleh operator di stasiun bumi atau 

unit yang menjadi produk inderaja. Koreksi yang dilakukan adalah meliputi 

eliminasi distorsi radiometrik (nilai radiasi hasil pengukuran) dan geometrik 

(posisi lintang bujur) obyek-obyek yang diinderaja. Melalui koreksi-koreksi 

tersebut kualitas data sudah dapat dipertanggung jawabkan. [8] 

 

2.2 Citra Sentinel-2 

Sentinel-2 merupakan misi pencitraan multispektral yang diluncurkan oleh Eropa 

dengan cakupan luas dan resolusi tinggi. Sentinel-2 terdiri dari dua satelit 

konstelasi yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-2B yang mengorbit kutub pada orbit 

sun-synchronous pada ketinggian 786 km. Dua satelit identik tersebut berjarak 

180 derajat satu sama lain. Satelit tersebut merupakan satelit resolusi menengah 

dengan resolusi temporal 10 hari untuk satu satelit atau 5 hari dengan dua satelit. 

Sentinel-2 Multispektral memiliki 13 band dengan resolusi spasial 10 m 

(untuk band-band cahaya tampak dan inframerah dekat), 20 m dan 60 

m (untuk band-band gelombang inframerah dekat dan gelombang pendek 

inframerah). Adapun untuk cakupan luas orbit adalah 290 km. [5] 

Masing-masing satelit Sentinel-2 memiliki berat sekitar 1,2 ton. Keduanya telah 

diluncurkan oleh VEGA launcher Eropa. Adapun umur satelit adalah 7,25 tahun, 

yang mencakup fase commissioning selama 3 bulan di orbit. Baterai dan propelan 
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telah disediakan untuk mengakomodasi 12 tahun operasi, termasuk manuver 

pengorbitasi akhir masa hidup. Posisi setiap satelit Sentinel-2 dalam orbitnya 

diukur dengan penerima Sistem Navigasi Satelit Global (GNSS) frekuensi ganda. 

Akurasi orbital dipertahankan oleh sistem propulsi khusus. [5] 

Resolusi Spasial dan Spektral Sentinel-2 

Luas permukaan yang diukur di tanah dan diwakili oleh piksel individu, disebut 

sebagai resolusi spasial. Untuk Sentinel-2, ada tiga kemungkinan resolusi spasial 

(lihat Tabel 2.1). Resolusi spektral didefinisikan sebagai ukuran kemampuan 

untuk menyelesaikan fitur dalam spektrum elektromagnetik. Resolusi spektral 

Sentinel-2 (Bandwidth) terdapat pada Tabel 2.1. [5] 

Tabel 2.1 Karakteristik Citra Sentinel-2 [8] 

Resolusi 
Spasial 

(m) 
Band 

Central 
Wavelength 

(nm) 

Bandwidth 
(nm) 

Lref 
(reference 
radiance) 

(W m−2 sr−1 
μm−1) 

SNR @ 
Lref 

10 

2 493 65 128 154 
3 560 35 128 168 
4 665 30 108 142 
8 842 115 103 172 

20 

5 705 15 74.3 117 
6 745 15 68 89 
7 783 20 67 105 
8a 865 20 52.3 72 
11 1610 90 4 100 
12 2190 180 1.5 100 

60 
1 443 20 129 129 
9 945 20 9 114 

10 1375 30 6 50 
 

Sumber : [8] 
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Resolusi Radiometrik Sentinel-2 

Resolusi radiometrik adalah ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk 

merekam berbagai tingkat kecerahan atau nada. Resolusi radiometrik Sentinel-2 

adalah 12-bit. Ini memberikan kisaran tingkat kecerahan potensial dari 0-4095. [5] 

Resolusi Temporal Sentinel-2 

Resolusi temporal adalah jumlah waktu, yang dinyatakan dalam beberapa hari, 

yang berlalu sebelum satelit mengunjungi kembali titik tertentu di permukaan 

bumi. Citra Sentinel-2 akan memberikan waktu kunjungan 5 hari di lokasi yang 

sama dalam kondisi bebas awan. [5] 

 

2.3 Tanaman Padi dan Fase Tumbuh Tanaman Padi 

Tanaman Padi merupakan satu-satunya tanaman pangan pokok yang dapat 

ditanam di berbagai derajat genangan air [10]. Tanaman padi (Oryza sativa) 

merupakan golongan tumbuhan Gramineae, yang ditandai dengan batang yang 

tersusun dari beberapa ruas. Bentuk batangnya bulat dan berongga, daunnya 

memanjang seperti pita yang berdiri pada ruas-ruas batang dan mempunyai sebuah 

malai yang terdapat pada ujung batang [11].  

Fase Tumbuh Tanaman Padi 

Tanaman padi biasanya memakan waktu 3-6 bulan dari perkecambahan hingga 

pematangan, tergantung pada varietas dan lingkungan di mana ia tumbuh [12]. 

Fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi yang terbagi menjadi 4 

tahap/fase, yaitu fase awal tanam (dominasi air), vegetatif, generatif, dan bera 

[13]. Pusat Penginderaan Jauh (Pusfatja) telah mengembangkan model untuk 

pemantauan fase pertumbuhan padi berbasis citra MODIS delapan harian resolusi 

250 m. Klasifikasi fase didapatkan menjadi enam kelas, yaitu fase air (pengolahan 

tanah), fase vegetatif 1 (1-40 hst), fase vegetatif 2 (41-64 hst), fase generatif 1 (65-

96 hst), fase generatif 2 (97 hst-panen) dan fase bera/panen. [14] 



 
 

12 
 

Adapun rincian mengenai beberapa fase pertumbuhan tanaman padi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Fase awal pertumbuhan padi dimana lahan sawah di dominasi oleh air karena 

penggenangan (fase tanam).  

b. Fase pertumbuhan vegetatif, ditandai dengan semakin lebatnya daun tanaman 

padi yang menutupi seluruh lahan sawah. Pada fase ini penutupan lahan 

didominasi warna hijau. vegetatif maksimum ditandai dengan tumbuhnya 

malai bunga, daun yang lebat dan hijau, sehingga memiliki nilai indeks 

vegetasi yang tinggi (maksimum) [13]. Fase vegetatif terjadi pada umur padi 

0 hari hingga 60 hari [15]. 

c. Fase pertumbuhan generatif, kondisi lahan sawah yang semula didominasi 

daun berwarna hijau akan digantikan dengan butir-butir padi yang berwarna 

kuning. Fase generatif terjadi 60-90 hari [15]. 

d. Fase bera merupakan kondisi lahan setelah padi dipanen. Fase bera adalah 

saat dimana lahan menjadi bera selama jangka waktu tertentu. [3] 

 

2.4 Spektroradiometer 

Spektroradiometer merupakan suatu alat untuk mengukur nilai spektral. Alat ini 

dapat mengukur reflektan objek pada panjang gelombang tertentu dari sumber 

energi matahari. Waktu pengukuran paling optimal adalah sekitar jam 11 pagi 

hingga jam 2 siang, karena pada selang waktu tersebut, intensitas gelombang 

elektromagnetik matahari sangat tinggi, dengan syarat cuaca tidak mendung. 

Obyek diletakkan tepat di depan sensor, lalu sensor diarahkan tepat mengenai 

obyek agar pantulannya dapat terekam. Kemudian, alat tersebut tersambung 

dengan PC/laptop yang kemudian digunakan untuk menyimpan spectra library 

hasil pengukurannya [16]. Jenis spektroradiometer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Spektroradiometer Portabel (Handheld Spektroradiometer) 

dengan spesifikasi seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Spektroradiometer 

Points Details 

Wavelength Range 325-1075 nm 

Wavelength Accuracy ±1 nm 

Spectral Resolution <3.0 nm @ 700 nm 

Noise Equivalence Radiance (NEdL) Standard: 5x10-9W/cm2/nm/sr @ 700 nm 

Integration Time 8.5 ms minimum (selectable) 

Field of View 25° (optional fore optics available) 

Memory Storage Up to 2,000 spectrum files 

Power Four AA batteries (standard or 
rechargeable) or 5 V 1.5A AC/DC adaptor 

Battery Life Factory supplied rechargeable: up to 2.5 hrs, 
Lithium: up to 5 hrs (manufacturer 
dependent), Alkaline: approximately 1.5 hrs 

Display 6.8 cm (2.7 in) diagonal, tilting color LCD 
 Interfaces: One Mini B USB (PC 

communications), One Mini TRS jack 
(Remote trigger), Two Type A USB (Future 
use) 

Computer Software RS3controlling software 
ViewSpecPro post processing software HH2 
Sync interface software 
 

Targeting Integral red laser (available with optional 
sighting scope) 
 

Weight 1.2 kg (2.6 lbs) (w/batteries) 
 

Dimensions (H x W x D): 90 x 140 x 215 mm (3.5 x 5.5 x 
8.5 in) 
 

Temperature Range 0° to 40° C 
 

Standard Accessories Hard shell carrying case (meets FAA carry-
on requirements), Spectralon® white panel, 4 
rechargeable batteries, battery charger, 
AC/DC power supply, USB cable, USB 
memory stick and D-handl 
 

Sumber : [16] 
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2.5 Analisis Statistik 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan 

analisis regresi. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua 

jenis analisis tersebut. 

2.5.1 Korelasi 

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan 

positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya 

koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan 

positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan 

variabel yang lain, dan sebaliknya bila satu variabel diturunkan maka akan 

menunjukkan nilai variabel yang lain. Hubungan dua variabel atau lebih 

dikatakan hubungan negatif, bila suatu nilai variabel dinaikkan maka akan 

menurunkan nilai variabel yang lain, juga sebaliknya bila nilai satu variabel 

diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. [18] 

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. 

Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar 

= -1, sedangkan koefisien korelasi terkecil adalah 0. Bila suatu hubungan 

antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau -1, 

maka hubungan tersebut sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada 

variabel yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksikan oleh variabel 

yang lain tanpa terjadi kesalahan (error). Semakin kecil koefisien korelasi, 

maka semakin besar error untuk membuat prediksi. Besarnya koefisien 

korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik-titik pertemuan antara 

dua variabel misalnya X dan Y. Bila titik-titik itu terdapat dalam satu garis, 

maka koefisien korelasinya = 1 atau -1. Bila titik-titik itu membentuk 

lingkaran, maka koefisien korelasinya = 0. [18] 



 
 

15 
 

Terdapat beberapa teknik korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif 

(hubungan antar variabel) meliputi Korelasi Product Moment, Korelasi 

Ganda dan Korelasi Parsial. Adapun dalam penelitian ini, digunakan Korelasi 

Product Moment. 

Korelasi Product Moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel 

berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih 

tersebut adalah sama. Berikut ini merupakan rumus korelasi dihitung 

sekaligus dengan menghitung persamaan regresi, dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut : 

𝑅𝑥𝑦 =
∑ (∑ )(∑ )

( ∑ ( ) )( ∑ ( ) )
  (2.1) 

Keterangan : 

Rxy  = Korelasi antara variabel x dengan y 

Xi     = Variabel x 

Yi     = Variabel y 

Penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut apakah besar 

atau kecil, dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 2.3 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 
0.40 – 0.599 Sedang 
0.60 – 0.799 Kuat 
0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

Sumber : [18] 

Analisis korelasi memiliki suatu angka yang disebut dengan Koefisien 

Determinasi (R2), yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R). 
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Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada 

variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 

independen. 

 

2.6.2  Analisis Regresi 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara analisis korelasi dan regresi. 

Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antara 

dua variabel atau lebih, baik hubungan simetris, kausal dan reciprocal, 

sedangkan analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh 

perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen 

dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. [18] 

 

Kuatnya hubungan antar variabel yang dihasilkan dari analisis korelasi dapat 

diketahui berdasarkan besar kecilnya koefisien korelasi yang harganya antara 

minus satu (-1) s.d. plus satu (+1). Koefisien korelasi yang mendekati minus 

1 atau plus 1, berarti hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau 

sempurna positif. Bila koefisien korelasi (R) tinggi, pada umumnya koefisien 

regresi (b) juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan tinggi. Bila koefisien 

korelasi minus (-), maka pada umumnya koefisien korelasi regresi juga minus 

(-) dan sebaliknya. Jadi antara korelasi dan regresi terdapat hubungan yang 

fungsional sebagai alat untuk analisis. Manfaat dari hasil analisis regresi 

adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel 

dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau 

tidak. [18] 

 

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan 

umum regresi linier sederhana adalah : 
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𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋  (2.2)   [18] 

Keterangan : 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan). 

     b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila  

(-) maka arah garis turun. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.  

 

Secara teknis harga b merupakan tangen dari (perbandingan) antara panjang 

garis variabel dependen, setelah persamaan regresi ditemukan. 

Harga 𝑏 = r   (2.3) 

Harga 𝑎 = Y − bX   (2.4) 

Keterangan : 

    R = Koefisien korelasi Product Moment antara variabel x dan variabel y 

     Sy = Simpangan baku variabel y 

     Sx = Simpangan baku variabel x 

 

2.7 Transformasi Indeks Vegetasi 

Indeks vegetasi merupakan suatu algoritma yang diterapkan terhadap citra 

(biasanya multisaluran), untuk menonjolkan aspek kerapatan vegetasi ataupun 

aspek yang berkaitan dengan kerapatan, misalnya biomassa, Leaf Area Index 

(LAI), konsentrasi klorofil, dan sebagainya. Secara praktis, indeks vegetasi ini 

merupakan suatu transformasi matematis yang melibatkan beberapa saluran 

sekaligus, dan menghasilkan citra baru yang lebih representatif dalam menyajikan 

fenomena vegetasi [19].  
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2.7.1 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

Pada umunya, respon spektral citra satelit memiliki sensitivitas terhadap 

kerapatan vegetasi (indeks luas dan daun), tajuk pohon dan kandungan air di 

daun tumbuhan. Pertambahan kerapatan vegetasi akan terjadi dari lahan 

terbuka menjadi tahap suksesi, akan tetapi pantulan dalam spektrum sinar 

tampak berkurang karena adanya penambahan luasan daun dan penyerapan. 

Hubungan antara respon spektral pada spektrum sinar tampak dan inframerah 

dengan kerapatan vegetasi dapat dijelaskan dengan suatu indeks yang disebut 

indeks vegetasi. 

 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) adalah indeks yang 

menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. NDVI merupakan 

kombinasi matematis antara band merah dan band NIR yang telah lama 

digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi. NDVI dapat 

digunakan sebagai indikator biomassa dan tingkat kehijauan (greeness) relatif 

[20]. Adapun persamaan yang digunakan untuk mendapatkan NDVI adalah : 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
( )

( )
   (2.5) [21] 

Keterangan : 

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index 

NIR = Nilai reflektan pada panjang gelombang inframerah dekat 

Red  = Nilai reflektan pada panjang gelombang merah 

 

2.7.2 EVI (Enhanced Vegetation Index) 

EVI (Enhanced Vegetation Index) merupakan pengembangan dari NDVI 

dengan memanfaatkan kanal biru untuk mengkoreksi nilai NDVI yang 

berkurang akibat kandungan aerosol atmosfer dan koreksi latar belakang 

kanopi dengan mengalikan faktor L (kondisi tanah/lahan) untuk 

mempertajam nilai NDVI. [22] 
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         (2.6) [23] 

 

Keterangan :  

EVI = Enhanchment Vegetation Index  

NIR = Nilai reflektan pada panjang gelombang inframerah dekat 

Red  = Nilai reflektan pada panjang gelombang merah 

Blue = Nilai reflektan pada panjang gelombang biru 

Lainnya = G (Gain Factor) = 2.5, L = 1, C1 = 6, C2 = 7.5 

Formula ini berlaku jika, Red < NIR atau Blue < Red, else 1.5*(NIR-

Red)/(0.5 + Red + NIR) 

 

2.8 NDWI (Normalized Difference Water Index) 

NDWI (Normalized Difference Water Index) adalah transformasi indeks 

kebasahan yang digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan potensi 

kekeringan. Asumsi yang digunakan adalah semakin rendah nilai spektral hasil 

transformasi indeks kebasahan suatu obyek maka obyek tersebut semakin kering, 

sebaliknya semakin tinggi tingkat nilai spektral hasil transformasi indeks 

kebasahan suatu obyek maka obyek semakin basah [24]. Adapun penelitian ini 

menggunakan persamaan pengembangan untuk melakukan perhitungan NDWI 

[25]. Persamaan tersebut adalah : 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
( )

( )
   (2.7) [25] 

Keterangan : 

NDWI =  Normalized Difference Water Index 

NIR = Nilai reflektan pada panjang gelombang inframerah dekat 

Green = Nilai feflektan pada panjang gelombang hijau  

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

(𝐿 + 𝑁𝐼𝑅 + 𝐶 𝑅𝐸𝐷 − 𝐶 𝐵𝐿𝑈𝐸)


