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BAB II 

LANDASAN TEORI 

II.1 Perkembangan Wilayah Pesisir 

Sebagai kawasan geografis khusus yang menghubungkan sistem laut dan 

darat, kawasan pesisir merupakan kawasan alam yang paling aktif di permukaan 

bumi dengan aktivitas manusia dan perekonomian yang terkonsentrasi (Zheng et 

al., 2020). Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan kawasan pesisir secara 

berkelanjutan perlu pemahaman yang mendalam. Sesuai dengan UU No.27 tahun 

2007, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah antara ekosistem daratan dan 

laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas 

kabupaten/kota ke arah pedalaman (Adam et al., 2012).  Oleh karena itu, wilayah 

pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara 

proses-proses yang terjadi di daratan dan lautan yang mempunyai pengaruh satu 

sama lainnya baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi (Adam et al., 2012).  

II.2 Penginderaan Jauh Untuk Pesisir 

Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi mengenai suatu objek, daerah, maupun gejala dengan melakukan 

analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

terhadap objek, daerah, maupun gejala yang sedang dikaji. Penginderaan jarak 

jauh menjadi suatu alat yang sangat penting untuk pemetaan dan memantau 

sumber daya alam di seluruh dunia sehingga adanya penginderaan jauh dapat 

meningkatkan visibilitas dan pemahaman data secara umum (Pastor-Guzman, 

Dash and Atkinson, 2018). 
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Gambar II.1 Proses Penginderaan Jauh 

Pemanfaatan data penginderaan jauh telah banyak dilakukan di wilayah 

pesisir untuk memperoleh informasi terkait potensi sumber daya terhadap objek 

untuk diolah, dianalisis, diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk informasi 

spasial dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir. Karena itu, 

teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu metode alternatif untuk 

dimanfaatkan pada wilayah yang sangat luas seperti Indonesia (Syah, 2010).  

II.3 Ekosistem Mangrove  

Salah satu ekosistem di wilayah pesisir yaitu hutan mangrove, dimana hutan 

mangrove merupakan komunitas tumbuhan vegetasi pantai tropis yang mampu 

tumbuh dan berkembang pada daerah yang pasang surut pantai berlumpur 

(Wardhani, 2011). Komunitas tumbuhan ini biasanya tumbuh di daerah intertidal 

yang cukup mendapat aliran air, dan terlindungi dari gelombang besar dan arus 

pasang surut yang kuat (Wardhani, 2011). Fungsi dan peranan ekosistem 

mangrove sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ekosistem 

agar tidak mengancam kelestarian habitat dan kehidupan fauna di lingkungan 

sekitarnya. Oleh karena itu, mangrove merupakan ekosistem utama pendukung 

kehidupan yang penting di wilayah pesisir (Wardhani, 2011). Ekosistem 

mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, namun luas 

mangrove telah mengalami penurunan 30 - 50% karena pembangunan daerah 

pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan. 

Cepatnya kenaikan permukaan laut pada abad 21 disebut sebagai ancaman utama 

ekosistem mangrove, yang telah berinteraksi dengan perubahan permukaan laut 
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masa lampau dengan bergeser menuju ke darat atau ke hulu. Data terkait 

ekosistem mangrove menunjukkan bahwa mangrove merupakan salah satu 

ekosistem terkaya karbon di kawasan tropis, yang mengandung sekitar 1023 Mg 

karbon per hektar. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan asimilasi dan laju 

penyerapan karbon yang tinggi, dimana ekosistem mangrove merupakan salah 

satu hutan yang simpanan karbonnya tertinggi di kawasan tropis dan sangat tinggi 

dibandingkan rerata simpanan karbon pada ekosistem lainnya di dunia (Donato et 

al., 2012). 

Pemanfaatan ekosistem mangrove dalam bentuk eksplorasi konversi lahan 

yang digunakan untuk keperluan usaha pertambakan, pertanian dan perkebunan 

serta penambangan lain memberikan dampak terhadap ekosistem mangrove itu 

sendiri. Seperti penambangan mineral di daerah sekitar mangrove mengakibatkan 

kerusakan dan menimbulkan efek yang dapat merusak ekosistem mangrove dan 

perairan disekitarnya. Permasalahan ekologis dari pemanfaatan ekosistem 

mangrove yaitu tidak memperhatikan aspek pelestarian seperti perubahan 

ekosistem, pencemaran laut, hilangnya biota laut. Demikian, fungsi ekosistem 

mangrove tersebut sebagai filter bahan-bahan polutan yang berasal dari limbah 

rumah tangga, limbah industri maupun tumpahan minyak (Pramudji, 2002).  

II.4 Global Mangrove Watch (GMW) 

Global Mangrove Watch (GMW) merupakan proyek dari Ramsar Global 

Wetlands Observation System (GWOS) yang bertujuan untuk menyediakan data 

bagi negara-negara yang tidak memiliki sistem pemantauan mangrove secara 

nasional terhadap luas mangrove dan peta perubahan, sehingga membantu 

melindungi dari kerusakan dan kehilangan ekosistem mangrove lebih lanjut. Data 

produk GMW memiliki resolusi spasial sebesar 25 meter dan resolusi temporal 

selama 1 tahun, dengan rentang waktu  yang tersedia tahun 1996, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2015, dan 2016. Pembuatan data produk ini dipimpin oleh 

Aberystwyth University and solo Earth Observation yang bekerja sama dengan 

Wetlands International, the International Water Management Institute and the UN 

Environment World Conservation Monitoring Centre. Metodologi yang 

dikembangkan berdasarkan klasifikasi ALOS PALSAR dan data sensor Landsat, 

di mana klasifikasi mangrove dilakukan dengan menggunakan sistem klasifikasi 
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acak pohon. Baseline baru yang konsisten secara global ini akan menjadi dasar 

pada sistem pemantauan mangrove menggunakan JAXA JERS-1 SAR, data radar 

ALOS PALSAR dan ALOS-2 PALSAR-2 untuk mengevaluasi deforestasi 

mangrove dari tahun 1996 hingga saat ini (Bunting et al., 2018).  

II.5 Global Artifical Impervious Area (GAIA) 

Global Artifical Impervious Area (GAIA) merupakan data produk daerah 

kedap air sebagai indikator utama dari pemukiman manusia. Pada data ini 

memberikan suatu informasi waktu yang akurat untuk melihat proses urbanisasi 

dan perubahan penggunaan lahan atau tutupan lahan serta dampak terhadap 

lingkungan dan keanekaragaman hayati. Data GAIA memiliki resolusi spasial 30 

meter, dengan resolusi temporal 1 tahun. Ketersediaan data GAIA dari tahun 1985 

hingga 2018 menggunakan arsip lengkap citra Landsat di platform Google Earth 

Engine. Dengan kumpulan data tambahan, termasuk data lampu malam hari dan 

data Radar Apertur Sintetis Sentinel-1 dengan meningkatkan kinerja algoritma 

yang dikembangkan sebelumnya di daerah kering. Validasi data GAIA 

menggunakan unit sampel yang dipilih secara acak dan menunjukkan keakuratan 

secara konsisten lebih tinggi dari 89% pada skala global, kecuali satu akurasi 

keseluruhan di bawah 90% selama tujuh tahun yaitu pada tahun 1985, 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010, dan 2015 (Gong et al., 2020). 

II.6 MODIS 

Data dari Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

pertama yaitu pada Platform NASATerra yang digunakan untuk menyediakan 

produk data daratan terbaru oleh National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) untuk mendukung Earth Science Enterprise, penelitian perubahan global, 

dan pengelolaan sumber daya alam. Produk MODIS mencakup kumpulan data 

global dengan resolusi spasial 250 m hingga 1 km. Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) adalah instrumen utama pada satelit EOS Terra, 

yang berhasil diluncurkan pada bulan Desember 1999, dan dilengkapi dengan 

MODIS lain pada satelit EOS Aqua yang diluncurkan pada 2002. Terra dan Aqua 

MODIS melihat permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari untuk memperoleh data 

selama 36 pita spektral atau kelompok panjang gelombang (Justice et al., 2002). 

Adapun spesifikasi MODIS, yaitu : 
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1. Orbit : 705 km, node turun descending (Terra) atau 13:30 node ascending 

(Aqua), sun-syncous, near-polar, melingkar 

2. Kecepatan Pindai : 20,3 rpm, lintas jalur  

3. Dimensi Kotak : 2330 km (trek lintasan) dengan 10 km (di sepanjang jalur 

nadir) 

4. Ukuran : 1,0 x 1,6 x 1,0 m  

5. Berat : 228,7 Kg 

6. Daya : 162,5 W (orbit tunggal rata-rata) 

7. Laju data : 10,6 Mbps (siang hari puncak) 6.1 Mbps (rata-rata orbital) 

8. Kuantisasi : 12 Bit 

9. Resolusi Spasial : 250 meter (band 1-2), 500 meter (band 3-7), 1000 meter 

(band 8-36) 

II.7 Google Earth Engine (GEE) 

Google Earth Engine (GEE) merupakan platform berbasis online yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis geospasial dengan skala besar yang 

menghadirkan kemampuan komputasi besar-besaran dalam google untuk 

menghadapi berbagai masalah sosial yang berdampak tinggi seperti penggundulan 

hutan, kekeringan, bencana, penyakit, ketahanan pangan, pengelolaan air, 

pemantauan iklim, dan perlindungan lingkungan. Pengarsipan data penginderaan 

jauh yang berskala petabyte telah tersedia secara gratis dari berbagai lembaga 

Pemerintah AS termasuk NASA, Survei Geologi AS, dan NOAA, serta Badan 

Antariksa Eropa, dan berbagai macam alat yang telah dikembangkan untuk 

memfasilitasi pemrosesan data geospasial berskala besar, termasuk TerraLib, 

Hadoop, GeoSpark, dan GeoMesa. Pengguna dapat mendaftar untuk mendapatkan 

akses di beranda Earth Engine pada https: // earthengine.google.com, dimana 

dapat untuk mengakses antarmuka pengguna, serta panduan pengguna, tutorial, 

contoh, video pelatihan, referensi fungsi, dan kurikulum pendidikan (Gorelick et 

al., 2017). 

II.8 Hot Spot Analysis 

Hot Spot Analysis merupakan suatu metode deteksi klaster dalam Sistem 

Informasi Geografis yang dapat mengidentifikasikan konsentrasi spasial yang 

signifikan secara statistik dari nilai tinggi maupun nilai yang rendah terkait 
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dengan seperangkat fitur geografis (Kurniawan and Sadali, 2020). Emerging Hot 

Spot Analysis (ArcGIS) merupakan alat untuk mengidentifikasi secara signifikan 

statistik kejadian spasiotemporal dalam mengkategorikan setiap titik ke dalam 

kategori berbeda yang mencakup berbagai skenario kejadian (Songchitruksa and 

Zeng, 2010). Hasil Emerging Hot Spot menghasilkan nilai statistik untuk 

menghasilkan gambaran klaster spasial dari fitur nilai tinggi maupun rendah dari 

hasil Z-score dan p-value. Untuk nilai Z-score yang positif, semakin besar Z-score 

positif maka akan semakin intens pengelompokkan yang membentuk Hot Spot. 

Sedangkan apabila bernilai negatif, semakin kecil Z-score negatif maka akan 

semakin intens pengelompokkan yang membentuk Cold Spot (Kurniawan and 

Sadali, 2020). Analisis Emerging Hot Spot menghasilkan pola yang 

menggambarkan kecenderungan Hot Spot (klaster nilai tinggi) dan Cold Spot 

(klaster nilai rendah). Kategori Hot Spot dan Cold Spot yaitu (Aryadi, Satriadi and 

Syam’ani, 2017) : 

1. New yaitu lokasi dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi 

peningkatan, tetapi terjadinya pada tahun-tahun terakhir. 

2. Consecutive yaitu lokasi dimana pernah terjadi peningkatan berturut-turut 

pada periode tertentu. 

3. Intensifying yaitu lokasi dimana jumlah kejadian semakin meningkat. 

4. Persistent yaitu lokasi dimana kejadian yang terjadi terus menerus dengan 

intensitas yang stabil. 

5. Diminishing yaitu lokasi dimana jumlah kejadian semakin berangsur 

menurun. 

6. Sporadic yaitu lokasi dimana peningkatan terjadi secara acak (tidak merata) 

frekuensinya dari tahun ke tahun. 

7. Oscillating yaitu lokasi dimana terjadi peningkatan secara periodik dengan 

interval waktu tertentu. 

8. Historical yaitu lokasi yang dahulunya pernah terjadi, akan tetapi di waktu-

waktu terakhir tidak terjadi kembali. 

II.9 Remote Sensing Ecological Index (RSEI) 

Remote Sensing Ecological Index (RSEI) merupakan pengintegrasi beberapa 

faktor indeks untuk mengevaluasi kualitas ekologi regional secara objektif dan 
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cepat dalam penginderaan jauh (Ning, Jiayao and Fen, 2020). RSEI digunakan 

untuk mengekstrak empat indeks kehijauan, panas, kekeringan, dan kebasahan 

yang masing-masing diwakili oleh EVI untuk parameter kehijauan, LST untuk 

parameter temperatur, NDBSI untuk parameter kekeringan, dan Wet untuk 

parameter kebasahan (Zheng et al., 2020). Oleh karena itu, algoritma RSEI dapat 

dilihat pada persamaan II.1 berikut. 

RSEI = f (EVI,LST,NDBSI,Wet)..........................................................................II.1 

Meskipun metode RSEI ada yang menggunakan NDVI sebagai indeks 

kehijauan, mengingat masalah kejenuhan NDVI di area tutupan vegetasi tinggi 

maka dalam penelitian ini menggunakan EVI sebagai indeks kehijauan. EVI 

memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap biomassa tinggi (Zheng et al., 2020). 

Algoritma EVI dapat dilihat pada persamaan II.2 berikut. 

EVI = G 
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝑒𝑑)

(𝑁𝐼𝑅+𝐶1𝑅𝑒𝑑−𝐶2𝐵𝑙𝑢𝑒+𝐿)
..............................................................................II.2 

Dimana L merupakan koefisien kanopi bernilai 1, C merupakan aerosol 

resistensi (C1 = 6, C2 = 7.5), dan G merupakan faktor keuntungan yang bernilai 

2,5. 

Indeks Land Surface Temperature (LST) atau biasa disebut dengan suhu 

permukaan tanah merupakan suatu keadaan yang dikendalikan oleh energi 

permukaan, atmosfer, sifat termal dari permukaan, dan media bawah permukaan 

tanah yang berkesinambungan (Zheng et al., 2020). Algoritma LST dapat dilihat 

pada persamaan II.3 berikut. 

LST = 𝑇𝑏 / [1+ (λ * 𝑇𝑏 / 𝐶2) ∗ ln (𝜀)] .................................................................II.3 

Keterangan : 

𝜀   : 0,004pv + 0,986 

𝑇𝑏   : Brightness Temperature  

λ   : Panjang gelombang dari sinar yang dipancarkan 

C2     : 1.4388*10-2 mK  

Karena keringnya suatu permukaan akan berdampak besar pada kondisi 

kehidupan dan kekayaan hayati sehingga menjadi faktor penting untuk tingkat 

ekosistem lingkungan. Untuk menghitung indeks kekeringan NDBSI dibangun 

berdasarkan Bare-soil Index (BI) dan Index-based Built-up Index (IBI) (Zheng et 

al., 2020). Algoritma NDBSI dapat dilihat pada persamaan II.4 berikut. 
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NDBSI = (IBI + BI) / 2.........................................................................................II.4 

Dengan unsur algoritma indeks IBI dan BI dapat dilihat pada persamaan II.5 dan 

II.6 berikut. 

IBI = 

2𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1

𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1+ 𝜌𝑛𝑖𝑟1
−[

𝜌𝑛𝑖𝑟1

𝜌𝑛𝑖𝑟1+ 𝜌𝑟𝑒𝑑
+

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛+ 𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1
]

2𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1

𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1+ 𝜌𝑛𝑖𝑟1
+[

𝜌𝑛𝑖𝑟1

𝜌𝑛𝑖𝑟1+ 𝜌𝑟𝑒𝑑
+

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛+ 𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1
]
 .........................................................II.5 

BI = 
[(𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1+ 𝜌𝑟𝑒𝑑)−(𝜌𝑛𝑖𝑟1+ 𝜌𝑏𝑙𝑢𝑒)]

[(𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1+ 𝜌𝑟𝑒𝑑)+(𝜌𝑛𝑖𝑟1+ 𝜌𝑏𝑙𝑢𝑒)]
 ....................................................................II.6 

Studi sebelumnya menegaskan bahwa transformasi Kauth-Thomas (K-T) 

efektif untuk kompresi dan melakukan redudansi data pada komponen kehijauan 

dan basahnya secara langsung yang berkaitan dengan parameter fisik permukaan. 

Seperti penelitian sebelumnya, komponen citra multispektral transformasi K-T 

digunakan untuk mengkarakterisasi komponen kebasahan pada metode RSEI 

(Zheng et al., 2020). Algoritma Wet Index dapat dilihat pada persamaan II.7 

berikut. 

Wet = 𝑐1𝜌𝑟𝑒𝑑 +  𝑐2𝜌𝑛𝑖𝑟1 + 𝑐3𝜌𝑏𝑙𝑢𝑒 + 𝑐4𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑐5𝜌𝑛𝑖𝑟2 + 𝑐6𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟1 +

𝑐7𝜌𝑠𝑤𝑖𝑟2............................................................................................................II.7 

Dengan nilai citra multi-band koefisien masing-masing band adalah : c1 = 

0.1147, c2 = 0.2489, c3 = 0.2408, c4 = 0.3132, c5 = - 0.3122, c6 = - 0.6416, c7 = - 

0.5087. 

Metode pembobotan adalah salah satu proses terpenting dalam 

pembangunan RSEI. Sehingga pada pembobotan sederhana menggunakan 

Principal Component Analysis (PCA) diadopsi untuk mengidentifikasi 

kepentingan yang paling relatif dari setiap variabel (Zhai et al., 2019). Metode 

PCA adalah metode penentuan bobot masing-masing indeks secara manual, 

dimana secara otomatis dan objektif dapat sesuai dengan derajat kontribusi 

masing-masing indeks terhadap komponen utama, sehingga dapat mencegah 

terjadinya variansi atau kesalahan. Namun sebelum melakukan proses PCA perlu 

dilakukan standarisasi setiap komponen untuk memperoleh hasil pada PC1 yang 

memiliki variabilitas data asli dari setiap indeks atau sama dengan nilai hasil RSEI 

(Zheng et al., 2020). 

II.10 Uji Korelasi 

Korelasi memiliki pengertian yaitu dimana suatu teknik statistik yang 

digunakan untuk mengukur hubungan antara 2 variabel dan digunakan juga untuk 
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mengetahui bentuk hubungan yang sifatnya kuantitatif. Dengan rumus korelasi, 

yaitu : 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)
2

}{𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)
2

}
.........................................................................II.8 

Dimana : 

n = banyaknya pasangan pada data X dan Y 

Σx = Total Jumlah Variabel X  

Σy = Total Jumlah Variabel Y  

Σx2 = Kuadrat Total Jumlah Variabel X  

Σy2 = Kuadrat Total Jumlah Variabel Y  

Σxy = Hasil Perkalian Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y 

Kekuatan antara 2 variabel yaitu memiliki hubungan kuat, lemah, tidak 

berhubungan, dan bentuk hubungan korelasinya yaitu linier positif atau linier 

negatif. Dimana korelasi linier positif yaitu jika nilai variabel X mengalami 

kenaikan sehingga variabel Y akan ikut naik atau jika nilai variabel X mengalami 

penurunan sehingga variabel Y akan ikut turun, oleh karena itu koefisien 

korelasinya mendekati +1 yang berarti pasangan data variabel X dan variabel Y 

memiliki korelasi linier positif yang kuat. Sedangkan korelasi linier negatif yaitu 

jika nilai variabel X mengalami kenaikan sehingga variabel Y akan turun atau jika 

nilai variabel X mengalami penurunan sehingga variabel Y akan naik, oleh karena 

itu koefisien korelasinya mendekati -1 yang berarti pasangan data variabel X dan 

variabel Y memiliki korelasi linier negatif yang kuat. namun, apabila kenaikan 

nilai variabel arah hubungannya seperti tidak teratur, kadang searah, atau kadang 

berlawanan akan memiliki nilai koefisien yang korelasinya mendekati 0 (nol) dan 

berarti pasangan data variabel X dengan data variabel Y memiliki hasil korelasi 

yang sangat lemah ataupun tidak berkorelasi. (Utama, 2016) 

Berikut merupakan interpretasi dari hubungan korelasi, yaitu : 

Nilai Korelasi Sampel ( r ) Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 
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0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Pengambilan titik sampel berdasarkan perwakilan yang dimiliki oleh 

populasi, dimana jumlah perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow 

yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel dengan total populasi 

yang tidak diketahui secara pasti dengan cakupan wilayah yang luas (Kurnia and 

Jontro, 2020) : 

𝑛 =  
𝑍∝2.𝑃.𝑄

𝐿2 ...........................................................................................................II.9 

Dimana : 

n = Jumlah sampel  

Zα = Skor z pada kepercayaan 95 % = 1.96  

P = maksimal estimasi populasi = 0,5 

Q = interval dan penyimpanan = 1 – P = 1 - 0,5 = 0,5 

L = Tingkat kesalahan 10% 

𝑛 =  
(1,96)2.0,5.0,5

(0,1)2 .= 96,04 

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh jumlah titik sampel 96 minimal titik 

yang digunakan untuk pengambilan uji korelasi, maka penelitian dapat mengambil 

titik sampel menjadi 100 titik. 

 


