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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1 Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan suatu penelitian. 

Tahap persiapan menunjang kelancaran untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

Tahap ini terdiri dari beberapa bagian yaitu penentuan lokasi penelitian, persiapan 

peralatan dan persiapan bahan penelitian. 

III.1.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yaitu di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih 

dari 80.000 km yang mempunyai ekosistem mangrove sangat luas yaitu 4,2 juta 

Ha. Adapun permasalahan di Indonesia mengenai luas ekosistem mangrove yang 

terus berkurang seiring dengan pesatnya kebutuhan hidup masyarakat, serta 

meningkatnya pembangunan di kawasan pesisir. Dimana setiap pulau utama 

maupun pulau kecil di Indonesia memiliki wilayah pesisir yang juga dijadikan 

sebagai tempat perikanan maupun wisata (Donato et al., 2012). Berikut 

merupakan peta lokasi penelitian Indonesia yang disajikan pada gambar III.1. 

 
Gambar I.1 Lokasi Penelitian 
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Letak Indonesia secara astronomis yaitu berada antara 5°54′08″ BU - 

11°08′20″ BS dan 95°00’38“ - 141°01’12“ BT. Sedangkan secara geografis letak 

Indonesia berada di sebelah utara berbatasan dengan Benua Asia, sebelah selatan 

berbatasan dengan Benua Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra 

Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lebih detail 

mengenai letak geografis Indonesia, yaitu : 

- Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andman, 

Samudra Pasifik, dan Laut Natuna Selatan. 

- Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Benua Australia, Samudra 

Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. 

- Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. 

- Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Papua 

Nugini. 

III.1.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras 

dan perangkat lunak yang dapat dijelaskan sebagai berikut.  

a. Perangkat Keras 

 Perangkat Keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop dengan 

spesifikasi yang cukup. 

b. Perangkat Lunak 

 Perangkat Lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Platform Google Earth Engine yang dapat diakses secara online untuk 

melakukan pemrosesan dan mendownload data produk seperti Land Surface 

Temperature (LST), Enhanced Vegetation Index (EVI), Global Artifical 

Impervious Area (GAIA) dan data hasil pengolahan seperti Normalized 

Difference Build-up and Soil Index (NDBSI) dan Wet Index.  

2. Software ArcGIS versi 10.5 yang digunakan untuk pengolahan data 

Principal Component Analysis (PCA), Remote Sensing Ecological Index 

(RSEI), Hot Spot Global Artifical Impervious Area (GAIA), deforestasi 

mangrove, dan layouting peta.  

3. Microsoft Excel yang digunakan untuk membuat data tabular dan grafik. 



18 

 

4. Microsoft Word yang digunakan untuk melakukan penulisan laporan Tugas 

Akhir.  

III.1.3 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukan pada Tabel III.1 

adalah sebagai berikut. 

Tabel III.1 Data Penelitian 

Data 

Produk 

Data 

Informasi 

Resolusi 

Spasial 

Ketersediaan 

Data 

Sumber Referensi 

GMW 

(yearly) 

Distribusi 

Mangrove 

25 m 1996, 2000, 

2007, 2008, 

2009, 2010, 

2015, 2016 

Aberystwyth 

University 

and solo 

Earth 

Observation 

(Bunting 

et al., 

2018) 

GAIA 

(yearly) 

Urban 30 m 1985 – 2018 Tsinghua 

University 

(Gong et 

al., 2020) 

MOD09

GA V6 

(Daily) 

Air 1 Km 2000 – 

sekarang 

NASA LP 

DAAC at the 

USGS EROS 

Center 

 

https://doi.

org/10.50

67/MODIS

/MOD09G

A.006 

MOD11

A2 V6 (8 

Days) 

Temperatu

r 

1 Km 2000 – 

sekarang 

NASA LP 

DAAC at the 

USGS EROS 

Center 

 

https://doi.

org/10.50

67/MODIS

/MOD11A

2.006 

MOD13

A2 V6 

(16 

Days) 

Vegetasi 1 Km 2000 – 

sekarang 

NASA LP 

DAAC at the 

USGS EROS 

Center 

 

https://doi.

org/10.50

67/MODIS

/MOD13A

2.006 

.   

https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD09GA.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD09GA.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD09GA.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD09GA.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD09GA.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD11A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A2.006
https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD13A2.006
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III.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan suatu penelitian. Berikut merupakan tahapan pengolahan data yang 

dilakukan dapat disajikan pada Gambar III.2 

Mulai

Pengumpulan Data

Global Artifical Impervious 

Area ( GAIA)  ( 1985 – 2018)

Global Mangrove Watch  ( GMW)  

( 1996-2016)

Space Time Cube 

( NetCDF 2 km)

Emerging Hot Spot

Perhitungan Selisih 

 ( GMW 2016 – GMW 2007)

Deforestasi Mangrove
 ( 2007 - 2016 )

EVI NDBSI LST Wet Index

Principal Component Analysis ( PCA)

Remote Sensing Ecological Index (RSEI)
Overlay

Overlay

Analisis Hot Spot pada Deforestasi 

Mangrove ( 2007 – 2016 )

Analisis RSEI pada Deforestasi 

Mangrove ( 2007 – 2016 )

Perubahan ( RSEI))  ( 2007 – 2016) 

Perhitungan Selisih 

 ( RSEI 2016 – RSEI 2007)

Pengambilan Titik Sampel 

Luas Penurunan RSEI dan 

Deforestasi Mangrove

Uji Korelasi

Analisis Uji Korelasi

Selesai

MOD09GA V6 ( 2000 – Sekarang)

MOD11A2 V6 ( 2000 – Sekarang )

MOD13A2 V6 ( 2000 – Sekarang)

 

Gambar II.2 Tahapan Pengolahan Data 
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III.2.1 Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi Google Earth Engine (GEE) untuk memperoleh data produk MOD13A2, 

MOD11A2, MOD09GA, GAIA, dan data distribusi mangrove dari Global 

Mangrove Watch (GMW). 

III.2.2 Tahapan Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data tugas akhir ini dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut. 

III.2.2.1 Deforestasi Mangrove; pengolahan deforestasi mangrove dilakukan dari 

hasil pengurangan luas area wilayah mangrove dari data Global Mangrove Watch 

tahun 2007 dan 2016 menggunakan normalisasi menggunakan raster calculator, 

hasil yang negatif pada pixel menunjukkan adanya deforestasi mangrove.  

III.2.2.2 Enhanced Vegetation Index (EVI); Data EVI untuk tahun 2007 dan 2016 

diperoleh dari data produk MOD13A2 yang diproses menggunakan platform 

Google Earth Engine (GEE). Proses ini digunakan untuk mendapatkan nilai 

kerapatan vegetasi yang akan digunakan sebagai salah satu parameter. 

III.2.2.3 Land Surface Temperature (LST); Pengolahan suhu permukaan tanah 

diperoleh dari data produk MOD11A2 yang dilakukan menggunakan platform 

Google Earth Engine (GEE), dengan memasukkan script yang kemudian akuisisi 

data yang digunakan pada tahun 2007 dan 2016.  

III.2.2.4 Normalized Difference Build-up and Soil Index (NDBSI); Pengolahan 

kekeringan permukaan tanah diperoleh dari data produk MOD09GA dengan 

membuat script sesuai rumus Normalized Difference Build-up and Soil Index  

(NDBSI) dan memasukkan nilai reflectance swir1, reflectance red, reflectance 

nir1, dan reflectance blue. Proses tersebut dilakukan menggunakan platform 

Google Earth Engine (GEE), dengan akuisisi data yang digunakan pada tahun 

2007 dan 2016.  
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III.2.2.5 Wet Index; Pengolahan kebasahan permukaan tanah diperoleh dari data 

produk MOD09GA dengan membuat script sesuai rumus wet index dan 

memasukkan nilai reflectance semua band pada citra tersebut. Proses tersebut 

dilakukan menggunakan platform Google Earth Engine (GEE), dengan akuisisi 

data yang digunakan pada tahun 2007 dan 2016.  

III.2.2.6 Remote Sensing Ecological Index (RSEI); pengolahan hasil indeks EVI, 

NDBSI, LST, dan Wet Index dilakukan standarisasi untuk setiap indeks, setelah itu 

dilakukan pembobotan menggunakan Principal Component Analysis (PCA) yang 

secara otomatis dan obyektif dapat sesuai dengan derajat kontribusi masing-

masing indeks pada PC1 yang menggambarkan data asli. Setelah itu diperoleh 

RSEI pada tahun 2007 dan 2016. Kemudian dilakukan pengurangan untuk 

mendapatkan perubahan RSEI yang menggambarkan kondisi ekosistem pada 

selang waktu tersebut, dan diperoleh kelas dengan masing-masing nilai -17 hingga 

– 10 untuk kelas penurunan tinggi, -10 hingga -1 untuk kelas penurunan sedang, 1 

hingga 10 untuk kelas normal, 10 hingga 20 untuk kelas peningkatan sedang, dan 

20 hingga 33 untuk kelas peningkatan tinggi.   

III.2.2.7 Overlay hasil RSEI pada wilayah yang terdeforestasi mangrove; 

pengolahan dilakukan menggunakan hasil pengolahan RSEI dan deforestasi 

mangrove, pada kedua data tersebut dilakukan overlay untuk melihat luas 

penurunan yang terjadi pada RSEI terhadap wilayah yang terdeforestasi 

mangrove.  

III.2.2.8 Emerging Hot Spot Global Artifical Impervious Area (GAIA); 

pengolahan emerging hot spot diperoleh dari data produk GAIA tahun 2007-2016 

yang diproses menggunakan platform Google Earth Engine (GEE). Setelah itu 

data diekspor untuk dilakukan proses pengolahan analisis hotspot pada ArcGIS. 

Fitur timecube dengan jarak interval 2 km antar titik GAIA digunakan sebagai 

tahap awal analisis hotspot. Setelah itu dilakukan emerging hot spot untuk 

memperoleh hasil klaster tren kejadian.  
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III.2.2.9 Overlay hasil Hot Spot Global Artifical Impervious Area (GAIA) pada 

wilayah yang terdeforestasi mangrove; pengolahan dilakukan menggunakan hasil 

pengolahan emerging hot spot dan deforestasi mangrove, setelah itu dilakukan 

overlay kedua data untuk melihat  wilayah dengan adanya cluster analisis hot spot 

pada wilayah terdeforestasi mangrove. Kemudian dilakukan analisis dan dilihat 

luas cluster emerging hot spot terhadap deforestasi mangrove.  

III.2.2.10 Korelasi Penurunan Luas RSEI dengan Perubahan Deforestasi 

Mangrove; pengolahan uji korelasi dengan mengambil 100 titik sampel pada 

penurunan luas RSEI dan luas perubahan deforestasi mangrove melalui 

perhitungan titik sampel oleh metode Lemeshow. Kemudian dilakukan 

pengolahan uji korelasi menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan grafik 

dan perhitungan korelasinya. 

 


