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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km dengan luas 

wilayah laut sekitar 5,4 juta km2, hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara 

kepulauan terbesar di dunia. Total luas teritorial Indonesia kurang lebih 7,1 juta 

km2 yang terdiri atas wilayah daratan, laut, pesisir serta pulau-pulau kecil yang 

cukup strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Indonesia 

memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap diperairan umum 

ekseluas 54 juta ha dengan potensi produksi 0,9 juta ton pertahun (Dirjen 

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2016). Budidaya laut 

terdiri dari budidaya ikan, antara lain Kakap, Kerapu, dan Gobia. Sementara itu, 

budidaya molusca meliputi kekerangan, mutiara, dan teripang dan budidaya 

rumput laut. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 

triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun 

atau sekitar 7,5% saja. Potensi perikanan tangkap Indonesia sangat melimpah 

sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. 

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun 

tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI) (Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, 2016).  

 

Sementara perairan pesisir Provinsi Lampung juga mempunyai potensi 

budidaya perikanan laut yang sangat besar dengan luas lahan mencapai lebih 

dari 10.600 ha dan apabila mengacu pada Pasal 3 UU No.22/1999 tentang 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang 

memiliki wilayah pesisir cukup luas. Secara keseluruhan daerah Lampung 

memiliki luas daratan ± 34.623,80 km2 (Badan Pusat Statistik, 2017), panjang 

garis pantai Lampung ± 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan membentuk 

4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (221 km), Teluk Semangka (200 

km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), serta Pantai Timur (270 km), 
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serta 184 desa pantai dengan luas total 414.000 ha. Potensi tersebut menyebar 

di pantai timur Lampung yang membentang dari utara sampai selatan seluas 

52.500 ha, Teluk Lampung 700 ha, Teluk Semangka 2.000 ha dan pantai barat 

seluas 5.000 ha (Edy Supriadi, 2017). Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dan 

diperlukan perhatian khusus untuk menggali potensi-potensi tersebut.  

 

Sirkulasi perairan Teluk Lampung dipengaruhi oleh tiga massa air yaitu 

massa air yang berasal dari Laut Jawa, Samudra Hindia dan campuran dari 

keduanya. Kondisi perairan tersebut dalam hal ini suhu permukaan laut Teluk 

Lampung sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan data tersebut maka sektor 

perikanan, terutama ikan Pelagis di Teluk Lampung memiliki peluang besar 

untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih optimal. Rata-rata volume 

produksi ikan Pelagis besar dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yaitu sebesar 

21.149,776 kg dengan nilai produksi rata-rata sebesar Rp.3.412.249.572 

(Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing 2014).   

 

Pola kehidupan ikan tidak dapat dipisahkan dari parameter oseanografi yang 

meliputi suhu, salinitas, arus, dan kandungan klorofil. Parameter oseanografi, 

termasuk suhu perairan dan kandungan klorofil dapat dijadikan pedoman dalam 

menentukan daerah penangkapan potensial ikan. Hal tersebut disebabkan setiap 

spesies ikan memiliki kisaran suhu optimal dan mencari tempat yang banyak 

mengandung klorofil untuk penyebaran dan penangkapan. Penjelasan di atas 

dijelaskan  bahwa variabilitas suhu dan kandungan klorofil berpengaruh 

terhadap penyebaran ikan di suatu perairan. Pengukuran suhu dan kandungan 

klorofil dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung (in-situ) dan 

tidak langsung melalui teknologi penginderaan jauh (ex-situ).  

 

Masalah yang terjadi adalah nelayan di Pesisir Teluk Lampung melakukan 

penangkapan ikan hanya berdasarkan pengalaman untuk menentukan daerah 

penangkapan ikan sehingga mereka memerlukan biaya yang besar dan waktu 

yang lama. Hal tersebut yang membuat pemetaan dan penilaian kawasan 
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potensial ikan menggunakan citra Landsat 8 sangat dibutuhkan nelayan agar 

dapat membantu kehidupan mereka nantinya. Pemetaan dan penilaian kawasan 

potensial ikan akan memberikan masukan bagi nelayan terkait dengan daerah 

mana saja yang memiliki potensi tangkapan ikan dan mengetahui pendapatan  

dari masing-masing kawasan potensial tangkapan ikan yang telah ditentukan. 

 

Terkait masalah suhu dan kandungan klorofil pada permukaan air laut untuk 

mengetahui wilayah potensial tangkapan ikan dapat menggunakan pemanfaatan 

penginderaan jauh sistem infra merah thermal dan penginderaan Jauh 

Multispektral (NDVI) dengan dibantu survei lapangan untuk mengetahui 

keadaan langsung dilapangan (validasi data). Pengertian penginderaan jauh 

infra merah thermal adalah penginderaan jauh yang  memanfaatkan pancaran 

suhu suatu benda sementara pengertian penginderaan jauh multispektral adalah 

penginderaan objek dengan menggunakan lebih dari satu spektrum 

elektromagnetik yang penginderaannya dilakukan pada saat yang sama dan dari 

tempat serta ketinggian yang sama (Utami, 2014) seperti metode Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) menggunakan dua spektrum 

elektomagnetik dalam proses pengolahannya untuk mendapatkan nilai indeks 

vegetasi yaitu: Near-Infrared Radiation (NIR) dan Red. Pemanfaatan kedua 

sistem penginderaan jauh di atas bertujuan untuk menghasilkan nilai indeks 

suhu dan klorofil yang terdapat pada citra untuk selanjutnya dilakukan 

pengecekan langsung (validasi data) dengan metode survei lapangan. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, hal ini menyebabkan pemanfaatan citra 

satelit Landsat 8 cukup baik digunakan untuk penentuan wilayah potensial 

tangkapan ikan dikarenakan citra satelit Landsat 8 memiliki sensor Onboard 

Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) untuk 

mengetahui parameter-parameter yang ingin diketahui seperti suhu dan 

kandungan klorofil. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana hubungan suhu dan kandungan klorofil dengan potensi ikan 

menggunakan citra Landsat 8 di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana potensi pendapatan nelayan di wilayah pesisir Kota Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimana distribusi daerah potensial ikan menggunakan citra Landsat 

8 di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis hubungan suhu dan kandungan klorofil dengan potensi 

ikan menggunakan citra Landsat 8 di wilayah pesisir Kota Bandar 

Lampung. 

2. Menganalisis potensi pendapatan nelayan di wilayah pesisir Kota Bandar 

Lampung. 

3. Memetakan distribusi daerah potensial ikan menggunakan citra Landsat 

8 di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dalam pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah wajib Tugas 

Akhir. 

2. Sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh Sistem Infra Merah Thermal untuk menentukan 

kawasan potensial ikan. 

3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada nelayan dan 

Dinas Perikanan untuk mengetahui daerah potensial tangkapan ikan serta 

potensi pendapatan nelayan di wilayah pesisir Bandar Lampung. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terbagi menjadi dua ruang lingkup yaitu ruang 

lingkup yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, yang 

penjelasannya sebagai berikut:  

a. Ruang Lingkup Wilayah  

Dalam studi kasus kali ini adalah wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu Kota yang masuk kedalam wilayah 

Provinsi Lampung. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 

posisi 50º20’-50º30’ LS dan 105º28’-105º37’ BT dengan luas wilayah 192.96 

km2 (Ditjen Cipta Karya Kota Bandar Lampung, 2000). Lokasi penelitian 

meliputi tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung 

Selatan, Teluk Betung Barat dan berada pada bagian selatan provinsi Lampung. 

Lokasi penelitian ini juga memiliki kurang lebih tiga tempat pelelangan ikan 

yang menjadi tempat untuk peneliti melakukan survei lapangan. Lokasi 

penelitian secara visual  disajikan dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung 
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  b. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah: 

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat membantu dalam 

menentukan kawasan potensial tangkapan ikan menggunakan citra thermal dan 

citra multispektral dengan parameter suhu dan kandungan klorofil.  

 

1.6 Metodologi 

Metodologi penelitian pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan studi literatur terhadap berbagai referensi yang 

terkait. Referensi yang menunjang penelitian tugas akhir ini dari 

berbagai sumber yang akan dilampirkan dibawah ini. 

1. Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung: Data karakteristik dan 

pola kehidupan ikan. 

2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika: Data prakiraan 

cuaca. 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar 

Lampung: Data peta administratif kota bandar lampung. 

4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Data citra satelit 

Landsat. 

5. Badan Informasi Geospasial: Data koordinat yang ada 

dipermukaan bumi. 

6. Jurnal, makalah, dan tugas akhir yang terkait dengan penelitian 

tugas akhir. 

 

2. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengambilan data yang dibutuhkan untuk tugas 

akhir. Data yang dibutuhkan yaitu peta dasar Kota Bandar lampung, 

Citra satelit (Landsat 8), jenis-jenis ikan beserta makanannya, koordinat 

posisi wilayah pesisir Bandar Lampung, serta data tangkapan nelayan. 

Peta dasar dapat diperoleh melalui instansi pemerintah, seperti Badan 
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Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Data citra satelit 

(Landsat 8) dapat diperoleh melalui instansi pemerintah, seperti 

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) maupun 

dengan mengunduh sendiri melalui situs www.usgs.gov. Data koordinat 

posisi wilayah pesisir Bandar Lampung dan data tangkapan nelayan 

dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 

nelayan. Dalam penelitian ini juga dibutuhkan alat dan software yang 

akan digunakan dalam proses pengerjaan tugas akhir, yaitu: termometer, 

kapal nelayan, software ENVI 4.5 dan ENVI 5.1, software ArcMap 

10.2.2. 

3. Pengolahan Data 

Tahap ini dilakukan pengolahan data citra satelit (Landsat 8) untuk 

mengetahui potensial tangkapan ikan. Berikut akan dijelaskan secara 

singkat proses dan hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

1. Pengolahan data citra 

a. Koreksi geometrik 

Data citra yang telah dimiliki akan dilakukan koreksi 

geometrik untuk mendapatkan koordinat yang ada 

dipermukaan bumi agar sesuai posisi dan ukurannya. 

b. Pengolahan infra merah thermal 

Data citra yang telah dimiliki akan dilakukan pengolahan 

thermal untuk mengetahui nilai indeks suhu pada kawasan 

yang akan diteliti. 

c. Pengolahan multispektral 

Data citra yang telah dimiliki akan dilakukan pengolahan 

multispektral untuk mengetahui nilai indeks vegetasi pada 

kawasan yang akan diteliti. 

2. Pengolahan data in-situ (survei lapangan) 

a. Penyebaran kuesioner 

Dari data yang telah diolah pada pengolahan citra akan 

dibuat kuesioner nelayan yang bertujuan untuk mengetahui 

kawasan tangkapan  dan hasil yang diperoleh oleh nelayan. 
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b. Pengambilan sampel suhu dan vegetasi air laut 

Dari data pengolahan citra dan penyebaran kuesioner akan 

dilakukan pengambilan sampel suhu dan vegetasi air untuk 

menganalisis hasil yang diperoleh pada pengolahan dengan 

data yang diperoleh dari lapangan untuk mengetahui 

kawasan potensial tangkapan ikan. 

 

4. Pembuatan Peta dan Analisis Data Kuesioner 

Tahap ini dilakukan pembuatan peta tematik yang menunjukkan 

kawasan potensial tangkapan ikan di wilayah pesisir Bandar Lampung 

dan melakukan analisis terhadap data kuesioner. 

5. Penilaian Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini dilakukan penilaian kawasan potensial tangkapan ikan 

dengan menggunakan gabungan antara peta tematik dengan data 

kuesioner. Sehingga dapat diketahui urutan potensi pendapatan dari 

nelayan per lokasi tangkapan. 

6. Analisis Kawasan Potensial Tangkapan Ikan 

Tahap ini dilakukan analisis terkait keseluruhan proses dalam 

pemetaan dan penilaian kawasan potensial tangkapan ikan 

menggunakan citra Landsat 8 di wilayah pesisir Bandar Lampung. 

Analisis yang dilakukan menggunakan metode analytical hierarchy 

process (AHP) yaitu metode untuk menyelesaikan masalah yang 

komplek dengan urutan hirarki berdasarkan nilai subjektifitas. Metode 

ini dikembangkan oleh Saaty. T.L., Profesor pada Wharton School of 

Economics, Amerika Serikat (1995). 

7. Produk atau Hasil yang Dicapai 

Tahap ini telah dihasilkan Pemetaan dan Penilaian Kawasan 

Potensial Tangkapan Ikan Menggunakan Citra Landsat 8 di Wilayah 

Pesisir Bandar Lampung yang bertujuan sebagai rekomendasi hirarki 

kawasan potensial ikan di wilayah tersebut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang 

secara rinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini teori dasar yang diperoleh berasal dari studi referensi yang berisi 

bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat 

berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan dijelakan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan 

data, kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh hasil pemetaan 

dan penilaian kawasan potensial tangkapan ikan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. 

Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga 

mencakup analisis atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


