
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penginderaan Jauh (Inderaja) saat ini menjadi salah satu metode dan teknologi yang 

banyak digunakan diberbagai bidang ataupun sektor dalam olah data dan analisis 

spasial. Inderaja yaitu ilmu, seni dan teknik untuk memperoleh informasi 

karakteristik suatu objek, daerah, dan fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan sistem peralatan tanpa harus kontak langsung dengan objek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji. Peralatan yang biasa digunakan antara lain 

adalah wahana satelit yang dapat menghasilkan variasi citra digital dengan berbagai 

variasi panjang gelombang. Dalam  sistem Inderaja, data citra satelit merekam dan 

memvisualisasikan secara digital objek atau fenomena yang ada di permukaan  

bumi [1]. Pada saat ini citra satelit sudah sangat beragam jenisnya  bersesuaian 

dengan  tujuan dikembangkannya citra yang dibangun dan wahana  yang 

digunakan. Berbagai jenis citra satelit ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan terutama untuk membantu melakukan analisis berbagai fenomena 

alam dan fenomena kultural. Analisis fenomena kultural yang akan jadi bahan 

kajian dengan memanfaatkan citra satelit pada Tugas Akhir (TA) ini  adalah analisis 

pengembangan wilayah khususnya tentang perubahan kawasan karena adanya 

pembangunan atau pengembangan infrastruktur guna mendukung kebijakan. 

 

Salah satu jenis citra yang dapat digunakan untuk keperluan analisis spasial seperti 

dijelaskan di atas antara lain citra Visible Infrared Imaging Radiometer Suite 

(VIIRS). Wahana yang digunakan untuk memproduksi citra VIIRS adalah satelit 

Suomi NPP (National Polar-Orbiting Partnership) yang dioperasikan oleh United 

States National Oceanic and Atmospheric Administration yang diluncurkan pada 

tahun 2011 dan sampai saat ini masih beroperasi [2]. Luas area yang dapat direkam 

oleh  1 scene citra VIIRS adalah sebesar 3000 Km2 dengan resolusi spasial antara 
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370-740 meter [3]. Citra VIIRS memiliki 5 sensor yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data atmosfer dan berbagai macam aplikasi pemantauan secara 

global baik wilayah  darat maupun wilayah laut. Kemampuan yang dimiliki oleh 

VIIRS dapat mendeteksi cahaya yang memiliki iluminasi rendah pada kondisi 

malam hari. Dengan demikian VIIRS mampu mendeteksi dan  merekam hotspot 

dengan memanfaatkan visible band dan near-infrared [4].  Sampai saat ini telah 

banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan  citra VIIRS antara 

lain untuk deteksi hotspot. Citra VIIRS juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan 

klasifikasi tanaman mangrove, penentuan zona potensi penangkapan ikan, dan 

berbagai jenis pemanfaatan lainnya. 

 

Dalam konsep pengembangan wilayah, ada  tidaknya perkembangan suatu wilayah 

erat hubungannya dengan ada tidaknya berbagai pembangunan di wilayah tersebut 

antara lain pembangunan infrastruktur. Saat ini di Indonesia, pemerintah sedang 

melakukan pembangunan infrastruktur secara nasional guna meningkatkan 

perekonomian nasional dan daerah. Infrastruktur nasional dibangun tidak hanya di 

kawasan darat saja, tetapi juga dibangun dan dikembangkan di wilayah laut.  

 

Indonesia memiliki luas perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas 

wilayah darat, Indonesia memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang juga 

sangat besar. Untuk itu pemerintah telah membuat dan mengembangkan suatu 

kebijakan yang dikenal sebagai tol laut. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam rangka mendukung konsep Indonesia sebagai poros dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam hal pendistribusian barang di seluruh wilayah nasional 

Indonesia dengan harapan berdampak terutama pada harga dasar bahan pokok di 

seluruh wilayah Indonesia bisa dikendalikan menjadi relatif sama [5]. 

 

Dalam pelaksanaan kebijakan tol laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai 

poros maritim telah melibatkan sejumlah pelabuhan yang ada di pulau-pulau di 

seluruh Indonesia. Di Sumatera sendiri Pelabuhan Panjang difungsikan sebagai 
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salah satu tol laut dan juga telah diresmikan enam pelabuhan lainnya yaitu 

Pelabuhan Calang, Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Tanjung Tiram, Pelabuhan 

Sadai, Pelabuhan Tua Pejat, dan Pelabuhan Singkil. Pelabuhan tersebut diresmikan 

tahun 2016 sebagai pelabuhan pendukung Program tol laut [6]. Adanya kebijakan 

tol laut khususnya di Pulau Sumatera sedikit banyak telah menimbulkan perubahan 

atau pengembangan wilayah paling tidak di kawasan sekitar pelabuhan seperti yang 

disebutkan di atas. Sejauh mana perubahan dan pengembangan ini terjadi akan 

dilakukan dengan memanfaakan citra VIIRS yang memiliki kemampuan 

mendeteksi serta merekam hotspot  pada suatu kawasan termasuk kawasan sekitar 

pelabuhan pada kasus kajian ini. Berdasarkan data VIIRS ini akan dilakukan 

analisis ada tidaknya perubahan atau perkembangan kawasan di sekitar pelabuhan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan citra satelit Suomi NPP VIIRS untuk analisis 

perkembangan wilayah di sekitar pelabuhan tol laut? 

2. Apakah terjadi perkembangan wilayah sesudah diberlakukannya kebijakan 

tol laut?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah  

1. Mengetahui peran pemanfaatan Soumi NPP-VIIRS untuk analisis 

perkembangan wilayah  

2. Mengidentifikasi perkembangan wilayah di sekitar pelabuhan pendukung 

program tol laut di Sumatera. 

3. Menguji kesesuaian antara hasil pengolahan data citra VIIRS dan citra Landsat 
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1.4 Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wilayah penelitian ini dilakukan di pelabuhan-pelabuhan pendukung program 

tol laut di Pulau Sumatera yang diresmikan pada tahun 2016 yaitu:  

a. Pelabuhan Calang  

b. Pelabuhan Singkil 

c. Pelabuhan Tanjung Tiram     

d. Pelabuhan Tua Pejat 

e. Pelabuhan Sirombu 

f. Pelabuhan Sadai  

g. Pelabuhan Panjang 

2. Menggunakan citra Soumi NPP VIIRS dengan resolusi spasial 15 arc/sec (742 

meter) sebagai data utama untuk melakukan kajian. 

3. Citra Landsat-8 tahun 2013, 2018 dan atau 2019 untuk dijadikan sebagai data 

validasi. 

4. Rentang waktu ada tidaknya perubahan wilayah yang dijadikan kajian adalah 

mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019. 

5. Teknik analisis yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah teknik analisis 

kuantitatif deskriptif dengan membandingkan hasil grafik citra VIIRS dengan 

data citra Landsat 8. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini dapat dideskripsikan pada 

kerangka berpikir yang menggambarkan secara keseluruhan proses yang dilakukan 

dalam Tugas Akhir. Kerangka berpikir pada Tugas Akhir ini digambarkan kedalam 

bentuk diagram sebagai berikut: 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Identifikasi masalah pemanfaatan citra Soumi NPP VIIRS untuk analisis 

perkembangan wilayah di sekitar Pelabuhan Tol Laut Sumatera. Dengan 

adanya kebijakan tersebut pemerintah mengharapkan adanya perkembangan 

di setiap daerah pelabuhan yang mendukung program tol laut dan diperoleh 

akses yang mudah didapat untuk barang-barang pokok dan lainnya.  

b. Studi literatur sebagai teori-teori yang relevan terhadap permasalahan. 

c. Pengumpulan data citra satelit Soumi NPP VIIRS tahun 2013-2019, koordinat 

pelabuhan dan citra Landsat 8 tahun 2013-2019. 

d. Pengolahan data yang sebagian besar dilakukan dengan menggunakan Google 

Earth Engine dengan script pemanggilan data VIIRS yang dibutuhkan, 

diperoleh perubahan cahaya malam, selanjutnya dihitung nilai gradien sesudah 

dan sebelum adanya kebijakan. 

Gambar 1. 1 Kerangka berpikir penelitian 
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e. Teknik analisis yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah teknik analisis 

kuantitatif deskriptif dengan membandingkan hasil grafik citra VIIRS dengan 

data citra Landsat 8 di wilayah kajian sebagai validasi. 

f. Tahap terakhir dalam Tugas Akhir ini adalah pembuatan laporan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yaitu penjabaran tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis      

besar. Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan informasi yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memanfaatkan sejumlah 

literatur dari berbagai sumber yang digunakan. Literatur-literatur ini dijadikan 

sebagai rujukan penelitian yang menjelaskan tentang Penginderaan Jauh, Satelit 

Soumi NPP VIIRS, perkembangan wilayah dan Google Earth Engine, serta 

Kebijakan tol laut. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai metodologi penelitian memuat tahapan-tahapan 

penelitian mulai dari alat dan bahan yang digunakan, serta pelaksanaan dan 

pengolahan data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memuat hasil pengolahan data yang dilakukan, disajikan dalam bentuk 

grafik, tabel dan gambar, dalam bab ini juga memuat analisis atau pembahasan hasil 

pengolahan data yang dilakukan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan tahap kajian yang dilakukan 

antara lain untuk menjawab tujuan dari penelitian, disampaikan juga saran dan 

rekomendasi yang barangkali dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian atau 

kajian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


