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Bab II  Tinjauan Pustaka 

 
2.1  Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Penelitian Pertama 

Penelitian dengan judul “ Identifikasi Perubahan Garis Pantai Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar Dengan Menggunakan Citra Setelit “ dengan 

menggunakan konsep citra satelit sebagai identifikasi perubahan garis pantai yang 

terjadi. Metode penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

berupa survey lapangan dan data sekunder menggunakan data citra satelit dari 

unduhan Google Earth, citra satelit yang digunakan adalah tahun 2000, 2010, 2015, 

2020. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif 

merupakan pengumpulan data menggunakan teknik pemeriksaan fisik dan 

pengolahan data citra. Metode yang kuantitatif digunakan untuk memperkirakan 

perubahan garis pantai yang terjadi, luas sedimentasi, dan abrasi di pesisir 

Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar (Masri dkk, 2020). Adapun hasil 

peta dari penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :  

 

Gambar 2.1 Perubahan Garis Pantai Kecamatan takalar 

(sumber : Masri, dkk, 2020) 
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2.1.2 Penelitian kedua 

Metode yang digunakan adalah dengan memantulkan gelombang suara 

dengan alat berupa echosounder sehingga didapatkan kedalaman air yang 

diinginkan melalui kapal. Selain survei batimetri dilakukan pula pengamatan 

pasang surut dengan menggunakan alat AOTT Kempton strip chart yang dipasang 

pada koordinat 625221.35° E dan 9795961.12° S dalam proyeksi WGS 1984 UTM 

zone 48S. 

 

Gambar 2.2 Erosi dan Sedimentasi 
(Sumber : Novico dkk, 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian dari Novico (2013) bahwa pasang- surut dari 

sekitar pantai pasir putih memiliki nilai periode yang hampir sama dengan nilai 

0.006m/s sampai 0.009 m/s, dengan jumlah erosi lebih dominan dari sedimentasi 

dengan nilai erosi lebih 2 cm sedangkan sedimentasi nilainya kurang dari 1 cm, hal 

tersebut yang menyebabkan perubahan garis pantai di sekitaran pantai pasir putih 

ini. 
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2.1.3 Penelitian Ketiga 

Penelitian dengan metode yang sama yaitu (Prahesti et al., 2020) 

pengolahan ekstraksi garis pantai menggunakan tranformasi indeks NDWI di citra 

tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, perhitungan nilai MSL dengan data pasut 

Stasiun Jepara tiap tahunnya dengan metode Least Square, garis pantai hasil 

digitasi on screen direduksi sesuai MSL menggunakan data DEMNAS, 

perhitungan laju perubahan garis pantai menggunakan DSAS dengan perhitungan 

NSM, pengolahan klasifikasi terbimbing untuk mendapatkan sebaran dan luasan 

mangrove pada tahun 2017 dan 2020, pengolahan indeks vegetasi GNDVI dan 

NDVI untuk mendapatkan perubahan kerapatan mangrove pada tahun 2017 dan 

2020, tahap validasi terdiri dari validasi data garis pantai, tutupan lahan, dan 

kerapatan mangrove. 

 

Gambar 2.3 Hasil regresi linear perubahan garis pantai 

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perubahan garis pantai di 

Pantai Kabupaten Pati pada tahun 2017- 2020 dengan perubahan 22,260 meter, 

dengan membandingkan perubahan garis pantai dengan luas tutupan mangrove 

memiliki koefisien determinasi (R2) sebesar 0,0895 dan koefisien korelasinya (R) 

sebesar 0,299. Hasil tersebut ditinjau dari tingkat hubungan korelasi sudah 

termasuk korelasi cukup. Hasil perhitungan uji F hubungan antara perubahan garis 

pantai dan kerapatan mangrove memiliki pengaruh signifikan. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1    Pantai 

Pantai adalah tempat bertemunya antara daratan dengan lautan pada 

permukaan bumi dengan muka air rataan terendah hingga muka air tertinggi. 

Bentuk pantai sangat berpengaruh pada keadaan alam sekitar seperti 

pengangkutan, pengendapan, dan pengikisan pantai tersebut yang dipengaruhi oleh 

arus, gelombang, angin serta aktivitas manusia di pantai tersebut (Sandy, 1996). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan pantai 

adalah faktor cuaca seperti temperatur dan hujan, faktor hidro-oseanografi seperti 

gelombang, arus, dan pasang surut, faktor sedimentasi dari sungai, dan erosi pantai, 

faktor perubahan muka air laut disebabkan oleh tektonik, dan pemanasan global 

serta faktor aktivitas manusia seperti industri, pelabuhan, reklamasi pantai dan 

penambangan pasir (Solihuddin, 2006). 

Jenis-jenis pantai dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan proses 

pembentukannya dan bentuk geografisnya. 

Jenis pantai berdasarkan Proses Pembentukannya adalah ; 

1 Pantai Spit, yaitu pantai yang salah satu ujungnya bersambung dengan 

daerah daratan atau pantai. 

2 Pantai Tambolo, yaitu daerah perbukit yang terendapkan pada pantai 

yang menghubungkan pulau kecil dengan pulau utama. 

3 Pantai Fyord, yaitu pantai yang berlekuk lekuk panjang sempit dan 

tebingnya curam. Pantai ini terjadi karena kikisan Gletsyer (SDAK, 

2017). 

Jenis pantai berdasarkan bentuknyanya adalah ; 

1. Pantai berpasir, pantai ini memiliki bentuk yang terbagi dengan backshore 

dan foreshore (Triatmodjo, 1999). Contoh pantai berpasir adalah pantai 

barat sumatera seperti pantai pasir putih, Lampung. 
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Gambar 2.4 Pantai berpasir 
(Sumber : https://www.hipwee.com) 

 

2. Pantai berlumpur, pantai ini dibiasanya dikelilingi oleh banyak muara 

sungai yang membawa banyak sedimen suspensi. Pantai ini juga memiliki 

gelombang yang relatif tenang sehingga tidak dapat membawa sedimen 

tersebut ke laut dalam atau hanya berputar disekitar pantai (Triatmodjo, 

1999). 

Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, 

dimana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air 

laut dan erosi pantai yang terjadi (Triatmodjo, 1999). Secara umum, (Sutikno, 

1993) menjelaskan bahwa pantai merupakan suatu daerah yang meluas dari titik 

terendah air laut pada saat surut terrendah hingga ke arah daratan sampai mencapai 

batas efektif dari sebuah gelombang. Sedangkan garis pantai adalah garis pertemuan 

antara wilayah  laut dengan daratan yang kedudukannya berubah-ubah sesuai 

dengan kedudukan pada saat pasang tertinggi dan surut surut terendah, yang 

dipengaruhi gelombang dan arus laut. 

Seperti yang diketahui perubahan garis pantai dapat terjadi akibat abrasi 

dan akresi dengan periode tertentu. Abrasi adalah pengikisan daerah pantai akibat 

terjangan gelombang dan arus laut yang menyebabkan perluasan daerah lautan, 

sedangkan akresi adalah perubahan yang terjadi akibat sedimentasi dimana 

perluasan wilayah daratan ke arah laut lepas atau terbentuknya daratan baru akibat 

penumpukan sedimen. (Suniada, 2015). 

 



10 

 

Pantai pasir putih merupakan salah satu pantai yang ada di Provinsi 

Lampung, dengan pesona pantai yang luar biasa, pantai ini berada di kabupaten 

Lampung Selatan yang berjarak 30 Km dari Kota Bandar Lampung atau 45 menit 

waktu tempuh dari kota tersebut. Pantai ini digandrungi oleh wisatawan lokal 

maupun nasional karena memiliki beberapa fasilitas yang ditawarkan. Dibalik 

keindahan pantai ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pantai pasir putih 

adalah perubahan garis pantainya. 

2.2.2 Abrasi dan Akresi 

Perubahan garis pantai dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya 

adalah abrasi dan akresi. Abrasi dan akresi ini juga dipengaruhi oleh gelombang 

laut, longsoran, sedimentasi dari sungai, ataupun aktivitas dari manusia seperti 

pembangunan pelindung pantai, dan lainnya. 

Abrasi secara definisi merupakan mundurnya garis pantai atau 

berkurangnya daratan yang terkikis oleh lautan (Triatmodjo, 1999). Abrasi  

merupakan masalah pantai karena dapat merugikan terutama pada pemanfaatan 

lahan pesisir dimana jika abrasi terjadi makan garis pantai akan berkurang 

dimana aktivitas seperti tambak, persawahan, maupun pemukiman berada. 

Gambar 2.5 Fenomena abrasi pantai 
(Sumber : republika.co.id) 

Sedangkan akresi secara definisi merupakan penambahan garis pantai 

dimana daerah daratan mengakuisisi daerah lautan yang disebabkan oleh proses 

sedimentasi. Akresi biasanya terjadi akibat transport sedimen dari muara sungai 
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yang didorong oleh curah hujan yang tinggi sehingga ada pengadukan sedimen dan 

dikirim ke arah lautan yang akan tersuspensi hingga menjadi sebuah tombolo atau 

silent (Triatmodjo, 1999). 

2.2.3 Pasang-surut 

Pasang-surut secara definisi merupakan fenomena naik-turunnya 

permukaan air laut akibat pengaruh dari gravitasi serta aktivitas benda angkasa 

seperti bulan dan matahari. Ketik bulan, bumi, dan matahari berada pada suatu 

kedudukan maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan pasang-surut air laut. 

Penentuan konstanta pasang-surut berhubungan dengan komponen-

komponen harmonik gaya pembangkit pasang-surutnya. Konstanta pasang-surut 

mempunyai nilai amplitudo dan periode yang berbeda-beda dari setiap komponen 

harmoniknya. Secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) jenis 

(Triatmodjo 1999), Adapun nilai periode dan kecepatan dari konstanta harmonic 

dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Konstanta Harmonik Pasang Surut 

Nama Konstanta Simbol Periode 

(Jam) 

Kecepatan 

(°/jam) 

Jenis 

Principal lunar M2 12.42 28.984 

Semi 

diurnal 

Principal solar S2 12.00 30.000 

Larger lunar elliptic N2 12.66 28.440 

Luni solar semi diurnal  K2 11.98 30.082 

Luni solar diurnal  K1 23.93 15.041 Diurnal 

Principal lunar diurnal O1 25.93 13.943 

Principal solar diurnal P1 24.07 14.959 

Lunar fornihtly Mf 327.82 1.0098 Long 

period Luanr monthly Mm 661.30 0.554 

Main lunar  M4 6.21 57.968 Shallow 

water Mai luni-solar MS4 6.20 58.084 

Untuk menghitung muka air surutan dapat dihitung dengan rumus-rumus 

sebagai berikut: (Dalpan 2015)  

a. HHWL (Higher High Water Level) = Z0 + ( M2 + S2 + K2 + K1 + O1 + 

P1)  

b. MHWL (Mean High Water Level) = Z0 + ( M2 + K1 + O1)  

c. MSL (Mean Sea Level) = Z0  

d. MLWL (Mean Low Water Level) = Z0 - ( M2 + K1 + O1 )  

e. LLWL (Lowest Low Water Level) = Z0- ( M2 + S2 + K2 + K1 + O1 + P1) 
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Tahap awal koreksi garis pantai hasil deliniasi citra satelit terhadap pasang 

surut adalah dengan menghitung kemiringan pantai di daerah penelitian. 

Kemiringan pantai dihitung menggunakan formula berikut mengacu pada USACE 

(2003): 

tan 𝛽 =  
𝑑

𝑚
        (2.1)  

Dimana:  

tan β = Kemiringan pantai (°)  

d       = Kedalaman perairan (m)  

m      = Jarak dari garis pantai hingga kedalaman d (m) 

Selanjutnya jarak pergeseran garis pantai hasil koreksi terhadap HHWL dihitung 

menggunakan persamaan berikut: 

 

𝑥 =  
ɳ

𝛽
      (2.2) 

Dimana:  

η = Posisi muka air pada saat perekaman citra (m)  

x = Jarak pergeseran garis pantai hasil koreksi terhadap pasang surut (m)  

β = Kemiringan pantai (°) 

 

untuk validasi data nilai yang digunakan adalah nilai error dari data 

observasi dengan prediksi, metode yang digunakan adalah MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error). MAPE adalah persentase kesalahan rata-rata secara absolut., 

Mean Absolute Percentage Error juga diartikan sebagai alat Pengukuran statistik 

tentang akurasi perkiraan (prediksi) pada metode peramalan. Formulasi yang 

digunakan dalam perhitungan MAPE ini adalah sebagai berikut ; 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ | 

𝐴𝑡−𝐹𝑡

𝐴𝑡
|𝑛

𝑡=1

𝑛
      (2,3) 

Klasifikasi persentase MAPE menunjukan kelayakan dari suatu data 

prediksi, adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ;  

Tabel 2.2 klasifikasi kelayakan model dengan MAPE 

 

 

 

 

 

 

 

Range MAPE Klasifikasi 

<10% Kemampuan model peramalan sangat baik  

10% - 20% Kemampuan model peramalan baik  

20 – 50% Kemampuan model peramalan layak 

>50% Kemampuan model peramalan buruk  
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2.2.4     Angin Muson 

Pergerakan angin monsunal berarah dari barat laut ke arah tenggara dan 

sebaliknya, dikenal sebagai angin musim. Pada periode Mei hingga Oktober angin 

bertiup dari arah tenggara ke barat laut dengan puncaknya pada bulan Juni hingga 

Agustus, fenomena tersebut disebut sebagai Musim Timur. Sebaliknya pada 

periode November hingga April, pergerakan angin berasal dari arah barat laut ke 

arah tenggara, mencapai puncaknya pada bulan Desember hingga bulan Februari, 

fenomena tersebut disebut sebagai Musim Barat. Bulan Maret hingga Mei dan 

September hingga November disebut sebagai fenomena angin musim peralihan I 

dan musim peralihan II dimana angin bertiup  acak dan setiap awal periode pada 

setiap musimnya (Nontji, 2005). 

Jika permukaan air laut mendapatkan sebuah tekanan yang besar dan terus 

menerus dari angin, maka akan menimbulkan tinggi gelombang hingga terbentuk 

arus permukaan hal tersebut berpengaruh kepada kecepatan arus berubah yang 

tinggi sehingga terbentuk longshore current yang kuat yang dapat menimbulkan 

abrasi pada pantai (Horikawa, 1988). Longshore current adalah arus sejajar pantai 

yang dibangkitkan oleh angin, ia juga dapat membentuk garis pantai yang berkelok 

saat menambak daerah pantai. 

 
Gambar 2.4 Longshore Current 

(sumber : revitionworld.com) 
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2.2.5  Citra Satelit Landsat  

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi 

geografis (Aronoff, 1999). Secara umum SIG dapat diartikan sebagai fasilitas 

pengolahan data secara komputasi untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Annugerah, 2016). 

Landsat adalah salah satu satelit sumber daya yang menghasilkan citra 

spektral berganda. Keunggulan satelit ini terletak pada jumlah saluran yang 

digunakan sebanyak 7 band (saluran) serta digunakannya 3 saluran panjang 

gelombang tampak, 3 saluran panjang gelombang infra merah dekat dan 1 saluran 

panjang gelombang infra merah termal (Purwadhi, dkk 2001).  

Landsat adalah salah satu wahana penginderaan jauh yang diluncurkan pertama 

kali pada tahun 1972 (Sutanto 1994).  

a. Landsat 1 diluncurkan pada 23 Juli 1972, beroperasi terakhir pada tahun 

1978.  

b. Landsat 2 diluncurkan pada 22 Januari 1975, beroperasi terakhir pada tahun 

1981.  

c. Landsat 3 diluncurkan pada 5 Maret 1978, beroperasi terakhir pada tahun 

1983.  

d. Landsat 4 diluncurkan pada 16 Juli 1982, beroperasi terakhir pada tahun 

1993.  

e. Landsat 5 diluncurkan pada 1 Maret 1984, masih berfungsi sampai 

sekarang.  

f. Landsat 6 diluncurkan pada 5 Oktober 1993, gagal mencapai orbit.  

g. Landsat 7 diluncurkan pada 15 pada April 1999, masih berfungsi (namun 

sekarang sensor bermasalah).  

h. Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari 2013, masih beroperasi sampai 

sekarang.  
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Satelit Landsat memiliki dua buah sensor yaitu Multi Spectral Scanner 

(MSS) dimuat pada Satelit Landsat 4 dan Thematic Mapper (TM) dimuat pada 

Satelit Landsat 5. Sensor TM memiliki resolusi spasial sampai dengan 30 x 30 m, 

dan bekerja mengumpulkan data permukaan bumi dan luas cakupan 185 x 185 km, 

sedangkan resolusi radiometriknya sebanyak 8 bit, yang berarti setiap piksel 

mempunyai nilai jangkauan data dari 0 sampai 255. Sensor TM merupakan system 

yang sangat kompleks yang memerlukan toleransi pembuatan yang sangat kecil, 

sehingga tidak memungkinkan dibuat penyempurnaan dimasa mendatang untuk 

memperkecil resolusi spasial sampai dibawah 20 m (Butler, 1988). 

Citra satelit Landsat-7 ETM merupakan citra satelit landsat yang membawa 

instrumen ETM (Enhanced Thematic Mapper) yang menyediakan delapan 

sailorman multispektral scanning radiometer. Diluncurkan pada bulan April 1999 

dengan membawa ETM + scanner, dan berada di ketinggian 705 km dari ekuator 

bumi dengan area scan seluas 170 km x 183 km. Resolusi radiometrik citra Landsat 

ETM 8 bit atau 256 nilai digital (0-255). Resolusi spasial citra Landsat ETM adalah 

30 meter (saluran 1-5 dan 7), data termal mempunyai resolusi spasial sebesar 60 

meter (saluran 6), dan data pankromatik (saluran 8) dengan resolusi spasial 15 

meter.  

Citra satelit Landsat 8 diluncurkan oleh NASA pada tanggal 11 Februari 

2013. Satelit Landsat 8 memiliki tinggi terbang dan luas area perekaman yang sama 

seperti satelit Landsat 7, serta melakukan perekaman pada area yang sama setiap 

16 hari sekali. Landsat 8 memiliki kemampuan untuk merekam citra dengan 

resolusi spasial yang bervariasi, dari 15 meter hingga 100 meter dengan jumah 

kanal sebanyak 11 band. Landsat 8 adalah salah satu jenis satelit penginderaan jauh 

yang dikhususkan untuk tujuan pengelolaan sumber daya di bumi seperti wilayah 

pesisir dan pantai. Satelit landsat 8 memiliki sensor Onboard Operational Land 

Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 

11 buah. Diantara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1 -9) berada pada OLI dan 2 

lainnya (band 10 dan 11) pada TIRS.  

Dibandingkan dengan citra landsat pendahuluya, Landsat 8 memiliki 

keunggulan khususnya seperti spesifikasi band-band yang dimiliki maupun 
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panjang gelombang elektromagnetik yang dimilikinya. Sebagaimana telah 

diketahui, warna objek pada citra tersusun atas 3 warna dasar, yaitu komponen 

band Red (merah), komponen band Green (hijau) dan komponen band Blue (biru) 

atau biasa disingkat dengan RGB. Dengan makin banyaknya band sebagai 

penyusun RGB komposit, maka warna-warna obyek menjadi lebih bervariasi dan 

lebih jelas (USGS 2013). 

2.2.6 Pengolahan data citra satelit 

ArcGIS adalah perangkat lunak berbasis GIS (Geografik Information 

System) yang membantu mengolah, memvisualisasikan data geografik. Perangkat 

lunak ini dikembangkan oleh ESRI yang ditujukan untuk memudahkan 

penggunanya dalam mengelola data geografis. Perangkat ini menyediakan fitur-

fitur pengelola informasi geografik yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Pengolahan data digunakan untuk memproses citra landsat dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut :  

1. Koreksi radiometric  

Koreksi Geometrik adalah posisi geografis yang berhubungan dengan 

distribusi keruangan (spatial distribution). Geometrik memuat informasi data yang 

mengacu pada bumi (geo-referenced data), baik posisi (sistem koordinat lintang 

dan koordinat bujur) maupun informasi yang terdapat pada citra tersebut.  

Menurut Mather (1987), koreksi geometrik merupakan transformasi citra 

hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam 

bentuk, skala dan proyeksi tertentu. Transformasi geometrik yang paling mendasar 

adalah penempatan kembali posisi pixel sedemikian rupa, sehingga pada citra 

digital yang ditransformasikan dapat terlihat gambaran objek di permukaan bumi 

yang terekam oleh sensor. 

Koreksi geometrik mempunyai tiga tujuan, yaitu: 

a. Melakukan rektifikasi (perbaikan) atau restorasi (pemulihan) citra agar 

koordinat citra sesuai dengan koordinat geografis yang ada.  

b. Meregistrasi (mencocokan) posisi citra dengan citra lain yang sudah 

terkoreksi (image to image rectification) atau mentransformasikan sistem 
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koordinat citra multispektral dan multi temporal.  

c. Meregistrasi citra ke peta atau transformasi sistem koordinat citra ke 

koordinat pada peta (image to map rectification), sehingga menghasilkan 

citra dengan system proyeksi tertentu yang telah tergeristrasi. 

2. Koreksi radiometric  

Koreksi Radiometrik betujuan untuk memperbaiki nilai piksel pada citra 

agar sesuai dengan yang seharusnya dengan mempertimbangkan faktor gangguan 

atmosfer sebagai sumber kesalahan utama (Soenarmo 2009), dan juga untuk 

menghilangkan serta memperkecil kesalahan radiometrik akibat aspek dari luar 

berupa gangguan atmosfer pada saat proses perekaman. Biasanya gangguan 

atmosfer ini dapat berupa serapan, hamburan, dan pantulan yang menyebabkan 

nilai piksel pada citra hasil perekaman tidak sesuai dengan nilai piksel obyek 

sebenarnya di lapangan. 

3. Koreksi atmosferik  

Koreksi atmosfer bertujuan menurunkan reflektansi objek dari total 

radiansi TOA setelah proses nor-malisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan 

efek atmosfer. Salah satu metode koreksi dari efek atmosfer adalah menggunakan 

parameter koreksi dari hasil simulasi menggunakan Second Simulation of a 

Satellite Signal in the Solar Spectrum-Vector (6SV) (Vermote, dkk 1997). 

4. Pemisahan daerah darat dan laut (band ratio) 

Band ratio adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melengkapi 

kelemahan yang dihasilkan dari pendekatan threshold. Kelemahan dari pendekan 

threshold tersebut tidak akurat digunakan pada pantai berlumpur dan bervegetasi. 

Kemudian pendekatan band ratio digunakan untuk memperoleh piksel yang lebih 

informatif. Rasio band Near infrared dengan band green atau hijau (b2/b4 pada 

Landsat 5 dan 7; b3/b5 pada Landsat 8), menghasilkan batas antara darat dan 

perairan pada daerah pantai yang tertutup oleh vegetasi. Sedangkan rasio band 

SWIR-1 dengan band hijau (b2/b5 pada Landsat 5 dan 7; b3/b6 pada Landsat 8) 

diperoleh garis pantai yang tertutup oleh pasir dan tanah (Alesheikh, dkk. 2007). 
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2.2.7  Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 

Digital Shoreline Analysis System (DSAS) merupakan tools tambahan yang 

terdapat pada software ArcGIS yang di kembangkan oleh ESRI dan USGS dan 

bersifat open source. Digital Shoreline Analysis System digunakan untuk 

menghitung perubahan posisi garis pantai berdasarkan waktu secara statistik dan 

berbasis geospasial (Istiqomah, 2016). 

Metode Digital Shoreline Analysis System menggunakan titik sebagai acuan 

perhitungan perubahan garis pantai, titik acuan didapat dari perpotongan antara 

garis pantai dan garis transek yang melaluinya. Ada beberapa metode perhitungan 

dalam Digital Shoreline Analysis System (DSAS) yaitu: 

1. Shoreline Change Envelope (SCE) yaitu menghitung perubahan garis 

pantai dengan mempertimbangkan semua posisi garis pantai tanpa 

mengacu pada tanggal tertentu, dari hasil perhitungan didapatkan data 

jarak. 

2. Net Shoreline Movement (NSM) yaitu menghitung jarak laju 

perubahan garis pantai dari yang terlama hingga yang terbaru. 

3. End Point Rate (EPR) yaitu menghitung laju perubahan garis pantai 

dengan membagi jarak antara garis pantai terlama hingga garis pantai 

terbaru dengan rentang waktunya. Untuk menghitung laju perubahan 

garis pantai metode DSAS yang digunakan yaitu End Point Rate 

(EPR). 

 


