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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah yang membentuk kerangka laporan Tugas 

Akhir Rancang Bangun Aplikasi Penghitungan Gross Primary Production (GPP) 

dari Data Penginderaan Jauh Berbasis Desktop. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan masalah yang sangat 

serius di mata dunia. Salah satu penyebab masalah-masalah tersebut adalah 

meningkatnya emisi karbon pada atmosfir. Peningkatan emisi karbon ini salah 

satunya disebabkan oleh kurangnya vegetasi yang berperan untuk mengimbangi 

emisi karbon hasil dari aktifitas manusia seperti asap kendaraan, asap pabrik dan 

berbagai bentuk emisi karbon yang lainnya. Penghitungan karbon pada atmosfir 

sangat diperlukan untuk dapat digunakan dalam pengambilan langkah yang tepat 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

Gross Primary Production (GPP) merupakan salah satu metode untuk 

memperkirakan penyerapan karbon oleh vegetasi. Metode ini memanfaatkan data 

penginderaan jauh yaitu citra satelit. Citra satelit digunakan untuk mengetahui 

tutupan vegetasi dengan cara menghitung indeks vegetasi. Penghitungan Gross 

Primary Production (GPP) dengan bantuan citra satelit dapat dilakukan dengan 

software penginderaan jauh komersil. Software penginderaan jauh komersil tidak 

menyediakan fungsi khusus untuk memungkinkan pengguna dapat melakukan 

penghitungan Gross Primary Production (GPP). Pengguna harus menyusun rumus 

penghitungan Gross Primary Production (GPP) secara manual ke dalam software 

penginderaan jauh tersebut. 

Aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah aplikasi penginderaan jauh 

yang dirancang khusus untuk menghitung Gross Primary Production (GPP) di Kota 

Denpasar. Rumus-rumus yang diperlukan seperti koreksi reflektan citra satelit, 

penghitungan NDVI, thresholding NDVI, penghitungan fraction Absorbed 
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Photosynthetically Active Radiation (fAPAR), Photosynthetically Active Radiation 

(PAR) dan Gross Primary Production (GPP) perlu dituangkan ke dalam aplikasi 

khusus agar dapat melakukan penghitungan secara otomatis. Data Incoming Solar 

Radiation (ISR) sebagai data pendukung diimplementasi pada aplikasi agar 

penghitungan Gross Primary Production (GPP) dapat dilakukan secara otomatis. 

Aplikasi juga dilengkapi dengan fitur cropping dan masking untuk dapat mengolah 

citra satelit yang mentah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengolah citra satelit untuk 

menghitung Gross Primary Production (GPP) untuk Kota Denpasar. 

2. Bagaimana melakukan pengolahan citra dari input, cropping, koreksi 

reflektan, penghitungan NDVI, masking, thresholding NDVI, penghitungan 

fAPAR, penghitungan PAR dan penghitungan GPP. 

3. Bagaimana merancang fitur-fitur pendukung untuk aplikasi pengolahan 

citra satelit. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuat aplikasi 

penghitung Gross Primary Production (GPP) atau serapan karbon oleh vegetasi 

untuk Kota Denpasar. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti dapat mengembangkan aplikasi pengolah data citra satelit 

yang dapat menghitung angka Gross Primary Production (GPP) atau angka 

serapan karbon di suatu daerah. 

2. Bagi pembaca dapat mengetahui elemen-elemen yang diperlukan untuk 

merancang sebuah aplikasi penginderaan jauh. 
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1.5 Batasan Masalah 

Cakupan masalah dalam pembuatan aplikasi penghitung Gross Primary 

Production (GPP) adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis desktop yang dibuat dengan MATLAB 

R2014a yang hanya digunakan untuk menghitung serapan karbon atau 

Gross Primary Production (GPP) di area Kota Denpasar. 

2. Input yang diterima adalah citra satelit dari Landsat 8 OLI and TIRS dan 

input file metadata. 

3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk menghitung serapan karbon di 

Kota Denpasar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran yang 

diharapkan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab II merupakan ringkasan materi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penelitian ini dan teori-teori penunjang seperti State of the Art, dan 

penjelasan mengenai penginderaan jauh. 

BAB III : Perancangan Sistem 

Bab III menguraikan tentang metode yang dipergunakkan dalam melakukan 

penelitian dan penulisan laporan yang meliputi alur penelitian, perancangan 

pembuatan aplikasi. 

BAB IV : Analisa dan Pembahasan 

Bab IV berisi analisa dan pembahasan secara rinci tentang aplikasi yang 

dibuat dan juga alur proses dari aplikasi. 

BAB V : Penutup 

Bab V berisi kesimpulan umum dari analisa yang telah dibahas serta saran 

atau rekomendasi. 
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