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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab tinjauan pustaka ini menjelaskan teori-teori penunjang yang dijadikan 

sebagai acuan dalam pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Penghitungan Gross 

Primary Production (GPP) dari Data Penginderaan Jauh Berbasis Desktop. 

 

2.1 State of the Art 

Remote sensing atau penginderaan jauh merupakan disiplin ilmu untuk 

meneliti objek pada permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek 

tersebut (CCRS, 2007). Instrument termutakhir yang digunakan dalam 

penginderaan jauh adalah satelit, salah satunya adalah Landsat 8 OLI and TIRS. 

Hal-hal dapat diteliti oleh Satelit Landsat 8 OLI and TIRS adalah deteksi tepi pantai, 

pemetaan panas pada permukaan bumi, kandungan air, awan cirrus, dan tutupan 

vegetasi pada permukaan bumi (USGS, 2013). 

Gross Primary Production (GPP) merupakan fluks karbon dioksida yang 

diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis (Sakamoto et al., 2011). Vegetasi 

atau tumbuhan sehat memiliki kandungan klorofil pada daunnya sehingga dapat 

melakukan proses fotosintesis. Tutupan vegetasi pada permukaan bumi dibutuhkan 

untuk memperkirakan serapan karbon dengan metode Gross Primary Production 

(GPP) (As-syakur, 2009). Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

merupakan indeks vegetasi yang populer dan paling sering digunakan (La Puma et 

al. dikutip dari As-syakur 2009). NDVI memanfaatkan karakteristik tumbuhan 

yang menyerap gelombang cahaya tampak dan memantulkan gelombang 

inframerah dekat (Weier dan Herring, 2000). Nilai indeks vegetasi berada pada 

rentang 1 sampai dengan -1, dimana vegetasi ditunjukkan oleh nilai indeks lebih 

dari atau sama dengan 0.1 (USGS, 2015). 

Software penginderaan jauh komersil dapat digunakan untuk melakukan 

penghitungan Gross Primary Production (GPP) yang memanfaatkan data 

penginderaan jauh. Software tersebut tidak menyediakan fitur khusus untuk 

menghitung Gross Primary Production (GPP) sehingga pengguna harus 
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memasukkan rumus-rumus yang diperlukan secara manual. 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 untuk melakukan penghitungan Gross Primary Production 

(GPP) seperti koreksi reflektan, NDVI, thresholding NDVI, penghitungan fraction 

Absorbed Photosynthetically Active Radiation (fAPAR) dan Photosynthetically 

Active Radiation (PAR) diimplementasi pada aplikasi. Rumus-rumus tersebut 

diimplementasi untuk menciptakan aplikasi yang dapat melakukan penghitungan 

Gross Primary Production (GPP) secara otomatis. 

 

2.2 Penginderaan Jauh 

Pengertian penginderaan jauh pada buku Fundamentals of Remote Sensing 

(2007, h. 5) adalah cabang ilmu untuk memperoleh informasi tentang permukaan 

bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Karakteristik yang diukur 

oleh sensor adalah energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh 

permukaan bumi. 

Menurut buku Fundamentals of Remote Sensing (2007, h. 4) dijelaskan 

bahwa sebagian besar proses penginderaan jauh melibatkan interaksi antara 

pancaran insiden dan target yang diingikan. Skema dari proses perolehan citra 

penginderaan jauh dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.1 Skema Penginderaan Jauh 

(Fundamental of Remote Sensing 2007, h.5) 
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Gambar 2.1 merupakan gambaran dari skema penginderaan jauh. Terdapat 

tujuh elemen yang berperan dalam penginderaan jauh yaitu: 

1. Sumber energi atau pemancar (A) 

Kebutuhan utama dalam penginderaan jauh adalah sumber energi yang 

menyediakan pancaran elektromagetik terhadap target yang ingin diteliti. Sumber 

energi yang digunakan adalah cahaya matahari dan energi yang dipancarkan oleh 

satelit. 

2. Radiasi dan atmosfir (B) 

Ketika energi dipancarkan dari sumber ke target, energi tersebut akan 

berinteraksi dan bersinggungan dengan atmosfir yang dilewati. Interaksi ini terjadi 

lagi untuk yang kedua kalinya pada saat target memantulkan energi kembali ke 

sensor. 

3. Interaksi dengan target (C) 

Energi yang dipancarkan akan dipantulkan setelah melewati atmosfir, di 

mana interaksi pantulan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi radiasi dan target. 

4. Perekaman energi oleh sensor (D) 

Pantulan energi yang dihasilkan oleh target kemudian direkam dengan 

sensor yang jauh dan tidak bersentuhan langsung dengan target. Sensor ini mampu 

merekam radiasi elektromagnetik yang dihasilkan target. 

5. Transmisi, penerimaan dan pengolahan (E) 

Energi yang direkam oleh sensor harus dikirim (biasanya dalam bentuk 

elektronik) ke stasiun pengolah, di mana pada stasiun ini data akan diolah menjadi 

citra. 

6. Interpretasi dan analisis (F) 

Citra yang dihasilkan akan diinterpretasi secara visual atau elektronik 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap target yang telah 

memantulkan energi yang dipancarkan. 

7. Aplikasi (G) 

Informasi yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh dapat 

dimanfaatkan untuk pemahaman terhadap objek yang berhasil direkam, 
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menghasilkan informasi baru yang lebih berguna, dan sebagai bahan penunjang 

untuk memecahkan suatu masalah. 

Menurut As-syakur (2009, h. 7), pengertian penginderaan jauh adalah teknik 

berbasis instrumen yang diterapkan dalam pencapaian dan pengukuran dari data 

atau informasi pada kawasan yang diteliti yang dilakukan dengan mengaplikasikan 

satu atau lebih alat perekam yang secara fisik tidak berkontak secara intim dengan 

objek di bawah pengamatan. 

Menurut Angel et al. (2005 h. 35), citra penginderaan jauh memiliki empat 

macam resolusi yaitu spektral, spasial, radiometrik dan temporal. Resolusi spektral 

mencirikan rentang sensitifitas sensor pada panjang gelombang yang berbeda dari 

radiasi elektromagnetik. Resolusi spasial mencirikan kehalusan detil yang 

dipengaruhi oleh sensor optik dan ketinggian sensor. Resolusi radiometrik merujuk 

pada jumlah level kuantisasi (kecerahan) unik pada data. Radiasi temporal 

merupakan frekuensi dari kunjungan kembali sebuah perangkat sensor ke target 

yang sama. 

Angel et al. (2005, h. 35) menegaskan bahwa penginderaan jauh didasari 

oleh perbedaan dari permukaan bumi berdasarkan pantulan spektralnya. Reflektansi 

spektral (seperti warna dan corak), analis akan menggunakan kriteria lain pada 

proses kognitif visual dalam menginterpretasi citra penginderaan jauh, seperti 

tekstur, pola, ukuran, bentuk, bayangan, dan konteks. Metode yang paling banyak 

digunakan dalam klasifikasi yang dibantu oleh komputer dalam pengolahan data 

penginderaan jauh yang tidak melibatkan manusia sebagai pengamat adalah dengan 

memanfaatkan pendekatan “per piksel, data spektral tunggal”. Berikut ini 

merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan pantulan dari berbagai macam 

tutupan lahan di permukaan bumi. 
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Gambar 2.2 Spekrum Contoh Tipe Tutupan Lahan dan Band Landsat TM/ETM 

(Angel et al. 2005, h. 36) 

Gambar 2.2 menujukkan spektrum yang dipantulkan oleh tutupan lahan di 

permukaan bumi. Terdapat 9 tipe tutupan lahan yaitu lahan pertanian, bebatuan 

muda, vegetasi kering, tanah kosong, air, pasir, bebatuan tua, rerumputan, dan 

aspal. Vegetasi kering memiliki persentase pantulan spektrum kecil pada panjang 

gelombang sekitar 0,6 µm (band Visible Green pada Satelit Landsat TM/ETM) dan 

persentase pantulan spektrum besar pada panjang gelombang 0,9 (band Near 

Infrared pada Satelit Landsat TM/ETM). 

2.2.1 Karakteristik spektral dari vegetasi 

Menurut Horning (dikutip dalam As-syakur 2009, h. 11), teknologi 

penginderaan jauh yang mempergunakan satelit menyediakan kemampuan untuk 

memberi gambaran dan mengamati dinamika vegetasi pada aera yang luas secara 

berulang-ulang, termasuk seluruh permukaan bumi. Heiskanen (2007, h. 12) 

menyatakan bahwa variabilitas spektral (yang bergantung pada panjang 

gelombang) dari reflektan mungkin merupakan sumber informasi yang paling 

dimanfaatkan pada penginderaan jauh untuk permukaan tanah. Menurut Heiskanen 

(2007, h. 12), vegetasi memantulkan energi dalam jumlah sedikit pada panjang 
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gelombang biru dan merah, tetapi terdapat peningkatan pemantulan pada pada 

panjang gelombang sekitar 700 nm dan reflektan tinggi pada inframerah dekat 

(NIR). 

 

Gambar 2.3 Reflektansi dan transmitansi spektrum dari daun sehat 

(Angel et al. 2005, h. 11) 

Gambar 2.3 menunjukkan hubungan reflektansi dan transmitansi dauh sehat 

terhadap panjang gelombang spektrum. Reflektansi paling rendah terjadi pada 

spektrum dengan panjang gelombang kisaran 650 nm (visible red pada spektrum 

cahaya tampak). As-syakur (2009, h. 12) berpendapat bahwa hal ini dikarenakan 

terjadinya penyerapan oleh pigmen klorofil yang terdapat pada sisi terluar dari 

daun. Reflektansi paling tinggi terjadi pada spektrum dengan panjang gelombang 

kisaran 700 – 1000 nm (near infrared). Menurut As-syakur (2009, h. 12) 

pemantulan yang tinggi ini disebabkan oleh dinding sel gabus dan rongga udara 

dalam daun. 

2.2.2 Indeks Vegetasi 

Menurut Horning (dikutip dalam As-syakur 2009, h.14) penghitungan 

indeks vegetasi biasanya menggunakan perhitungan aljabar sederhana, indeks 

vegetasi didesain untuk memperkuat sinyal vegetasi pada data yang didapat dengan 

penginderaan jauh dan menyediakan ukuran perkiraan dari jumlah vegetasi yang 

hijau dan sehat. La Puma et al. (dikutip dari As-syakur 2009, h. 16) mengemukakan 

bahwa Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan alat yang 

popular untuk menilai berbagai aspek dari proses tanaman, ketika secara simultan 

menentukan variasi spasial pada tutupan vegetasi. Persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝑒𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐵𝑎𝑛𝑑−𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑑 𝐵𝑎𝑛𝑑

𝑁𝑒𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 𝐵𝑎𝑛𝑑+𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑑 𝐵𝑎𝑛𝑑
  (2.1) 
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Pengukuran vegetasi menggunakan NDVI membutuhkan dua input yaitu 

band Near Infrared dan band Visible Red. Menurut Weier dan Herring (2000), 

penggunaan dua input tersebut didasari oleh teori bahwa tumbuhan sehat cenderung 

memberi banyak pantulan pada gelombang Near Infrared dan sedikit pantulan 

(lebih banyak menyerap) gelombang tampak atau visible. 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi NDVI oleh Robert Simmon 

(Weier dan Herring, 2000) 

Gambar 2.4 menunjukkan pantulan gelombang dari tumbuhan sehat dengan 

warna daun hijau dan tumbuhan kering dengan warna daun coklat. Persentase 

pantulan gelombang visible red pada tumbuhan sehat lebih sedikit daripada 

tumbuhan kering. Persentase pantulan gelombang near infrared pada tumbuhan 

sehat lebih sedikit daripada tumbuhan kering. Berdasarkan perhitungan NDVI pada 

Gambar 2.4 terlihat bahwa tumbuhan sehat memiliki nilai NDVI lebih besar 

daripada tumbuhan kering. 

Menurut Tu (2000, h. 7), NDVI tersebar antara 0 dan 1 untuk permukaan 

bervegetasi, gurun memiliki nilai mendekati nol dan hutan tropis mendekati 1. 

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara rentang nilai 

NDVI dengan objek pada permukaan bumi (USGS, 2015). 
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Tabel 2.1 Korelasi antara nilai NDVI terhadap objek pada permukaan bumi 

NDVI Objek 

< 0,1 Bebatuan, tanah tandus, pasir, salju 

0,2 – 0,5 Vegetasi jarang: Semak-semak, padang 

rumput, tamanan menua 

0,6 – 0,9 Vegetasi padat: hutan beriklim sedang, hutan 

tropis, tumbuh-tumbuhan sehat 

Tabel 2.1 menunjukkan hubungan antara nilai NDVI dengan objek pada 

permukaan bumi. Nilai NDVI rendah yaitu < 0,2 menunjukkan area bebatuan, tanah 

tandus, pasir dan salju. Nilai NDVI sedang kisaran 0,2 - 0,5  menunjukkan tutupan 

vegetasi jarang di permukaan bumi sepertisemak-semak,padang rumput dan 

tumbuh-tumbuhan menua. Nilai NDVI tinggi kisaran 0,6 – 0,9 menunjukkan 

tumbuh-tumbuhan sehat, hutan beriklim sedang dan hutan tropis pada permukaan 

bumi. 

2.2.3 Koreksi Reflektan 

Nilai piksel pada citra satelit komersil menunjukkan paparan dari 

permukaan bumi dalam bentuk Digital Number (DN) yang dikalibrasi ke suatu 

rentang nilai. Konversi DN ke dalam paparan nyata perlu dilakukan untuk analisis 

komparatif dari beberapa citra yang diambil oleh sensor yang berbeda. U.S. 

Geological Survey (2013) memberikan persamaan koreksi reflektan untuk citra 

Satelit Landsat 8. Persamaannya adalah sebagai berikut. 

 𝜌𝜆 =  
𝑀𝜌𝑄𝑐𝑎𝑙+𝐴𝜌

sin (𝜃𝑆𝐸)
 (2.2) 

Keterangan: 

ρλ =  TOA planetary reflectance 

Mρ =  Band-specific multiplicative rescaling factor dari metadata 

(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, di mana x adalah nomor band) 

Aρ  =  Band-specific additive rescaling factor dari metadata 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, di mana x adalah nomor band) 

Qcal  =  Quantized and calibrated standard product pixel values (DN) 

θSE =  Local sun elevation angle (SUN_ELEVATION) 

Nilai Mρ dan Aρ berbeda di tiap-tiap band dari citra yang diakuisisi oleh 

masing-masing sensor. Indeks vegetasi dicari menggunakan NDVI dengan input 
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band Visible Red dan band Near Infrared, sehingga koreksi reflektan dilakukan 

pada masing-masing citra band tersebut. 

2.2.4 Satelit Landsat 

Satelit Landsat yang terbaru adalah Landsat 8 OLI and TIRS yang 

diluncurkan pada 11 Februari 2013 dari Vandenberg Air Force Base, California 

pada roket Atlas-V 401 dengan Extended Payload Fairing (EPF) dari United 

Launch Alliance, LLC. Menurut NASA (2013), Satelit Landsat 8 OLI AND TIRS 

dilengkapi oleh 2 sensor yaitu Operational Land Imager (OLI) dan Thermal 

Infrared Sensor (TIRS) yang menyediakan cakupan musiman dari daratan global 

pada resolusi spasial 30 meter (Visible, NIR, SWIR), 100 meter (Thermal) dan 15 

meter (Panchromatic). 

 

Gambar 2.5 Satelit Landsat 8 (NASA, 2013) 

Terdapat beberapa perbedaan pada band Satelit Landsat 8 OLI and TIRS 

dengan sebelumnya yaitu Landsat 7 ETM+. Perbedaan band tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.2 Perbedaan band Landsat 7 ETM+ dengan Landsat 8 

(USGS, 2013) 

Band-band Landsat 7 ETM+ Band-band Landsat 8 OLI and TIRS 

No 
Band 

Resolusi 
Spasial 

Nama 
Band 

Gelombang 
(µm) 

No 
Band 

Resolusi 
Spasial 

Nama 
Band 

Gelombang 
(µm) 

Kegunaan 

    Band 
1 

30 m 
 

Coastal 
/Aerosol 

0.433-0.453 Pesisir, 
partikel 

halus 

Band 

1 

30 m Blue 0.441-0.514 Band 

2 

30 m Blue 0.450-0.515 Tutupan 

vegetasi 

Band 

2 

30 m Green 0.519-0.601 Band 

3 

30 m Green 0.525-0.600 Vegetasi 

perbukitan 

Band 

3 

30 m Red 0.631-0.692 Band 

4 

30 m Red 0.630-0.680 Tutupan 

vegetasi 

Band 

4 

30 m NIR 0.772-0.898 Band 

5 

30 m NIR 0.845-0.885 Biomassa, 

garis pantai 

Band 

5 

30 m SWIR-

1 

1.547-1.749 Band 

6 

30 m SWIR-1 1.560-1.660 Kandungan 

air 

Band 

6 

60 m TIR 10.31-12.36 Band 

10 

100 m TIR-1 10.60-11.20 Pemetaan 

panas 

Band 

11 

100 m TIR-2 11.50-12.50 Pemetaan 

panas 

Band 

7 

30 m SWIR-

2 

2.064-2.345 Band 

7 

30 m SWIR-2 2.100-2.300 Kandungan 

air 

Band 

8 

15 m Pan 0.515-0.896 Band 

8 

15 m Pan 0.500-0.680 Memper-

tajam citra 

    Band 

9 

10 m Cirrus 1.360-1.390 Awan cirrus 

Perbedaan pada Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 OLI and TIRS terletak pada 

band Thermal Infrared. Terdapat satu band Thermal Infrared pada Satelit Landsat 

7 ETM+ sedangkan pada Satelit Landsat 8 OLI and TIRS memiliki dua band 

Thermal Infrared. Selain perbedaan jumlah band Thermal Infrared resolusi spasial 

dari kedua satelit tersebut berbeda, yaitu 60 meter pada Satelit Landsat 7 ETM+ dan 

100 meter pada Satelit Landsat 8 OLI and TIRS. Satelit Landsat 8 OLI and TIRS 

terdapat dua band baru yaitu band Coasatal/Aerosol dan band Cirrus yang tidak 

ada pada Satelit Landsat 7 ETM+. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-

masing band pada Satelit Landsat 8 

1. Band 1 Coastal/Aerosol 

Band 1 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.433–0.453 µm. Resolusi 

spasial dari band ini adalah 30 x 30 meter. Menurut Loyd (2013), band ini memiliki 

dua fungsi utama yaitu untuk menggambarkan daerah perairan dangkal dan untuk 

mendeteksi pertikel halus dan asap. Berikut ini merupakan gambaran visual citra 

band 1 Landsat 8. 
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Gambar 2.6 Band Coastal/Aerosol Landsat 8 

2. Band 2 Visible Blue 

Band 2 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.450–0.515 µm. Resolusi 

spasial dari band ini adalah 30 x 30 meter. Menurut U.S. Geological Survey (2013), 

fungsi dari band Visible Blue adalah untuk membedakan tanah dengan tutupan 

vegetasi dan dedaunan yang gugur di vegetasi hutan konifer. 

 

Gambar 2.7 Band Visible Blue Landsat 8 

3. Band 3 Visible Green 

Band 3 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.525–0.600 µm. Salah satu 

fungsi dari band Visible Green adalah untuk menekankan vegetasi di perbukitan 
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yang sangat berguna untuk menilai kekuatan tumbuhan. Band ini memiliki resolusi 

spasial 30 x 30 meter. 

 

Gambar 2.8 Band Visible Green Landsat 8 

4. Band 4 Visible Red 

Band 4 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.630–0.680 µm. Band Visible 

Red dapat digunakan untuk mendeteksi tutupan vegetasi di permukaan bumi. 

Resolusi spasial dari band ini adalah 30 x 30 meter. 

 

Gambar 2.9 Band Visible Red Landsat 8 

5. Band 5 Near Infrared (NIR) 

Band 5 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.845–0.885 µm. Menurut U.S. 

Geological Survey (2013), band Near Infrared digunakan untuk menekankan isi 
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dari biomasa dan untuk mendeteksi garis pantai. Resolusi spasial dari band ini 

adalah 30 x 30 meter. 

 

Gambar 2.10 Band Near Infrared Landsat 8 

6. Band 6 Short-wave Infrared (SWIR) 1 dan Band 7 Short-wave Infrared 

(SWIR) 2 

Band 6 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 1.560–1.660 µm dan 2.100–

2.300 µm untuk band 7. Resolusi spasial dari band ini adalah 30 x 30 meter. 

Menurut U.S. Geological Survey (2013), kedua band ini digunakan untuk 

mengukur kandungan air dalam tanah dan vegetasi. 

 

Gambar 2.11 Band SWIR 1 (kiri) SWIR 2 (kanan) Landsat 8 
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7. Band 8 Panchromatic 

Band 8 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 0.500–0.680 µm. Menurut U.S 

Geological Survey (2013), band panchromatic ini dapat digunakan untuk 

menghasilkan citra yang lebih tajam jika dipadukan dengan band lain. Resolusi 

spasial band ini adalah 15 x 15 meter. 

 

Gambar 2.12 Band Panchromatic Landsat 8 

8. Band 9 Cirrus 

Band 1 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 1.360–1.390 µm. Menurut 

NASA (2013), fungsi dari band ini adalah untuk mendeteksi awan cirrus pada 

lapisan atmosfir. Resolusi spasial dari band ini adalah 10 x 10 meter. 

 

Gambar 2.13 Band Cirrus Landsat 8 
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9. Band 10 Thermal Infrared (TIR) 1 dan Band 11 Thermal Infrared (TIR) 2 

Band 10 pada Landsat 8 OLI and TIRS dapat mendeteksi gelombang 

elektromagnetik pada kisaran panjang gelombang 10.60–11.20 µm. dan 11.50–

12.50 µm untuk band 11. Kedua band ini digunakan untuk memetakan panas yang 

dipancarkan pada permukaan bumi dan memperkirakan kelembaban tanah. 

Resolusi spasial kedua band ini adalah 100 x 100 meter. 

 

Gambar 2.14 Band TIR 1 (kiri) TIR 2 (kanan) Landsat 8 

2.2.5 GeoTIFF 

Menurut Rittler et al. (1995), GeoTIFF merupakan standar untuk 

menyimpan informasi geoferencing dan geocoding dalam file raster TIFF 6.0. TIFF 

merupakan singkatan dari Tagged Image File Format merupakan format file 

berbasis tag yang digunakan untuk menyimpan data citra raster seperti citra satelit, 

gambar yang di-scan dari udara, model elevasi dan peta hasil proses scan 

(Mahammad dan Ramakrishnan, 2003). Informasi geografis yang dapat disisipkan 

ke dalam file yang menggunakan format TIFF ini adalah latitude, longtitude, 

proyeksi peta, dan lain-lain. 

 

2.3 Gross Primary Production (GPP) 

Menurut Sakamoto et al. (2011), Gross Primary Production (GPP) atau 

produksi primer kotor didefinisikan sebagai fluks karbon dioksida (CO2) yang 

diserap ke dalam tanaman melalui fotosintesis yang merupakan kuantitas fisik dasar 
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untuk penghitungan keseimbangan karbon antara atmosfer dengan biosfer terestrial. 

Menurut Horning (dikutip dari As-syakur 2009, h. 18), tumbuhan menggunakan 

energi matahari dalam reaksi kimia yang mengubah air dan karbon dioksida 

menjadi karbohidrat. Proses ini dikenal dengan fotosintesis. Menurut Black (2006, 

h.3), fotosintesis merupakan proses di mana tumbuhan menyatukan zat organik 

menggunakan zat anorganik dengan bantuan energi cahaya. Persamaan kimianya 

adalah sebagai berikut. 

sinar matahari 

6 CO2 + 12 H2O     C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

Persamaan kimia di atas didorong oleh energi cahaya di mana karbon 

dioksida dan air diserap dan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Menurut Black 

(2006, h. 4), proses ini disebut sebagai penyerapan karbon terestrial, di mana karbon 

diserap dari atmosfir dan diserap oleh vegetasi dan tanah. 

Monteith (dikutip dari Bradford 2005, h.246) mengembangkan metode 

untuk memperkirakan produktivitas tanaman dari observasi absorbed 

photosynthetically active radiation (APAR) dan perkiraan light-use efficiency 

(LUE). Persamaannya adalah sebagai berikut: 

 𝐺𝑃𝑃 =  𝜀 × 𝑓𝐴𝑃𝐴𝑅 × 𝑃𝐴𝑅    (2.3) 

GPP adalah Gross Primary Productivity (gC m-2 waktu-1), fAPAR adalah 

Fraction Absorbed Photosynthetically Active Radiation (MJ m-2 waktu-1), PAR 

adalah Photosynthetically Active Radiation (MJ m-2 waktu-1) dan 𝜀 adalah Light-

Use Efficiency (gC MJ -1). Ochi dan Shibasaki (dikutip dari As-syakur 2009, h. 44) 

memberikan rekomendasi nilai Light-Use Efficiency yaitu 1.5 gC MJ-1 untuk 

beberapa negara Asia. 

2.3.1 Fraction Absorbed Photosynthetically Active Radiation (fAPAR) 

Running et al. (1999, h.39), menegaskan bahwa hubungan antara NDVI dan 

fAPAR dapat digunakan untuk menentukan total penyerapan CO2 oleh vegetasi 

atau Gross Primary Production (GPP) menggunakan model dari Light Use 

Efficiency (LUE). Ochi dan Shibasaki (1999), menjelasakan tentang hubungan 
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fAPAR dan NDVI di beberapa negara Asia. Berikut adalah rumus hubungan yang 

direkomendasikan. 

 𝑓𝐴𝑃𝐴𝑅 =  −0,08 + 1,075 𝑁𝐷𝑉𝐼 (2.4) 

NDVI merupakan data input berupa citra pada rumus di atas, sehingga 

operasi perkalian angka terhadap NDVI dilakukan pada seluruh piksel pada citra 

tersebut. Operasi penjumlahan juga dilakukan terhadap seluruh piksel hasil dari 

perkalian NDVI dengan pengalinya. 

2.3.2 Photosynthetically Active Radiation (PAR) 

Menurut Zein (2009), Photosynthetically Active Radiation atau disingkat 

PAR merupakan salah satu bagian dari spektrum radiasi matahari yang termasuk 

dalam cahaya tampak. Menurut Black (2006), proses asimilasi atau fotosintesis 

tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Slamet dan Haryanto (2006, h. 105), 

menjelaskan bahwa hanya setengah dari radiasi sinar matahari (ISR) yang akan 

diinterpretasi oleh tanaman. Formula untuk menghitung PAR berdasarkan dasar 

teori di atas adalah sebagai berikut: 

 𝑃𝐴𝑅 =  0,5 ×  𝐼𝑆𝑅 (2.5) 

Morrison dan Sudjito (1992) dalam penelitiannya mengenai data radiasi 

matahari di Indonesia, telah menghasilkan data ISR rata-rata perbulan untuk Kota 

Denpasar. Berikut ini adalah data ISR untuk Kota Denpasar. 

Tabel 2.3 Data nilai ISR perbulan di Kota Denpasar (Morrison dan Sudjito, 1992) 

Bulan 
Nilai 

(MJ/m2/hari) 

Nilai 

(MJ/m2/bulan) 

Januari 16.3 505.3 

Februari 18.4 515.2 

Maret 17.8 551.8 

April 18.2 546.0 

Mei 16.2 502.2 

Juni 15.0 450.0 

Juli 15.0 465.0 

Agustus 18.6 576.6 

September 19.7 591.0 

Oktober 20.1 623.1 

November 19.5 585.0 

Desember 17.3 536.3 

Total (Nilai (MJ/m2/tahun) 6447.5 
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Data pada Tabel 2.3 di atas merupakan data ISR perbulan yang merupakan 

hasil dari penghitungan rata-rata ISR perbulan pada tahun 1969-1973. Data 

diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata karena pada interval tahun 1969-1973 

terdapat data yang tidak didapat pada bulan-bulan tertentu. 

 

2.4 MATLAB 

MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk 

melakukan eksplorasi dan menggambarkan gagasan yang dipadukan dalam 

berbagai bidang keilmuan seperti pengolahan sinyal, pengolahan citra, komunikasi, 

sistem kendali dan penghitungan keuangan (The MathWorks, Inc, 2014). 

MATLAB menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya merancang 

Graphical User Interface (GUI) yang biasa digunakan pada pembatan sebuah 

aplikasi pengolah citra. 

 

Gambar 2.15 Jendela utama MATLAB 

Gambar 2.15 merupakan tampian jendela utama MATLAB. Jendela utama 

MATLAB terdiri dari 5 bagian yaitu: 

1. Menu Ribbon 

Menu ribbon pada MATLAB terletak pada bagian atas jendela utama 

MATLAB. Menu Ribbon ini terdiri dari 6 sub menu yakni home, plots, apps, editor, 

publish, dan view. Masing-masing sub menu tersebut berisi fungsi yang berbeda 
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antara satu sub menu dengan sub menu yang lain. Fungsi-fungsi ini pada Menu 

ribbon ini dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi yang beraneka ragam. 

2. Current Directory 

Current directory pada MATLAB memiliki fungsi yaitu untuk menentukan 

direktori yang aktif. Direktori ini menampung file yang dibutuhkan dalam 

pengembangan apikasi seperti file fungsi m, file figure dan file lainnya. 

3. Editor 

Jendela Editor berfungsi untuk menampung kode program MATLAB. 

Editor ini mampu mendeteksi kesalahan sintaks yang diketikkan oleh pengguna. 

File m yang merupakan inti dari program yang dikembangkan dapat dibuat pada 

jendela ini. 

4. Command Window 

Command window berfungsi sebagai tempat merekam perintah eksekusi 

fungsi-fungsi yang dibuat sebelumnya. Perintah-perintah yang dijalankan disimpan 

dalam jendela ini 

5. Workspace 

Jendela workspace ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai 

variabel-variabel yang sedang aktif selama pengembangan sebuah program. 

MATLAB banyak digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi untuk 

mengolah citra. Fungsi-fungsi untuk yang ada pada MATLAB dapat dieksploitasi 

untuk mengembangkan sebuah aplikasi pengolahan citra. Format citra yang dapat 

diolah dengan MATLAB yaitu JPEG, PNG, TIFF, GIF, dan format lainnya. Berikut 

ini merupakan sintaks sederhana yang biasa digunakan untuk mengolah citra pada 

MATLAB. 

image1 = geotiffread(‘D:\band5.tif’); 

Kode Program 2.1 Fungsi imread 

Kode Program 2.1 merupakan sintaks untuk membaca file citra pada 

MATLAB. Variabel image1 berfungsi untuk menampung matriks citra yang 

hendak dibaca. Fungsi geotiffread merupakan fungsi khusus pada MATLAB 

yang digunakan untuk membaca citra satelit. Fungsi geotiffread pada ode 
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program 2.1 digunakan untuk membaca citra satelit band5.tif yang memiliki 

format TIFF dan terletak pada direktori D: pada perangkat komputer. 

imshow(image1) 

Kode Program 2.2 Fungsi imshow 

Kode Program 2.2 adalah sintaks fungsi imshow pada MATLAB. Fungsi ini 

imshow berfungsi untuk menampilkan citra yang tersimpan pada sebuah variabel 

ke layar. Variabel image1 digunakan sebagai parameter untuk fungsi imshow 

untuk menampilkan matriks citra yang tersipan dalam variabel tersebut. Berikut ini 

adalah tampilan ketika citra berhasil ditampilkan 

 

Gambar 2.16 Tampilan citra pada jendela Figure 1 MATLAB 

Gambar 2.16 merupakan tampilan sebuah citra pada jendela Figure 1 yang 

dibangkitkan oleh MATLAB secara otomatis ketika fungsi imshow() dieksekusi. 

Jendela tersebut menampilkan citra dengan format PNG yang menyebabkan di 

sekeliling objek anjing di atas tidak memiliki warna. Jika citra yang ditampilkan 

berformat JPG, maka citra yang muncul akan memiliki bentuk persegi panjang. 

MATLAB menyediakan fitur untuk merancang sebuah Graphical User 

Interface (GUI). Graphical User Interface ini digunakan untuk portal komunikasi 
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antara pengguna dengan sistem atau aplikasi. Fungsi-fungsi yang dirancang dapat 

dijalankan oleh pengguna melalui GUI. 

 

Gambar 2.17 Tampilan GUI Editor MATLAB 

Gambar 2.17 merupakan tampilan dari GUI Editor yang tersedia pada 

MATLAB. GUI Editor ini memungkinkan pengembang untuk merancang sebuah 

GUI dengan memanfaatkan elemen-elemen GUI yang tersedia seperti push button, 

radio button, text field, axes, scrollbar dan lain-lain. Cara untuk merancang cukup 

sederhana yaitu dengan melakukan drag-and-drop elemen GUI dari toolbox (pada 

panel kiri) ke dalam kanvas GUI (area dengan garis-garis) dan mengatur posisi 

elemen tersebut sesuai kebutuhan. 
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Gambar 2.18 Contoh GUI sederhana pada MATLAB 

Gambar 2.18 merupakan contoh GUI sederhana yang dirancang pada GUI 

Editor MATLAB. GUI pada Gambar 2.18 terdiri dari sebuah axes dan push button. 

Axes biasanya digunakan untuk menampung grafik yang dibangkitkan oleh sebuah 

fungsi dan untuk menampilkan citra untuk diolah. Push button digunakan untuk 

menjalankan sebuah fungsi yang ditanam didalamnya. 
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