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BAB 1.  

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PENGINDERAAN JAUH 

 

1.1 Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem informasi adalah suatu susunan terstuktur dalam membuat, 

menyimpan dan menampilkan kembali suatu informasi. Sistem informasi 

Geografis. Secara spasial, obyek (entities) dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu titik (point), garis (line), dan area (polygon). Titik (point)merupakan 

representasi dari X, Y yang membentuk satu koordinat. Garis (lines) 

merupakan kumpulan dari X, Y koordinat yang membentuk sebuah garis. 

Sedangkan Area (polygon) adalah kumpulan garis yang membentuk suatu 

area tertentu. Stasiun curah hujan merupakan salah satu contoh titik (point). 

Garis kontur, daerah aliran sungai adalah contoh dari garis (line). Sedangkan 

unit penggunaan tanah (landuse) dan unit geologi merupakan contoh area 

(polygon). Secara digital, titik, garis dan area tersebut di representasikan 

menjadi dua model data yaitu vektor dan raster. Dalam data vektor, posisi 

suatu obyek di definisikan oleh koordinat (X, Y). Kenampakan spasial 

dalam data vektor dihadirkan dan disimpan dalam bentuk kode kode tertentu 

atau label. Dalam data raster, data spasial disusun dan disimpan dalam 

bentuk piksel yang merupakan elemen terkecil suatu gambar (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Model Data Spasial. 
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1.2 Penginderaan Jauh 

 

Penginderaan jauh (remote sensing) merupakan suatu ilmu sekaligus 

seni yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek, daerah, atau 

fenomena tanpa adanya kontak langsung dengan objek, daerah, atau 

fenomena yang sedang dikaji (Suri, 2018). Satelit merupakan salah satu 

sistem penginderaan jauh pasif yang menggunakan sumber energi dari 

matahari yang menangkap gelombang elektromagnetik dan emisi panas 

yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi (Kadhim, Mourshed, & 

Bray, 2016). Terdapat dua jenis sensor dalam satelit yaitu sensor spektrum 

elektromagnetik yang dapat ditampilkan sebagai citra fotografi, dan sensor 

yang menangkap gelombang non-fotografi atau disebut juga dengan sensor 

termal yang peka terhadap panjang gelombang inframerah termal (Fatimah, 

2012).  

Penginderaan jauh atau dalam bahasa inggris remote sensing 

merupakan sebuah seni dan ilmu dalam mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan suatu objek, wilayah maupun fenomena dengan metode 

analisisnya didapatkan dengan memanfaatkan teknologi berupa alat tanpa 

kontak langsung dengan kenampakan di permukaan bumi (Lillesand et al., 

1997). Penginderaan jauh bertujuan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi, gambaran serta data sumber daya alam dan lingkungan, sehingga 

menghasilkan beberapa bentuk citra yang selanjutnya akan melalui proses 

interpretasi untuk menghasilkan data yang dapat bermanfaat pada bidang 

pertanian, geografi, perencanaan, geologi, kehutanan, arkeologi dan bidang 

lainnya (Lo, 1995). 

Penginderaan jauh (remote sensing) terdiri dari dua proses, yakni 

pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dalam penginderaan jauh 

meliputi jenis sumber energi yang akan digunakan oleh sensor, proses 

mengelilingi bumi dengan waktu tertentu melalui atmosfer, sensor dari 

wahana pesawat terbang atau satelit dan interaksi antara energi dengan 

objek yang ada di permukaan bumi. Sedangkan analisis data terdiri dari uji 

pada alat interpretasi serta alat pengamatan yang bertujuan untuk 

menganalisis data piktorial, serta komputer dalam analisis data sensor 

berupa numerik dengan bantuan data rujukan (Sulistyo, 2011). 
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Indonesia dengan luas wilayah yang besar dengan berbagai macam 

sumberdaya alam dan keaneka ragam hayatinya, membutuhkan banyak data 

satelit penginderaan jauh untuk pemantauan (Oktaviani dan Yahrojan, 

2016). Satelit merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk 

memonitor kondisi cuaca. Dengan menggunakan satelit, kondisi cuaca dapat 

teramati secara spasial dalam ruang lingkup yang cukup luas (Kusmawati, 

2008). 

 

1.2.1. Citra Penginderaan Jauh  

 

Citra adalah sebuah informasi yang mampu menggambarkan 

permukaan bumi sebagaimana yang terlihat dari satelit (ruang angkasa) atau 

pesawat udara (udara). Citra mengandung informasi mengenai objek, 

wilayah dan fenomena yang terlihat dari ruang angkasa atau udara melalui 

hasil rekaman pantulan sensor, baik citra berupa foto maupun pun data 

digital (Purwadhi, 2001).  Citra dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas, 

yaitu analog dan digital, foto udara dalam bentuk hardcopy merupakan 

salah satu contoh dari citra analog, sedangkan hasil rekaman satelit dalam 

bentuk raster, matriks dan grid dua dimensi termasuk kedalam jenis citra 

digital (Prahasta, 2008).  

Selain itu, citra dapat dibedakan berdasarkan resolusinya. Purwadhi 

(2001) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat jenis resolusi, yaitu: 

a. resolusi spasial, yaitu ukuran dan bentuk terkecil dari objek di 

permukaan bumi dan dapat dibedakan terhadap objek lain di 

sekelilingnya. 

b. resolusi spektral, yaitu dimensi serta jumlah panjang gelombang 

yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi yang sensitif 

terhadap sensor. 

c. resolusi radiometrik, yaitu ukuran sensitifitas sensor dalam 

membedakan radiation flux dari suatu objek di permukaan bumi. 

d. resolusi termal, yaitu perbedaan suhu di permukaan bumi dan masih 

dapat dibedakan oleh sensor. 

Pada Gambar 2 menunjukkan contoh perbedaan resolusi spasial. 
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Gambar 2. Perbedaan  Resolusi Spasial. 

(Sumber: Oktaviani dan Yahrojan, 2016) 

 

1.2.2. Interpretasi Citra Penngindearaan Jauh  

 

Menurut Vink (1975), proses interpretasi citra terdiri dari lima 

tahapan, yaitu (i) deteksi yaitu kegiatan penyadapan data secara selektif 

terhadap objek, baik tampak langsung atau tidak langsung, (ii) identifikasi 

dan analisis yaitu pemisahan objek dengan penarikan garis batas antar 

kelompok, (iii) deduksi untuk memastikan objek berdasarkan bukti dan ciri-

ciri objek tersebut, (iv) klasifikasi atau mengelompokkan objek tersebut ke 

dalam kelas berdasarkan kesamaan antar objek dan (v) terakhir adalah 

idealisasi atau menggambar hasil interpretasi citra tersebut.   

 Pengenalan objek pada interpretasi citra berdasarkan unsur-unsur 

interpretasi yang telah dikenali. Berdasarkan Sutanto (1986), unsur-unsur 

dalam interpretasi citra adalah rona/warna, bentuk, pola, bayangan, ukuran, 

tekstur, tinggi dan asosiasi. Citra dengan skala besar dan kualitas visual 

tinggi akan memperlihatkan unsur-unsur interpretasi dengan jelas, 

sementara citra dengan skala kecil dan kualitas visual rendah akan sulit 
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dalam proses pengenalan objek dan hanya berdasarkan pada unsur warna 

serta bentuk.   

 

1.2.3. Satelit Landsat 8  
 

Salah satu jenis satelit yang memiliki sensor fotografi dan non-

fotografi adalah Landsat. Landsat 8 diluncurkan pada tanggal 11 Februari 

2013, membawa instrumen Operational Land Imager (OLI) dan Thermal 

Infrared Sensor (TIRS) (www.usgs.gov). Generasi terbaru dari satelit 

Landsat, yaitu Landsat 9 telah diluncurkan pada tanggal 27 September 2021. 

Namun demikian, data Landsat 9 baru dapat diakses pada awal tahun 2022 

(landsat.gsfc.nasa.gov, 2021). Dari sisi sensor dan orbit, Landsat 9 tidak 

mengalami banyak perubahan dari Landsat 8, dimana Landsat 9 memiliki 

sensor fotokromik OLI-2 dan sensor termal TIRS-2 (Masek et al., 2020).  

 

Tabel 1. Panjang Gelombang dan Resolusi Kanal Citra Landsat 8 OLI/TIRS 

Kanal / Band Panjang Gelombang 

(µm) 

Resolusi (meter) 

Band 1 - Ultra Blue (coastal/aerosol)  0,43 – 0,45 30 

Band 2 – Blue  0,45 – 0,51 30 

Band 3 – Green  0,53 – 0,59 30 

Band 4 – Red  0,64 – 0,67 30 

Band 5 - Near Infrared (NIR)  0,85 – 0,88 30 

Band 6 - Shortwave Infrared (SWIR) 1  1,57 – 1,65 30 

Band 7 - Shortwave Infrared (SWIR) 2  2,11 – 2,29 30 

Band 8 – Panchromatic  0,50 – 0,68 15 

Band 9 – Cirrus  1,36 – 1,38 30 

Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 1  10,60 – 11,19 100 

Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 2  11,50- 12,51 100 

(Sumber: USGS, 2016) 

 

Menurut Kadhim et al., (2016), Citra Landsat 8 OLI/TIRS terdiri atas 

sembilan kanal (band) spektral dengan resolusi spasial 30 meter untuk kanal 

1 – 7 dan kanal 9, sedangkan kanal termal 10 dan 11 memiliki resolusi 100 

meter (Tabel 1). Perkembangan penginderaan jauh termal memberikan 

banyak manfaat bagi penelitian terkait UHI, salah satunya adalah 

http://www.usgs.gov/
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kemampuan untuk mendapatkan data suhu permukaan yang dapat 

melengkapi keterbatasan data pengamatan dalam skala yang luas 

(Belgaman, Lestari, & Lestiana, 2012; Nurwanda & Honjo, 2018). 

Sehingga, keterbatasan data pengamatan suhu melalui instrumentasi 

konvensional di permukaan dapat diatasi dengan menggunakan citra satelit 

Landsat 8. 

Penelitian terkait suhu permukaan tanah dari hasil penginderaan jauh 

satelit Landsat telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Satelit 

Landsat 8 bersamaan dengan klasifikasi zona iklim lokal digunakan untuk 

mendeteksi fenomena UHI di India pada tahun 2015 (Budhiraja, Agrawal, 

& Pathak, 2012). Suhu permukaan tanah dari citra Landsat 8 juga digunakan 

untuk pemetaan kondisi ekologi perkotaan di Semarang pada tahun 2019 

(Hadibasyir, Fikriyah, & Taufiqurrahman, 2020). Penelitian lainnya adalah 

estimasi suhu permukaan tanah pada area pegunungan di India dengan 

menggunakan citra satelit Landsat 8 (Suresh et al., 2016). 

 Landsat (Land Satellite) adalah satelit sumberdaya yang dimiliki 

oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika 

Serikat. Saat ini citra Landsat sudah sampai generasi delapan (Landsat 8) 

yang merupakan kelanjutan dari Landsat 7 ETM+ (Sri & Tjaturahono, 

2008). Landsat 8 atau Landsat Data Continuity Mission (LDCM) 

merupakan misi kerjasama antara NASA dengan USGS (Sitanggang, 2010). 

Hasil penggabungan citra Landsat 8 pada cakupan daerah dan waktu yang 

sama dapat digunakan untuk menganalisis fenomena atau kenampakan yang 

ada di permukaan bumi (Sitanggang, 2013). Berdasarkan USGS (2016), 

Landsat 8 memiliki 11 kanal yang terbagi menjadi sembilan kanal Onboard 

Land Imager (OLI) dan 2 kanal Thermal Infrared Sensor (TIRS). Pada 

dasarnya band spektral dalam sensor OLI pada Landsat 8 menyerupai sensor 

ETM+ (Enhanced Thermal Mapper plus) dari Landsat-7. Namun terdapat 

perbedaan dan pembaharuan, yaitu adanya kanal baru yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi aerosol dan garis pantai (kanal 1) serta untuk mendeteksi 

cirrus (kanal 9) (Sitanggang, 2010). 
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1.2.3.1. Kanal Operational Land Imager (OLI)  

 

Operational Land Imager (OLI) pada Landsat 8 menggunakan 

pendekatan teknologi yang ditunjukkan oleh sensor Advanced Land Imager 

(ALI) yang diterbangkan pada satelit eksperimental EO-1 NASA, yang 

beroperasi dari tahun 2000 hingga 2017. Meskipun sensor OLI cukup mirip 

dengan sensor ETM+ Landsat 7, namun terdapat peningkatan instrument 

seperti penambahan dua kanal spektral baru yang dirancang untuk 

investigasi sumber daya air dan pesisir serta kanal untuk mendeteksi awan 

cirrus (USGS, 2014). Band OLI (Operational Land Imager) yang terdapat 

dalam Landsat 8 memiliki satu band inframerah dekat dan tujuh band 

tampak reflektif yang meliputi panjang gelombang elektromagnetik yang 

direfleksikan oleh objek pada permukaan Bumi. Resolusi band OLI 

(Operational Land Imager) memiliki resolusi spasial 30 x 30 meter 

(Sukmono, 2018). 

 

1.2.3.2. Kanal Thermal Infrared Sensor (TIRS) 

 

Thermal Infrared Sensor (TIRS) memiliki resolusi spasial 100 x 100 

m, tidak sebaik ETM+ pada Landsat 7 yang memiliki resolusi spasial 60 x 

60 m. Namun Thermal Infrared Sensor (TIRS) memiliki keunggulan 

dibandingkan ETM+, yaitu pada sensor TM yang lebih tinggi dengan 

resolusi kanal termal 120 m (Reuter et al, 2015). Thermal Infrared Sensor 

(TIRS) berfungsi untuk menangani kontinuitas data band inframerah termal 

pada Landsat 7. TIRS (Thermal Infrared Sensor) ditetapkan sebagai pilihan 

yang dapat menghasilkan kontinuitas data untuk band inframerah termal 

yang tidak dicitrakan oleh band OLI (Operational Land Imager) (Sukmono, 

2018). 
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BAB 2. PENGGUNAAN TANAH DAN PENUTUP PERMUKAAN 

TANAH 
 

2.1.  Penggunaan Tanah 

 

Penggunaan lahan merupakan segala bentuk aktivitas manusia baik 

secara berulang maupun secara permanen terhadap suatu kumpulan sumber 

daya alam atau buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, ditujukan 

untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik materil maupun kejiwaan 

(Malingreau, 1978; I Made Sandy 1985). Pemetaan penggunaan lahan 

dibagi berdasarkan skala petanya dengan rincian sebagai berikut: 

(a) Untuk Pemetaan skala 1 : 250.000 dan 1 : 200.000, dibagi menjadi 

8 jenis kelas: (1) Perkampungan; (2). Sawah; Tegalan dan Kebun; 

Ladang berpindah-pindah; Hutan (Pohon besar); Alang-alang dan 

semak belukar (tanah tandus); Tanah Rawa; Lain-lain (kalau ada). 

(b) Untuk Pemetaan skala 1 : 100.000, 1 : 50.000, 1 : 63.500, dan 1 : 

25.000, dibagi menjadi 10 jenis kelas: Perkampungan (Kampung, 

Kuburan, dan Emplasemen); Tanah Pertanian (Sawah 2x setahun, 

Sawah 1x setahun, sawah 1x setahun padi - 1x setahun bukan padi, 

ladang berpindah-pindah); Tanah Perkebunan (Karet, Kopi, dan lain 

lain); Kebun (Sawah yang ditanami sayur-sayuran dan tidak pernah 

ditanami padi, dan kebun yang berisi campuran macam tanaman); 

Hutan (Hutan lebat, Hutan belukar, dan Hutan satu jenis); Kolam-

Kolam Ikan; Tanah Rawa; Tanah Tandus (tanah yang arti 

ekonominya tidak. Tidak termasuk kepada 6 diatas); Tanah Tandus 

(hutan penggembalaan); Lain-lain (kalau ada). 

(c) Untuk Pemetaan skala 1 : 12.500, 1 : 10.000 dan 1 : 5.000, maka 

pembagiannya sama dengan skala no 2 namun diperinci hingga 

jenis/rotasi tanaman. Sawah: Terus menerus ditanami padi, tebu, 

tembakau, rosella dan bawang; Kebun: Ditanami dengan jenis-jenis 

tanaman umur pendek seperti bunga-bungaan atau sayur-sayuran. 

Letaknya tidak dalam “kompleks persawahan”; Perkebunan: 

Ditanami dengan jenis-jenis tanaman umur panjang; Kebun 

Campuran: Umumnya tidak ada jaringan-jaringan pengaliran. Jenis 
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tanaman rupa-rupa dengan tidak jelas mana yang menonjol. 

Letaknya diluar pekarangan; Hutan Belukar: ditumbuhi oleh semak-

semak terutama yang berbatang kecil. Mungkin tanah bekas ladang 

atau semak semak sisa dari hutan yang lebih lebat namun pohon-

pohonnya (berbatang besar) telah ditebang. 

Penggunaan tanah dan penutup tanah merupakan dua hal yang 

berbeda. Penggunaan lahan (landuse) adalah peruntukan lahan yang 

menggambarkan aktivitas manusia pada suatu lahan yang meliputi kegiatan 

ekonomi dan budaya seperti: pemukiman, pertanian, industri dan 

sebagainya (Copernicus, 2019). Sedangkan penutup lahan (landcover) 

adalah segala material biofisis yang menutupi permukaan bumi (NOAA, 

2021). Penggunaan lahan berbeda dengan penutup tanah dimana penutup 

tanah tidak menjelaskan kegunaan dari suatu lahan (Copernicus, 2019). 

Sebagai contoh, penggunaan lahan tambang yang tidak beroperasi dalam 

jangka waktu lama akan ditumbuhi vegetasi, maka tutupan lahan akan 

mengidentifikasi lahan tersebut sebagai semak/hutan bukan sebagai lahan 

tambang (NOAA, 2021). 

 

2.2. Penutup Permukaan Tanah/Tutupan Lahan 

 

Tutupan lahan merupakan visualisasi secara fisik dari vegetasi, 

benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi tanpa 

memperhatikan kegiatan manusia terhadap objek tersebut (Syahbana, 

2013). Penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi 

yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan 

perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk 

melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup 

lahan tersebut (BIG, 2010).  

Secara keseluruhan 7 jenis penggunaan lahan dan tutupan lahan 

diklasifikasikan, yaitu hutan, pertanian tadah hujan, pertanian irigasi, hutan 

semak belukar, hutan lebat, badan air dan perkebunan buatan asal 

(Basavarajappa et al., 2015). FAO mengembangkan Sistem Klasifikasi 

Tutupan Lahan untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten sebagai 

klasifikasi dan pemetaan tutupan lahan dengan tujuan utamanya adalah 
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mengatasi klasifikasi tutupan lahan prioritas utama, yang dalam banyak 

situasi praktis tidak memungkinkan penugasan yang mudah ke dalam salah 

satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya dan oleh karena itu sangat tidak 

cocok untuk pemetaan (FAO, 2000).  

Menurut FAO (2000), Sistem Klasifikasi Tutupan Lahan memiliki 

pendekatan berdasarkan dua fase utama, yaitu: 

(a) Fase Dikotomis awal, di mana delapan kelas tutupan lahan utama 

didefinisikan:  

● Kawasan Terestrial yang Dibudidayakan dan 

Dikelola, 

● Vegetasi Terestrial Alami dan Semi-Alami,  

● Kawasan Perairan yang Dibudidayakan atau Sering 

Tergenang,  

● Perairan Alami dan Semi-Alami atau Vegetasi 

Tergenang Secara Teratur,  

● Permukaan Buatan dan Area Terkait,  

● Area Terbuka,  

● Perairan Buatan, Salju dan Es, dan  

● Perairan Alami, Salju dan Es.  

(b) Fase kedua adalah Fase Modular-Hirarki, di mana kelas tutupan 

lahan dibuat dengan kombinasi set pengklasifikasi yang telah 

ditentukan sebelumnya, yang berbeda untuk masing-masing dari 

delapan jenis tutupan lahan utama. Misalnya, pengklasifikasi umum 

yang digunakan untuk mendeteksi jenis vegetasi darat alami adalah 

Bentuk Kehidupan, Penutup, Tinggi, Pola Makro. Untuk vegetasi 

alami dan semi-alami akuatik atau yang tergenang secara teratur, 

musim air adalah pengklasifikasi yang sangat diperlukan. 
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BAB 3 

PEMANASAN GLOBAL dan PERUBAHAN IKLIM 

 

Dalam Panduan Praktik Klimatologis (WMO, 2011), Peraturan 

Teknis (WMO, 2016b) dan buku mengenai pelaporan CLIMAT TEMP 

(WMO, 2009) merekomendasikan bahwa periode referensi 30 tahun data 

yang tersedia sebagai standar untuk mengetahui iklim normal. Kongres 

Meteorologi Dunia Ketujuh Belas (WMO, 2015) mendefinisikan standar 

klimatologi mengacu pada periode 30 tahun terakhir sebagai periode acuan 

standar untuk penilaian terhadap perubahan iklim. Rekomendasi Organisasi 

Meteorologi Dunia (WMO) bahwa periode referensi standar 30 tahun harus 

diperbarui setiap dekade untuk lebih mencerminkan perubahan iklim dan 

pengaruhnya terhadap cuaca dan dapat digunakan untuk membandingkan 

variasi suhu, curah hujan dan lain lain dengan iklim normal 30 tahun. 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau "Panel 

Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim" adalah suatu panel ilmiah yang 

terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 

1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization 

(WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk 

mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan 

meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah 

dikaji dan dipublikasikan (https://www.ipcc.ch/about/). Perubahan iklim 

menurut IPCC (2001) merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu 

tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka 

waktu yang panjang (biasanya dekade atau lebih). Lebih lanjut, IPCC 

(2001) juga memperjelas bahwa perubahan iklim mungkin terjadi karena 

proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia 

yang terus menerus sehingga merubah komposisi atmosfer dan tata guna 

lahan.  

Merujuk sumber lain (Kamus istilah perubahan Iklim BMKG, 

2013), bahwa perubahan iklim mengacu pada perubahan iklim di suatu 

wilayah atau negara yang dapat diidentifikasi (misalnya, dengan    

menggunakan uji statistik) dengan perubahan dalam rata-rata dan/atau 

variabilitas dari sifat-sifatnya, dan bahwa perubahan tersebut telah 

https://www.ipcc.ch/about/
http://puslitbang.bmkg.go.id/
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berlangsung selama jangka waktu yang panjang, biasanya dekade atau lebih. 

Perubahan iklim terjadi karena proses internal alam atau pendorong 

eksternal, atau perubahan peningkatan penggunaan bahan bakar 

antropogenik atau dalam penggunaan lahan (Kamus istilah perubahan Iklim 

BMKG, 2013). Berdasarkan IPCC Fifth Assessment Report (AR5) (2014), 

dikemukakan bahwa: 

“Pemanasan sistem iklim tidak diragukan lagi, dan sejak 1950-an 

banyak perubahan yang diamati belum pernah terjadi sebelumnya selama 

beberapa dekade hingga ribuan tahun. Atmosfer dan lautan telah 

menghangat, jumlah salju dan es telah berkurang, dan permukaan laut 

telah naik. Data gabungan rata-rata global antara suhu permukaan laut 

dan daratan yang dihitung dengan tren linier (Gambar 3) menunjukkan 

pemanasan 0,85 [0,65 hingga 1,06] °C selama periode 1880 hingga 2012. 

Peningkatan antara rata-rata periode 1850–1900 dan periode 2003–2012 

adalah 0,78 [0,72 hingga 0,85] °C. Berdasarkan perhitungan tren yang 

cukup lengkap (1901 hingga 2012), hampir seluruh dunia telah mengalami 

pemanasan permukaan”. Peningkatan LST yang dramatis menyebabkan 

perubahan iklim, yang menciptakan efek pulau panas perkotaan (UHI) yang 

lebih luas dan serius (Kafy et al., 2019). 

 

Gambar 3. Rata-rata global anomali suhu permukaan darat dan laut 

(Sumber; IPCC AR 5, 2014) 

 

Untuk wilayah Indonesia sendiri, perubahan iklim dapat 

diidentifikasi dengan melihat tren suhu udara. Data pengamatan suhu udara 

permukaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

menunjukkan tahun 2020 menempati urutan kedua tahun terpanas dengan 

http://puslitbang.bmkg.go.id/
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nilai anomali sebesar 0,7°C, dengan tahun 2019 berada di peringkat ketiga 

dengan nilai anomali sebesar 0,6°C (Gambar 4). Sebagai perbandingan, 

informasi suhu rata-rata global yang dirilis World Meteorological 

Organization (WMO) di laporan terakhirnya pada awal Desember 2020 

juga menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas (peringkat pertama), 

dengan tahun 2020 sebagai salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah 

dicatat dalam sejarah iklim (https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-

perubahan-iklim) (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Anomali dan suhu udara rata-rata tahunan wilayah Indonesia 

(Sumber: https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim) 

 

  

https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim
https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim
https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim
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BAB 4. FENOMENA PANAS PERKOTAAN  

 

4.1. Ciri Panas Perkotaan 

 

Panas yang dihasilkan oleh faktor alam dan manusia dari beragam 

tutupan lahan perkotaan telah menciptakan Urban Heat (Tran et al., 2006; 

Ren et al., 2012). Daerah perkotaan memiliki suhu siang hari yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di sekitarnya (Tran et al., 

2006). Tutupan lahan sebagai konsep permukaan tanah merupakan 

representasi dari panas matahari yang disimpan dan dipancarkan kembali. 

Menggunakan bahan albedo tinggi mengurangi jumlah radiasi matahari 

yang diserap melalui bangunan dan struktur perkotaan dan membuat 

permukaannya lebih dingin (Taha, 1997). Wong & Yu (2005) dan Garland 

(2008) menemukan bahwa kawasan perkotaan sebagai tutupan lahan 

menghasilkan panas secara spasial-temporal, ketika tutupan lahan 

menciptakan suhu udara yang semakin panas melalui penumpukan. Panas 

yang dihasilkan dari tutupan lahan disebut Land Surface Temperature (LST) 

atau panas penutup lahan/permukaan tanah. 

Tiga faktor yang berkontribusi terhadap panas perkotaan adalah 

lansekap kota, aktivitas perkotaan sebagai aktivitas manusia, dan material 

dan kepadatan perkotaan (Gartland, 2008). Tiga faktor dijelaskan sebagai 

berikut: 

(1) Penggunaan Lahan Perkotaan 

Jenis penggunaan lahan perkotaan adalah kawasan transportasi, 

kawasan terbangun, kawasan semi terbangun, rekreasi, pertanian, hutan, dan 

kawasan alam, dan badan air (Ren et al., 2012). Daerah perkotaan dan 

pinggiran kota telah lama diamati memiliki daerah kebalikan di mana suhu 

udara dan permukaan lebih panas daripada di lingkungan pedesaannya 

(Garland, 2008; Chatterjee et al., 2019). Penyerapan radiasi matahari oleh 

struktur bangunan massal, jalan, dan permukaan keras lainnya pada siang 

hari menghasilkan efek panas perkotaan karena hilangnya area hijau di 

lingkungan perkotaan (Wong & Yu, 2005). 
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(2) Kegiatan perkotaan 

Taha (1997) meneliti pola penggunaan energi pada bangunan, dan 

kendaraan bermotor telah mengembangkan profil pemanasan antropogenik 

diurnal berdasarkan perkiraan penolakan panas Menggabungkan efek 

pemanasan antropogenik di pusat kota dengan faktor lain, seperti tutupan 

vegetasi yang rendah dan permukaan yang gelap. dapat meningkatkan efek 

panas (Taha, 1997, Zhang & Sun, 2019). Selain itu, teknik konstruksi 

gersang yang menumbuhkan panas cenderung tidak menarik, tidak menarik, 

dan tidak sehat bagi flora dan fauna perkotaan (Garland, 2008). 

(3) Material dan kepadatan perkotaan 

Untuk mengembangkan peta morfologi perkotaan dari kawasan 

terbangun, penggunaan lahan dengan kepadatan bangunan telah disintesis 

bersama (Ren et al., 2012). Selain itu, Ren menjelaskan bahwa ada tiga 

klasifikasi kepadatan dari tinggi (bangunan menempati lebih dari 30% dari 

total luas lantai), sedang (penutupan bangunan antara 10% dan 30% dari 

total luas lantai) dan rendah (cakupan bangunan kurang dari 10% dari total 

luas lantai). Daerah perkotaan secara signifikan memiliki suhu permukaan 

siang hari yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan di sekitarnya, 

yang merupakan daerah bervegetasi yang relatif lembab (Tran et al., 2006). 

Panas perkotaan dihasilkan oleh alam dan antropogenik (Gartland, 

2008; Giridharan, & Emmanuel, 2018), panas alam berasal dari energi 

matahari sedangkan antropogenik dihasilkan oleh manusia (Memon et al., 

2008). Panas perkotaan yang dihasilkan ditangani oleh alam dan buatan 

manusia (Gartland, 2008) mengingat respon timbal balik dari banyak faktor 

lingkungan dan buatan manusia (Memon et al., 2009). Sejumlah faktor yang 

berkontribusi terhadap terjadinya panas perkotaan meliputi cuaca, lokasi 

geografis, waktu dan musim, bentuk kota, dan fungsi kota (Ishak et al., 

2011). Radiasi matahari memanaskan lingkungan secara langsung, namun 

hampir semua panas antropogenik masuk ke lingkungan secara langsung 

dan langsung sedangkan sisanya diserap oleh struktur bangunan perkotaan 

yang rumit dan memanaskan lingkungan secara tidak langsung (Memon et 

al., 2008). 
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Berdasarkan kausal alami, tiga faktor yang menimbulkan panas 

perkotaan yaitu: energi matahari/radiasi matahari, letak geografis, dan 

tutupan vegetasi. Ketiga faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Energi matahari/radiasi matahari 

Radiasi matahari menghasilkan panas dari bahan alami dan bahan 

buatan manusia. Seperti yang disebutkan oleh Memon et al. (2008), panas 

yang dihasilkan dan ditampung di suatu daerah berasal dari matahari dalam 

bentuk radiasi matahari. Namun, Gartland (2008) mengungkapkan bahwa 

panas yang berasal dari material konstruksi akan lebih banyak menyerap dan 

menahan panas matahari dibandingkan material alami. Selain itu, panas 

perkotaan yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh panas matahari yang 

disimpan dan dipancarkan kembali oleh struktur perkotaan yang masif dan 

kompleks (Memon et al., 2008). 

 Suhu permukaan yang gelap dan kering di bawah sinar matahari 

langsung dapat mencapai 88oC, sementara tutupan bervegetasi dengan tanah 

lembab dalam kondisi yang sama hanya dapat mencapai 18oC (Gartland, 

2008). Panas matahari disimpan dan dipancarkan kembali terkait dengan 

albedo permukaan tanah. Albedo permukaan didefinisikan sebagai 

reflektivitas hemispherical dan panjang gelombang terintegrasi (Taha, 

1997). 

(2) Lokasi geografis 

Iklim perkotaan berbeda dengan iklim pedesaan. Besarnya perbedaan 

kadang-kadang bisa sangat besar, tergantung pada kondisi cuaca, 

karakteristik fisik dan geometris termos perkotaan, dan kelembaban 

antropogenik dan sumber panas. 

(3) Tutupan vegetasi 

Suhu permukaan bervegetasi dengan tanah lembab di bawah kondisi 

yang sama mungkin hanya mencapai 18oC (Gartland, 2008). Artinya, 

tutupan bervegetasi dapat menurunkan suhu, dan tanpa tutupan bervegetasi, 

suhu dapat meningkat. Taha (1997) menemukan bahwa sebagian besar 

cekungan perkotaan atau panas inti kota lebih tinggi daripada sekitarnya 

karena vegetasi yang lebih luas di sekitarnya (Taha, 1997). 

Urbanisasi terjadi pada skala lanskap dan berdampak langsung pada 

proses ekosistem. Oleh karena itu, data satelit akan digunakan untuk 
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memantau dan mengelola perubahan penggunaan lahan (Abdi, 2019). 

Urban Heat Signature Processed akan mengkaji dengan suhu permukaan 

tanah sebagai representasi panas dari energi matahari di permukaan bumi. 

Citra Landsat digunakan untuk mengambil LST (Wong & Yu, 2005; 

Mirzaei & Haghighat, 2010; Tursilowati et al., 2012; Wibowo et al., 2013; 

Rajagopalan et al., 2014; Wibowo et al., 2016a). Sebelum dilakukan analisis 

dan interpretasi citra, citra Landsat TM dilibatkan dalam pembuatan koreksi 

geometrik dan radiometrik untuk dipelajari oleh satelit termal (Asmat et al., 

2003). 

Selama beberapa dekade terakhir, estimasi LST dari pengukuran TIR 

satelit telah meningkat secara signifikan dengan banyak algoritme, dan 

algoritme dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: metode pengambilan 

bertahap, pengambilan LST secara bersamaan dengan informasi atmosfer 

yang diketahui, dan pengambilan simultan dengan informasi atmosfer yang 

tidak diketahui (Li et al., 2013). Pada pagi hari, perbedaan suhu perkotaan-

pedesaan umumnya paling kecil, tetapi perbedaan itu tumbuh sepanjang hari 

saat permukaan perkotaan memanas dan kemudian menghangatkan udara 

perkotaan (Garland, 2008). Penelitian oleh Wibowo dkk. (2013), 

Rajagopalan dkk. (2014) dan Wibowo dkk. (2016a), mengukur suhu 

permukaan tanah untuk mengidentifikasi LST di siang hari. Menurut Li et 

al. (2010), peneliti seperti Weng (2014), dan Streutker (2003) sebelumnya 

telah melakukan denga teknik penginderaan jauh untuk mendeteksi 

karakteristik panas permukaan perkotaan. Setelah LST ditemukan, data 

raster diubah menjadi ukuran grid yang disebut vektorisasi sebagai data 

vektor yang dihasilkan, dan tahap yang diproses adalah peta suhu 

permukaan yang disiapkan yang disesuaikan dengan database suhu 

permukaan tanah dari setiap nilai grid dalam satu tabel (Kuşcu & Şengezer, 

2011). 

Pengumpulan data untuk LST menggunakan interpretasi dan analisis 

citra satelit (Mallick et al., 2008; Mallick et al., 2012; Wibowo et al., 2016a). 

Studi sebelumnya menggunakan Citra Landsat (Landsat 7 TM, Landsat 7 

ETM+, Landsat 8) dengan mengambil suhu kecerahan (BT) mencakup 

langkah-langkah berikut berdasarkan nomor digital yang diubah menjadi 

pancaran spektral at-sensor (L ) menurut Kantor Sains Proyek Landsat 
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tahun 2002 (Li et al., 2010). Kajian sebelumnya oleh LST, di banyak tempat, 

seprti penelitian di National University Campus (NUS), Singapura, 

menunjukkan LST dengan warna hijau, kuning, dan merah yang tersebar di 

sekitar NUS, dan penelitian lainnya menunjukkan adanya distribusi LST di 

Bangkok, Manila, dan Kota Ho Chi Min.  

Robinette pada tahun 1972 melaporkan suhu sore musim panas 8°C 

lebih rendah pada ketinggian 50 cm di atas rumput daripada di atas tanah 

kosong (Taha, 1997). Daerah perkotaan secara signifikan mengalami suhu 

permukaan siang hari yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan 

sekitarnya, yang relatif lembab karena daerah bervegetasi (Tran et al., 

2006). Penelitian ini menggunakan Suhu Permukaan Tanah sebagai cirikhas  

panas perkotaan. Studi tersebut mendefinisikan panas berasal dari 

penyerapan dan transmisi permukaan tanah seperti yang dihasilkan oleh 

radiasi matahari dan jenis tutupan penggunaan lahan dan diukur dengan citra 

satelit Land 8 menggunakan pita thermal dengan tingkat derajat suhu dalam 

Celcius (oC). 

 

4.2. Penggunaan Ciri Panas Perkotaan  

 

Panas perkotaan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti 

evapotranspirasi, perubahan iklim, siklus hidrologi, pemantauan vegetasi, 

iklim perkotaan, dan studi lingkungan (Weng et al., 2014). Selanjutnya, 

panas perkotaan telah diakui sebagai salah satu parameter prioritas tinggi 

dari Program Geosfer dan Biosfer Internasional (Townshend et al., 1994). 

Heterogenitas substansial dari karakteristik permukaan tanah didasarkan 

pada vegetasi, topografi, dan tanah. Karakterisasi distribusi LST yang 

memadai dan evolusi temporalnya berubah dengan cepat dalam ruang dan 

waktu (Li et al., 2013). 

Panas perkotaan disebabkan oleh faktor alam dan manusia, berdasarkan 

penyebab alami, tiga faktor meliputi energi matahari/radiasi matahari, letak 

geografis, dan tutupan vegetasi. Selain faktor manusia - lanskap perkotaan, 

aktivitas perkotaan seperti aktivitas manusia, dan material dan kepadatan 

perkotaan merupakan sumber panas perkotaan. Suhu permukaan tanah di 

perkotaan. Pohon di daerah perkotaan sangat penting bagi penduduk di 
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musim panas karena dapat memperbaiki kondisi iklim perkotaan melalui 

naungan dan transpirasi, sedangkan tanaman melepaskan uap air ke 

sekitarnya, meningkatkan kelembaban relatif dan menurunkan suhu udara 

(Ali & Patnaik, 2019). Jenis tutupan lahan yang berbeda yang mewakili 

penggunaan lahan (Ren et al., 2012), akan menghasilkan tindakan yang 

berbeda dalam menyerap dan memancarkan kembali radiasi matahari untuk 

menghasilkan panas perkotaan (Wong & Yu, 2005; Srivanit dan Hokao, 

2013). Secara umum tutupan lahan perkotaan dapat dikaitkan dengan 

bangunan, perkerasan jalan, jalan raya, taman hijau, dan juga tanah kosong 

(Ahmad & Hashim, 2007). Menurut Taha (1997), disebutkan bahwa tanda 

panas tergantung pada karakteristik iklim setempat. Oleh karena itu, 

informasi suhu dan penggunaan/tutupan lahan, yang menyediakan 

pemantauan lingkungan perkotaan dan aktivitas manusia, meningkatkan 

pemahaman kita tentang lingkungan perkotaan (Asmat et al., 2003). 

Jenis tutupan lahan memiliki hubungan dengan suhu tertinggi/terendah 

terkait dengan penelitian sebelumnya sejak tahun 1997. (Taha, 1997; Kim 

& Baik, 2005; Wong & Chen, 2005; Tran et al, 2006; Gartland, 2008; 

Tursilowati, 2008; Ichinose et al, 2008; Memon et al., 2009; Mirzaei & 

Haghighat, 2010; Ren et al, 2012; Tursilowati et al., 2012; Srivanit & 

Hokao, 2013; Wibowo et al., 2016a). Vegetasi di daerah perkotaan dapat 

mengakibatkan penurunan suhu udara sekitar 2°C, dan dalam keadaan 

tertentu, misalnya, sistem vegetasi tanah yang berpotensi menguap dan 

kondisi meteorologi yang menguntungkan, penurunan suhu udara lokal 

dapat mencapai 4°C (Taha, 1997). Zona bervegetasi Tokyo di musim panas 

memiliki suhu rata-rata 1,6°C lebih dingin daripada tempat tidak bervegetasi 

berdasarkan penelitian oleh Tatsuo pada tahun 1981 dan Gao et al., pada 

tahun 1994, menurut Taha (1997). Temperatur taman kota Montreal 2,5°C 

lebih dingin daripada area terbangun di sekitarnya (Oke, 1977, menurut 

Taha 1997). Studi panas perkotaan di Davis oleh Oke pada tahun 1977 pada 

siang hari musim panas, menemukan kanopi pohon memiliki oasis 2°C lebih 

dingin daripada tanah terbuka di sekitarnya dan ditemukan pada hari yang 

panas dan cerah, oase tumbuh sebesar 6° C (Taha, 1981 & 1989). Selain itu, 

Robinette, pada tahun 1972, didirikan pada sore musim panas, memiliki 
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suhu 8°C lebih rendah pada ketinggian 50 cm di atas rumput daripada di 

atas tanah kosong yang dilaporkan menurut Taha (1997). 

Penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan yang timbul dari proses 

urbanisasi meliputi pengurangan tutupan vegetasi secara simultan (Chow et 

al., 2016). Pesatnya pertumbuhan kota telah menyimpulkan bahwa daerah 

perkotaan memiliki suhu permukaan siang hari yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah pedesaan sekitarnya dengan daerah 

bervegetasi (Tran et al., 2006). Laju pertumbuhan perkotaan yang 

dipercepat di kota-kota tropis menyoroti kebutuhan kritis untuk 

menciptakan lebih banyak ruang luar untuk kegiatan rekreasi dan rekreasi 

warga (Makaremi et al., 2012). 

Secara umum tutupan penggunaan lahan memiliki tanda panas karena 

suhu panas terkait dengan keberadaan bangunan dan area perkerasan 

sedangkan suhu terendah terkait dengan tutupan vegetasi (Tso, 1996; Taha, 

1997; Asmat et al., 2003; Tran et al., 2006; Memon et al., 2008; Hernina et 

al., 2008; Mallick et al., 2008; Li et al., 2010; Kuşcu and Şengezer, 2011; 

Tursilowati et al., 2012; Mallick et al., 2012). Wong (2007) menemukan 

citra satelit termal di Kampus NUS yang menunjukkan warna kemerahan, 

sebagai distribusi panas, di sekitar gedung. Selain itu, warna kehijauan 

muncul di area perkebunan yang padat dan kekuningan antara bangunan dan 

perkebunan. Keadaan tersebut di atas menyimpulkan bahwa kawasan hijau 

di sekelilingnya memiliki suhu lingkungan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan tempat lain yang letaknya lebih jauh dari kawasan hijau. 

Penelitian lain menemukan bahwa pola spasial memiliki hubungan 

dengan penghijauan (Wong et al., 2007), dan studi lain, menemukan bahwa 

pola spasial dari panas permukaan perkotaan berhubungan dengan tipe 

tutupan penggunaan lahan (Prihodko & Goward, 1997; Dousset & 

Gourmelon, 2003; Tran et al., 2006; Huang et al., 2008; Mallick et al., 2008; 

Mallick et al., 2012; Senanayake et al., 2013; Weng, 2014; Zhang, et al., 

2019). Akibat kelangkaan lahan karena hilangnya vegetasi, yang telah 

menciptakan hotspot tanah kosong untuk penggunaan lahan 

komersial/industri, distribusi spasial suhu permukaan menunjukkan suhu 

yang lebih tinggi (Mallick et al., 2012). 
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4.3. Pulau Panas Perkotaan (Urban Heat Island) 

 

Selain pengaruh dari faktor internal dan eksternal, perubahan iklim 

juga dapat disebabkan oleh faktor alami dan antropogenik. Faktor alami 

misalnya letusan Gunung Tambora tahun 1815 (Raible, 2016; Cole-Dai, 

2009) dan Gunung Pinatubo tahun 1991 (Kirchner et al., 1999; Soden et al., 

2002) yang menyebabkan efek pendinginan suhu udara. Sedangkan faktor 

antropogenik misalnya perubahan tata penggunaan lahan yang dilakukan 

manusia secara tidak langsung mengubah iklim walaupun dalam skala 

mikro. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain peningkatan Gas CO2 

(Gernowo et al., 2012; Shen dan Sun, 2016), bencana hidrometeorologi 

(Moghim, 2018), krisis air (Sarachi et al., 2010) termasuk Urban Heat 

Island (Gambar 5). 

 

 

Gambar 5. Profil Urban Heat Island 

(Sumber: US EPA) 

 

Meskipun penelitian terkait dengan Urban Heat Island yang 

menghasilkan profile pada Gambar 5 telah dilakukan oleh banyak peneliti 

di masa lalu sejak penelitian Howard pada tahun 1818, Oke (1981) 

menyatakan bahwa kasus Urban Heat Island (UHI) meningkat sebagai 

akibat dari urbanisasi dan peningkatan suhu global (Parham dan Haghighat, 

2010). UHI adalah fenomena di mana suhu udara di daerah padat bangunan 

di perkotaan lebih tinggi daripada daerah pedesaan pinggiran kota (Wong & 
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Yu, 2005). Urban Heat Island (UHI) merupakan fenomena meningkatnya 

temperatur permukaan pada area perkotaan jika dibandingkan dengan 

daerah pedesaan disekitarnya (Wibowo & Salleh, 2018). United States 

Environmental Protection Agency (EPA) (2008) menjelaskan ada dua jenis 

UHI (Urban Heat Island), yaitu UHI permukaan yang didasarkan pada LST 

(Land Surface Temperature), dan UHI atmosfer, yang didasarkan pada AST 

(Air Surface Temperature) (Priyankara et al., 2019).  

UHI menjadi sebuah fenomena yang disebabkan oleh aktivitas 

manusia, perubahan penggunaan tanah akibat dari aktivitas manusia 

digambarkan dengan urbanisasi, yang berarti pedesaan atau daerah 

peralihan desa kota menjadi perkotaan (Wibowo, Rustanto & Putut, 2013). 

Pesatnya okupansi manusia telah menyebabkan kegiatan pembangunan 

kawasan terbangun meningkat signifikan, menyebabkan terjadinya 

fenomena Urban Heat Island (UHI) (Putra et. all, 2018).  Menurut Riyadi 

& Rahayu (2019) mengungkapkan faktor utama yang mempengaruhi 

terjadinya UHI adalah konversi tutupan lahan vegetasi menjadi daerah 

terbangun akibat perkembangan kota sehingga suhu permukaan mengalami 

peningkatan, dikarenakan kerapatan vegetasi yang berkurang dan 

meningkatnya kerapatan bangunan. 

Fenomena Urban Heat Island (UHI) adalah kondisi dimana suhu di 

wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan tutupan lahan sekitarnya. 

Dalam skala kota (intra-urban), struktur morfologi dan jenis tutupan lahan 

mengakibatkan terjadinya perbedaan penerimaan radiasi matahari (Oke, 

1982a; Weng et al., 2004). Perbedaan penerimaan radiasi matahari ini 

terjadi akibat perbedaan nilai albedo di permukaan, dimana albedo 

perkotaan yang terdiri atas bangunan dan aspal cenderung menyerap lebih 

banyak energi matahari dibandingkan wilayah bervegetasi yang umumnya 

lebih banyak dijumpai di wilayah suburban dan rural (Rizwan et al., 2008). 

Penyerapan energi matahari yang tinggi menjadikan suhu di wilayah 

terbangun lebih tinggi (Oke, 1973; Stewart & Oke, 2012). Sedangkan 

evapotranspirasi pada tumbuhan berperan sebagai pendingin alami sehingga 

suhu menjadi lebih rendah (Rushayati, Prasetyo, Puspaningsih, & 

Rachmawati, 2016).  
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Dalam penelitian ini, fenomena UHI dikaji pada level permukaan atau 

biasa disebut Surface Urban Heat Island (SUHI). Secara umum, fenomena 

UHI dapat terjadi pada skala wilayah mulai dari skala mikro hingga ribuan 

kilometer (Taha, 2004). Namun untuk skala perkotaan, fenomena UHI dapat 

dibagi menjadi tiga klasifikasi umum antara lain:  

1. Surface Urban Heat Island (SUHI) yaitu fenomena UHI yang terjadi 

di permukaan. Fenomena Surface UHI diukur menggunakan 

variabel Suhu permukaan tanah (Bechtel et al., 2019; Das & Das, 

2020).  

2. Canopy Layer UHI (CLUHI) adalah fenomena UHI yang terjadi 

pada lapisan ketinggian di bawah puncak bangunan yang diukur 

menggunakan variabel suhu udara (Bechtel et al., 2019).  

3. Boundary Layer UHI (BLUHI) merupakan fenomena UHI yang 

terjadi pada lapisan di atas bangunan. Kajian Boundary Layer UHI  

umumnya dilakukan dengan menggunakan data pemodelan dan 

pengamatan udara atas (Ilhamsyah, 2012).  

 

Fenomena UHI dalam skala kota dipengaruhi oleh morfologi dan 

populasi penduduk. Penelitian oleh Rizwan et al., (2008) mengungkap 

bahwa UHI merupakan respon gabungan dari beberapa faktor, baik faktor 

yang bersifat temporal maupun permanen. Faktor temporal meliputi angin 

dan tutupan awan; sedangkan faktor permanen adalah tutupan lahan yang 

meliputi vegetasi, material bangunan, dan geometri seperti Sky View Factor 

(SVF) (Rizwan et al., 2008). Disamping faktor-faktor tersebut, intensitas 

dan pola spasial UHI juga berkorelasi positif terhadap jumlah kepadatan 

penduduk (Hung, Uchihama, Ochi, & Yasuoka, 2006).  

Urbanisasi mempengaruhi fenomena UHI dengan meningkatkan Suhu 

permukaan tanah di area perkotaan. Pertumbuhan penduduk serta urbanisasi 

berdampak pada percepatan perkembangan kota yang berujung pada 

perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan (Tursilowati et al., 2012). 

Perubahan penggunaan lahan merupakan konsekuensi utama dari 

urbanisasi, khususnya untuk negara-negara di wilayah Asia dengan 

kepadatan penduduk tinggi (Zhou, Okaze, Ren, Cai, Ishida, Watanabe, et 

al., 2020). Berkurangnya tutupan lahan alami berdampak pada perubahan 
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nilai albedo, transfer panas dan kelembapan, sehingga suhu perkotaan 

meningkat (Chang et al., 2021).  
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BAB 5. ZONA IKLIM LOKAL 

 

5.1. Zona Iklim Lokal 

 

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah tertentu dalam 

periode waktu panjang (bulan hingga ribuan tahun) (WMO, 2019; Oke, 

1982b). Secara garis besar, klasifikasi iklim yang ada saat ini dibuat untuk 

luasan wilayah dalam skala makro (> 10.000 km) dan meso (100 – 1000 

km) (Aslam & Rana, 2022). Klasifikasi iklim dalam skala mikro 

(microclimate) belum banyak digunakan secara umum (Y. Li, Song, Cho, 

& Han, 2019). Pembagian iklim dalam skala yang lebih kecil seperti pada 

area perkotaan (intra-urban) belum banyak diterapkan hingga munculnya 

teori tentang Zona Iklim Lokal.  

Zona Iklim Lokal atau Local Climate Zone (LCZ) merupakan sistem 

klasifikasi lahan perkotaan yang didasarkan pada karakteristik morfologi 

kota yang meliputi struktur bangunan, material dan jenis tutupan lahan 

(Cardoso et al., 2018). Zona Iklim Lokal menggambarkan area dengan 

tutupan lahan, struktur, material bangunan dan aktifitas manusia yang 

seragam dalam luasan 100 meter hingga beberapa kilometer (Stewart & 

Oke, 2012). Zona iklim lokal saat ini banyak digunakan sebagai acuan 

dalam studi terkait UHI karena tipologinya bersifat universal dan dapat 

mengklasifikasikan wilayah perkotaan di dunia dengan standar yang sama 

(Collins & Dronova, 2019). Zona Iklim Lokal merupakan metode terkini 

dalam klasifikasi iklim untuk skala perkotaan. 

Masing-masing tipe Zona Iklim Lokal merepresentasikan kondisi iklim 

mikro berdasarkan respon suhu terhadap struktur kota (Aslam & Rana, 

2022). Pengaruh struktur perkotaan terhadap parameter iklim dapat 

digambarkan dengan baik menggunakan metode Zona Iklim Lokal (Beck et 

al., 2018). Aplikasi metode Zona Iklim Lokal dapat dimanfaatkan untuk 

penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perkotaan 

(Giridharan & Emmanuel, 2018). Aplikasi Zona Iklim Lokal lebih luas 

mencakup penataan dan perencanaan kota (Perera & Emmanuel, 2018). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Zona Iklim Lokal menjadi metode 

yang tepat untuk digunakan dalam kajian UHI di DKI Jakarta, sebab metode 
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ini dapat memperhitungkan pengaruh morfologi dan jenis tutupan lahan 

terhadap suhu permukaan yang tidak ditemukan pada kajian UHI di DKI 

Jakarta terdahulu. 

 

5.2. Pembagian Tipe Zona Ikim Lokal 

 

Sistem klasifikasi Zona Iklim Lokal membagi wilayah perkotaan ke 

dalam dua kategori: kelas bangunan dan kelas tutupan lahan (landcover) 

serta variabel properti tutupan lahan (Chieppa, Bush, & Mitra, 2018). 

Terdapat 17 tipe Zona Iklim Lokal yang terdiri atas: 10 kelas bangunan dan 

7 kelas tutupan lahan (Gambar 6). Setiap Zona Iklim Lokal memiliki 

karakteristik suhu permukaan khusus yang terlihat pada lahan yang kering, 

cuaca cerah, dan relief kota yang datar (Stewart & Oke, 2012). Berikut 

pembagian 17 tipe Zona Iklim Lokal menurut Stewart & Oke, (2012): 

• LCZ 1 (Compact high-rise) 

Area padat dengan komposisi bangunan bertingkat tinggi (>10 

lantai). Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan 

lahan sekitar berupa aspal, dan jenis material konstruksi bangunan 

berupa: beton, besi, batu dan kaca. 

• LCZ 2 (Compact mid-rise) 

Area padat dengan komposisi bangunan bertingkat menengah (3-9 

lantai). Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan 

lahan sekitar berupa aspal, dan jenis material konstruksi bangunan 

berupa: beton, batu, batu-bata, dan keramik. 

• LCZ 3 (Compact low-rise) 

Area padat dengan komposisi bangunan bertingkat rendah (1-3 

lantai). Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan 

lahan sekitar berupa aspal, dan jenis material konstruksi bangunan 

berupa: beton, batu, batu-bata, dan keramik. 

• LCZ 4 (Open high-rise) 

Area terbuka dengan komposisi gedung bertingkat tinggi (>10 

lantai). Tutupan lahan sekitar berupa tumbuhan rendah atau pepohonan. 

Jenis material konstruksi bangunan berupa: beton, besi, batu dan kaca. 
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• LCZ 5 (Open mid-rise) 

Area terbuka dengan komposisi gedung bertingkat menengah (3-9 

lantai). Tutupan lahan sekitar berupa tumbuhan rendah atau pepohonan. 

Jenis material konstruksi bangunan berupa: beton, besi, batu dan kaca. 

• LCZ 6 (Open low-rise) 

Area terbuka dengan komposisi gedung bertingkat rendah (1-3 

lantai). Tutupan lahan sekitar berupa tumbuhan rendah atau pepohonan. 

Jenis material konstruksi bangunan berupa: beton, kayu, batu, batu bata 

dan keramik. 

• LCZ 7 (Lightweight low-rise) 

Area padat dengan komposisi bangunan rendah dan material ringan. 

Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan lahan 

sekitar berupa tanah keras maupun batu. Jenis material konstruksi 

ringan berupa: kayu, jerami, seng dan asbes. 

• LCZ 8 (Large low-rise) 

Area bangunan rendah (1-3 lantai) yang luas. Terdapat sedikit atau 

tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan lahan sekitar berupa aspal. 

Jenis material konstruksi ringan berupa: besi, beton, logam dan batu. 

• LCZ 9 (Sparsely built) 

Area terbangun sebagian dengan sebaran bangunan ukuran kecil – 

sedang yang berada di lingkungan asri. Tutupan lahan sekitar berupa 

tumbuhan rendah atau pepohonan. 

• LCZ 10 (Heavy industry) 

Area industri dengan struktur bangunan rendah – bertingkat 

menengah dengan menara, cerobong, tangki atau tumpukan kontainer. 

Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohonan. Tutupan lahan 

sekitar berupa aspal, batu atau tanah keras. Jenis material konstruksi 

berupa: besi, beton dan logam. 

• LCZ A (Dense trees) 

Area hutan lebat dengan pepohonan yang selalu hijau. Tutupan lahan 

sekitar berupa tumbuhan rendah. Area ini berfungsi sebagai hutan alam, 

hutan konservasi atau hutan kota. 

• LCZ B (Scattered trees) 
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Area hutan semi-lebat dengan pepohonan yang selalu hijau. Tutupan 

lahan sekitar berupa tumbuhan rendah. Area ini berfungsi sebagai hutan 

alam, hutan konservasi atau hutan kota. 

• LCZ C (Bush, Scrub) 

Area terbuka berupa semak belukar, perdu dan tumbuhan pendek. 

Tutupan lahan sekitar berupa tanah gundul maupun pasir. Area ini 

berfungsi sebagai area semak belukar alami atau lahan pertanian. 

• LCZ D (Low plants) 

Area dengan tutupan lahan berupa rumput atau lahan pertanian. 

Terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali pepohononan. Area ini 

berfungsi sebagai padang rumput alami, lahan pertanian atau taman 

kota. 

• LCZ E (Bare rock or paved) 

Area dengan tutupan lahan berupa batu atau aspal. Terdapat sedikit 

atau tidak ada sama sekali pepohononan. Area ini berfungsi sebagai 

lahan berbatu alami atau zona transportasi perkotaan. 

• LCZ F (Bare soil or sand) 

Area dengan tutupan lahan berupa tanah atau pasir. Terdapat sedikit 

atau tidak ada sama sekali pepohononan. Area ini berfungsi sebagai 

padang pasir alami atau lahan pertanian. 

• LCZ G (Water) 

Area dengan tutupan lahan berupa badan air yang luas seperti pantai, 

laut dan danau, atau badan air dengan luasan kecil seperti sungai, waduk 

dan tambak. 
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Gambar 6. Tipe klasifikasi Zona Iklim Lokal. 

(Sumber: Kaloustian & Bechtel, 2016) 

Pada umumnya klasifikasi iklim hanya digunakan pada skala makro, 

kemudian konsep Local Climate Zone (LCZ) diperkenalkan pada tahun 

2012 oleh I. D. Stewart dan T. R. Oke yang digunakan dalam observasi 

fenomena Urban Heat Island (UHI). Local Climate Zone (LCZ) 

dikembangkan berdasarkan konsep klasifikasi berbasis iklim terdahulu, 

seperti konsep Chandler (1965) yang pertama kali mengklasifikasikan kota 

menjadi empat wilayah berdasarkan iklim, fisiografi dan bentuk bangunan. 

Kemudian konsep klasifikasi Auer (1978) untuk wilayah urban-rural 

berdasarkan vegetasi kota dan karakteristik bangunan menjadi 12 
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klasifikasi. Selanjutnya pada konsep Ellefsen (1991) yang dikenal Urban 

Terrain Zones (UTZs) mengklasifikasikan berdasarkan geometri, 

konfigurasi jalan dan struktur bangunan. 

 Local Climate Zone (LCZ) atau zona iklim lokal adalah wilayah 

seragam tutupan lahan, struktur permukaan, dan bahan bangunan yang 

membentang ratusan meter hingga beberapa kilometer di skala horizontal 

(Stewart & Oke, 2012). Local Climate Zone (LCZ) menerapkan konsistensi 

seluruh kota untuk menjelaskan struktur tata kota dan tutupan lahan dalam 

penelitian gelombang panas perkotaan, urbanisasi dan keseimbangan energi 

perkotaan. Tingkat urbanisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah, 

semakin tinggi urbanisasi maka pertumbuhan wilayah kota tersebut semakin 

tinggi, dan secara otomatis akan meningkatkan suhu permukaan daratan 

(Pradhesta et al., 2019). 

 

 

 

Gambar 7. Klasifikasi Zona Iklim Lokal di Kota Nanjing, China  

(Sumber : X. Yang, Yao, Zhu, Jin, & Peng, 2017) 

 

Local Climate Zone (LCZ) mewakili komposisi bangunan yang 

sederhana, jalan, tanaman, tanah, batu, dan air, masing-masing diatur secara 

seragam menjadi 17 kelas klasifikasi dengan kondisi iklim mikro yang 

berbeda di berbagai zona yang terkait dengan suhu udara, seperti yang 

dijelaskan pada Gambar 7. Pengaplikasian LCZ sangat berguna dalam studi 
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iklim perkotaan, antara lain mitigasi dan pengawasan publik terhadap Urban 

Heat Island (UHI), pemodelan iklim, prakiraan cuaca, dan analisis suhu 

perkotaan (Stewart & Oke, 2012). Local Climate Zone (LCZ) dianggap 

metode yang efektif dalam penelitian struktur kota dan iklim dalam skala 

lokal. Hal ini disebabkan klasifikasi LCZ dipercaya lebih mampu 

menjelaskan variasi lanskap perkotaan dan wilayah terbangun (Aslam dan 

Irfan, 2022). 

Berdasarkan Aslam dan Irfan (2022), jumlah artikel jurnal yang 

membahas Local Climate Zone (LCZ) di seluruh dunia berjumlah 202 

artikel jurnal hingga tahun 2021. Sedangkan untuk artikel jurnal LCZ 

dengan wilayah penelitian di Indonesia hanya ditemukan empat artikel 

jurnal, antara lain di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Semarang, 

Kota Bandung dan Kota Sabang. Menurut Pradhesta et. al. (2019), wilayah 

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 12 klasifikasi LCZ (6 tipe 

bangunan dan 6 tipe lahan terbuka) dengan suhu udara tertinggi pada LCZ 

3 dan LCZ 5. Hampir sama halnya dengan Kota Semarang yang memiliki 

13 klasifikasi LCZ (6 tipe bangunan dan 7 tipe lahan terbuka), namun suhu 

permukaan tertinggi ditemukan pada LCZ E (Astuti et al., 2021). 

Simanjuntak et al. (2019) mengatakan bahwa LCZ di wilayah Kota 

Bandung pada tahun 2013 dan 2016 hanya ditemukan 8 klasifikasi yang 

terdiri dari 3 tipe bangunan dan 5 tipe tutupan lahan. Perubahan penggunaan 

lahan di Kota Sabang, Aceh dengan bertambahnya lahan terbangun sebesar 

85% dari luas hutan berpengaruh terhadap iklim lokal, yaitu suhu udara naik 

dan kelembaban menurun (Achmad et al., 2019). Contoh di luar negeri 

terdapat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. LCZ di Singapura 
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BAB 6. MORFOLOGI PERKOTAAN 
 

Morfologi perkotaan adalah formasi struktur bangunan di wilayah kota, 

yang jika dikombinasikan dengan tutupan lahan akan merepresentasikan ciri 

khas suatu kota. Morfologi perkotaan menunjukkan penataan atau formasi 

keadaan kota sebagai objek dan sistem yang dapat diselidiki secara 

struktural, fungsional, dan visual (Tallo, Pratiwi, & Astutik, 2014). 

Morfologi perkotaan meliputi: material bangunan, geometri dan kepadatan 

bangunan (Weng et al., 2004). Struktur morfologi perkotaan dan tutupan 

lahan menjadi ciri khas dan karakteristik yang membedakan suatu kota 

dengan lainnya (Zhou, Okaze, Ren, Cai, Ishida, & Mochida, 2020).  

Penelitian yang dilakukan oleh Stewart & Oke pada tahun 2012 

menekankan tentang pentingnya pengetahuan tentang morfologi kota dan 

tutupan lahan dalam kajian UHI. Hal ini dikarenakan struktur permukaan 

kota seperti gedung, ruas jalan maupun pemukiman dapat memodifikasi 

aliran udara, transfer panas di atmosfer, serta mempengaruhi keseimbangan 

gelombang panjang dan pendek yang dapat menentukan kondisi iklim lokal 

(Stewart & Oke, 2012). Tutupan lahan (land cover) mempengaruhi kondisi 

iklim lokal dengan memodifikasi albedo, kandungan uap air, dan potensi 

pendinginan atau pemanasan udara permukaan (Oke, 1982a, 1988; Stewart 

& Oke, 2012; Syafitri, Pamungkas, & Santoso, 2021). Oleh karena itu dalam 

kajian UHI skala kota (intra-urban), informasi tentang morfologi kota yang 

meliputi struktur kota dan tutupan lahan sangat diperlukan. 

Albedo adalah perbandingan energi radiasi matahari yang direfleksikan 

oleh objek di permukaan bumi terhadap energi yang diterima (Hall & Qu, 

2006). Albedo memiliki rentang nilai antara 0 -1 yang menunjukkan 

persentase, dimana 0 artinya seluruh radiasi matahari diserap sempurna oleh 

objek, sedangkan 1 artinya 100% radiasi matahari dipantulkan kembali ke 

atmosfer (Kumar, Ranjan, & Verma, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh 

Cao, Lee, Muhlhausen, Bonneau, & Xu, (2018) menunjukkan bahwa nilai 

albedo dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan dimana lahan terbuka memiliki 

nilai albedo lebih rendah dibandingkan dengan lahan bervegetasi. Objek 

bangunan dengan warna terang memiliki albedo lebih tinggi dibandingkan 
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objek berwarna gelap seperti aspal jalanan (Kumar et al., 2021). Terkait 

dengan suhu permukaan tanah, objek dengan nilai albedo tinggi memiliki 

nilai LST yang rendah sedangkan objek dengan albedo rendah memiliki 

nilai LST tinggi (Kumar et al., 2021; Taha, 1997). Hal ini menunjukkan 

bahwa LST ditentukan oleh morfologi kota dan jenis tutupan lahan 

dipermukaan berdasarkan variasi nilai albedo-nya. Nilai albedo objek 

perkotaan ditunjukkan pada Gambar 9 dan Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Ilustrasi variasi albedo permukaan 

 

Tabel 2. Tabel nilai albedo properti fisik perkotaan 

Properti Albedo 

Aspal 0.05 - 0.2 

Atap bergelombang (seng) 0.1 - 0.15 

Atap Merah/Coklat 0.1 - 0.35 

Pohon 0.15 - 0.18 

Tembok berwarna 0.15 - 0.35 

Batu bata/Batu 0.2 - 0.4 

Beton 0.25 - 0.7 

Rumput 0.25 - 0.3 

Tembok Putih 0.5 - 0.9 

 (Sumber: Kotak, Gul, Muneer, & Ivanova, 2015) 

 

Umumnya, kota-kota menghadapi kejadian perkotaan yang khas 

karena lingkungan perkotaan yang dapat mengubah iklim mikro lokal 

dengan dampak yang lebih tinggi (Apreda et al., 2019). Urbanisasi 

meningkatkan risiko episode panas ekstrem di kota-kota Eropa karena 

hilangnya ruang hijau perkotaan (Davies et al., 2017). Dengan lebih banyak 

Albedo Tinggi Albedo Rendah 

100% 
100% 

10% 80% 
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orang yang datang untuk tinggal dan bekerja di kota, ruang terbuka publik 

perkotaan, seperti alun-alun, ruang hijau, atau taman dapat memberikan 

manfaat lingkungan, ekologi, sosial dan ekonomi bagi kota dan sangat 

diperlukan untuk kehidupan perkotaan yang sehat. (Chen et al., 2015). Efek 

panas perkotaan terhadap lingkungan melalui angin lokal, suhu udara, dan 

kelembaban (Oke, 2004, Mirzaei & Haghighat, 2010). Selain itu, efek panas 

perkotaan lainnya terhadap lingkungan adalah melalui pembentukan awan 

dan kabut, serta perubahan curah hujan (Mirzaei & Haghighat, 2010). Efek 

buruk dari Panas Perkotaan termasuk kerusakan lingkungan hidup (Memon 

et al., 2009). Efek buruknya, terutama pada panas perkotaan, adalah 

kekhawatiran tentang dampak lingkungan perkotaan, yang menyebabkan 

tumbuhnya minat terhadap jasa ekosistem seperti jasa pengatur (seperti 

pemurnian udara, ameliorasi panas, dan redaman air hujan). Degradasi 

lingkungan di ruang kota disebabkan oleh berkurangnya ruang hijau kota, 

yang terkait dengan peningkatan populasi perkotaan. 

Urban Heat (Roth & Chow, 2012; Wibowo et al., 2016a) merupakan 

fenomena hubungan antara panas matahari dan tutupan lahan. Fenomena 

tersebut sebagai konsekuensi dari pertumbuhan perkotaan atau urban setting 

(Zhang et al., 2003; Ichinose et al., 2008; Mirzaei & Haghighat, 2010; 

Rajagopalan et al., 2014). Pertumbuhan perkotaan akan membuat suhu 

udara di kota-kota padat dibangun menjadi lebih tinggi (Wong & Yu, 2005; 

Kim & Baik, 2005; Ichinose et al., 2008). Panas perkotaan (Shahidan et al., 

2012; Senanayeke et al., 2012) memiliki intensitas yang bervariasi, 

misalnya antara daerah tinggi dan kurang berkembang, atau antara dua 

daerah pembangunan yang berbeda (Memon et al., 2008). Percepatan laju 

pertumbuhan perkotaan di kota-kota tropis (Makaremi et al., 2012; Ren et 

al., 2012) akan menimbulkan intensitas panas (Wong & Yu, 2005; Srivanit 

& Hokao, 2013) bahwa pertumbuhan kota yang cepat memiliki dampak 

mendalam pada kualitas lingkungan termal yang telah dikonfirmasi (Tso, 

1996). Artinya, pembangunan kota akan berdampak negatif akibat 

pemanasan kota. Misalnya, efek buruk dapat menurunkan kualitas 

lingkungan yang menyebabkan banyak masalah di lingkungan tropis 

(Memon et al., 2009). Oleh karena itu, suhu global meningkat sebagai 
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respon timbal balik terhadap faktor lingkungan dan buatan manusia 

(Wibowo et al., 2013). 

Panas perkotaan, sebagai konsekuensi alami, telah dipelajari. Studi 

ini menyimpulkan bahwa daerah dengan suhu permukaan yang tinggi 

(>30°C) sebagian besar terlihat di bagian tengah kota (kurang bervegetasi) 

daripada suhu yang lebih rendah yang ditemukan di daerah vegetasi 

(pinggiran kota) dan badan air (Tursilowati et al., 2012). Penelitian lain 

mendapatkan hasil bahwa tutupan vegetasi tertinggi pada tipe tutupan lahan 

(Skelhorn et al., 2014) berhubungan dengan suhu rendah (Sani, 1979; Taha, 

1997; Tran et al., 2006: Wong et al., 2007; Wong & Jusuf, 2008; Srivanit & 

Hokao, 2013). Kehadiran efek pulau panas perkotaan dan mengamati 

perbedaan suhu maksimum 4,01°C antara area yang ditanami dengan baik 

dan area pusat bisnis di Singapura (Wong & Yu, 2005) dengan suhu udara 

minimum 26°C dan suhu rata-rata 30°C (Yang et al., 2013). Beberapa 

peneliti berpendapat bahwa panas perkotaan adalah fenomena normal 

sebagai hubungan dengan daerah perkotaan karena tipe tutupan lahan 

memiliki suhu tinggi dan tutupan penggunaan lahan dengan tutupan 

vegetasi terkait dengan suhu rendah. 

Menyusul isu panas perkotaan, Srivanit & Hokao (2013) membahas 

panas penelitian perkotaan di universitas. Pertama, kampus National 

Formosa University (NFU) di Taiwan tengah yang menggunakan 

pengukuran lapangan yang dipelajari oleh Lin et al. (2010) menyimpulkan 

indeks kenyamanan termal luar ruangan dengan hasil di daerah yang sangat 

teduh adalah 10% lebih dingin (rata-rata) dibandingkan daerah yang tidak 

dinaungi pada hari-hari musim panas. Kedua, iklim subtropis di South China 

University of Technology di Guangzhou (Cina) dipelajari oleh Xi et al. 

(2012) menemukan kotak yang tertutup rumput lebih dingin 0,9°C daripada 

blok bangunan pengajaran di musim panas pada siang hari. Ketiga, 

Universitas Saga (pulau selatan Jepang) menemukan kondisi saat ini 

mengenai suhu udara pada jam 3 sore dengan suhu maksimum 34,7oC dan 

suhu minimum 33,6oC. Perilaku kampus National University of Singapore 

pada hari-hari biasa menemukan perbedaan suhu maksimum antara area 

padat hijau dengan area perumahan kampus memiliki perbedaan 4°C pada 

hari musim panas pada pukul 13.00 (Wong et al., 2007, Wong & Yusuf, 
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2008, Srivanit & Hokao, 2013). Studi tentang Panas Perkotaan oleh 

Landsberg pada tahun 1981 menemukan panas perkotaan sebagai cerminan 

dari perubahan iklim mikro total yang disebabkan oleh perubahan 

permukaan perkotaan (Akbari et al., 2001). Apalagi daerah dengan suhu 

udara lebih tinggi karena pergerakan permukaan yang bertahap. 

 

6.1. Kerapatan Bangunan 

 

Informasi kerapatan bangunan di suatu daerah merupakan hal yang 

penting sebagai upaya pengendalian dan perencanaan tata ruang dalam 

memanfaatkan ruang (Iek et al., 2014). Untuk penerapan teknologi 

penginderaan jauh, kerapatan bangunan dapat diperkirakan melalui ektraksi 

turunan penginderaan jauh, yaitu menggunakan indeks kerapatan bangunan 

atau Normalized Difference Built-up Index (NDBI) yang diperkenalkan oleh 

Zha et al. (2003) melalui penelitian di China untuk memetakan lahan 

terbangun di perkotaan. Penelitian tersebut menghasilkan peta NDBI 

dengan keakurasian 92,6%. NDBI adalah algoritma yang mampu 

memberikan informasi terkait kerapatan bangunan (Guo et al., 2015). Hal 

tersebut disebabkan NDBI fokus menyoroti daerah perkotaan atau lahan 

terbangun yang umumnya memiliki pantulan Shortwave Infrared (SWIR) 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan Near-Infrared (NIR) (Zha et al., 

2003).   

NDBI menjadi transformasi penginderaan jauh yang paling sering 

digunakan dalam mendeteksi lahan terbangun, hal tersebut disebabkan 

NDBI sangat sensitif terhadap lahan terbangun (Hidayati, 2018). Rentang 

nilai NDBI berada di antara -1 hingga +1, yang memiliki arti semakin tinggi 

nilai NDBI maka semakin tinggi kerapatan bangunan (Wahfifudin, 2015). 

Hasil penelitian Hidayati (2017) mengakatakan bahwa, semakin 

meningkatnya NDBI di sebuah kota merupakan salah satu faktor 

meningkatnya suhu di perkotaan. Menurut Hardyanti et al (2017), 

klasifikasi kerapatan bangunan berdasarkan indeksnya dapat dibagi menjadi 

empat kelas, seperti yang dijelaskan pada Tabel 3. Adapun formula untuk 

NBDI adalah pada persamaan 1. 
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𝑁𝐷𝐵𝐼 =
𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑁𝐼𝑅

𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑁𝐼𝑅
 

Keterangan: 

SWIR1 = Nilai spektral band Short Wavelength Infrared 

NIR  = Nilai spektral band infra-merah 

 

Tabel 3. Klasifikasi Kerapatan Bangunan 

Klasifikasi Kerapatan Indeks Kerapatan 

Tinggi 0,1 – 1 

Sedang -0,1 – 0,1 

Rendah -0,15 – -0,1 

Non Terbangun -1 – -0,15  

Sumber: Hardyanti et al., 2017 

 

6.2. Kerapatan Vegetasi  

Kerapatan vegetasi menggambarkan tingkat kerapatan vegetasi di 

suatu wilayah yang umumnya diwujudkan dalam satuan persentase 

(Danoedoro, 2012). Tingkat kerapatan vegetasi pada suatu wilayah 

dipengaruhi oleh kumpulan jenis vegetasi yang sangat beraneka ragam 

sebagai penutup lahan (Irawan & Sirait, 2017). Penginderaan jauh menjadi 

salah satu teknologi yang mampu mendeteksi keberadaan vegetasi di dalam 

biosfer (Angga, 2017). Kerapatan vegetasi dapat dipantau melalui 

pengolahan citra Landsat 8 (Iskandar et al., 2012). Ketersediaan band Near 

Infrared (NIR) pada Landsat 8 serta kombinasi RGB mampu mendeteksi 

keberadaan vegetasi (Sukristiyanti & Marganingrum, 2008). 

Indeks vegetasi merupakan algoritma untuk mendapatkan data yang 

berkaitan dengan kerapatan vegetasi, seperti Leaf Area Index, konsentrasi 

klorofil dan biomassa (Danoedoro, 2012). Pada penelitian ini Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) digunakan sebagai transformasi citra 

untuk mendeteksi kerapatan vegetasi (Tabel 4). Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) merupakan estimasi radiasi yang oleh vegetasi 

saat fotosintesis (Gutierrez-Velez et al., 2013). NDVI adalah indeks vegetasi 

yang paling umum digunakan dalam pemantauan tanaman karena 



38 
 

38 

Universitas Indonesia 

kemampuannya yang unggul dalam mengidentifikasi kerapatan vegetasi, 

kehijauan vegetasi dan aktivitas fotosintesis vegetasi (Putri et al., 2018; 

Sinaga & Andri, 2018; Tridawati et al., 2018). 

 

Tabel 4. Klasifikasi Kerapatan Vegetasi 

Klasifikasi Kerapatan Indeks Kerapatan 

Tinggi 0,6 – 1 

Sedang 0,4 – 0,6 

Rendah 0,3 – 0,4 

Non Vegetasi -1 – 0,3 

Sumber: Hardyanti et al., 2017 

 

Nilai NDVI merupakan rasio antara pantulan yang terekam pada 

band merah (R) dan band infra-merah (NIR) (Angga, 2017). Rentang nilai 

NDVI berada diantara -1 hingga 1, semakin rendah nilai NDVI menunjukan 

semakin rendah tingkat kerapatan vegetasi pada daerah tersebut (Irawan, 

2018). Sedangkan nilai NDVI yang mendekati 0,0 menunjukan wilayah 

tersebut tidak memiliki tutupan lahan vegetasi (Danoedoro, 2012). 

Berdasarkan Kshetri (2018), nilai NDVI dapat diklasifikasikan menjadi 

empat kelas, yaitu nilai -1 hingga 0 menunjukan penggunaan lahan badan 

air, nilai indeks -0,1 hingga 0,1 mewakili penggunaan lahan bebatuan 

tandus, pasir atau salju. Kemudian nilai indeks 0,2 hingga 0,5 adalah semak 

dan padang rumput, sedangkan indeks nilai 0,6 hingga 1 merupakan 

vegetasi lebat atau hutan hujan tropis. Sedangkan berdasarkan penelitian 

Hardyanti et al (2017), tingkat kerapatan vegetasi pada suatu area dapat 

diklasifikasikan menjadi empat kelas (Tabel 4). Menurut Danoedoro 

(1996), formula NDVI adalah sebagai berikut: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

Keterangan: 

NIR = Nilai spektral band infra-merah 

RED = Nilai spektral band merah 
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BAB 7. SUHU PERMUKAAN PENUTUP TANAH 

 

Suhu permukaan tanah atau Land Surface Temperature (LST) 

didefinisikan sebagai ukuran derajat panas radiasi permukaan tanah yang 

diukur dari sensor penginderaan jauh atau citra satelit (Hutasoit, 2010). LST 

berasal dari energi pemanasan matahari yang berinteraksi dengan bagian 

terluar objek di permukaan bumi (Sekertekin & Bonafoni, 2020). Sehingga 

dapat diartikan bahwa Suhu permukaan tanah (LST) merupakan suhu 

bagian terluar dari suatu objek di permukaan bumi yang direkam oleh sensor 

penginderaan jauh. 

Li et al (2013) menjelaskan bahwa besarnya nilai suhu permukaan 

tanah dipengaruhi oleh panjang gelombang radiasi dan sifat fisis objek di 

permukaan. Lebih lanjut, Li mengungkapkan bahwa sifat fisis objek ini 

dipengaruhi oleh emisivitas, kapasitas panas jenis, dan konduktivitas termal. 

Objek yang memiliki emisivitas dan kapasitas panas jenis rendah namun 

konduktivitas termal tinggi memiliki suhu permukaan tanah tinggi, 

sedangkan objek dengan emisivitas dan kapasitas jenis tinggi namun 

konduktivitas termal rendah memiliki Suhu permukaan tanah rendah (Z. L. 

Li et al., 2013). Nilai suhu permukaan tanah bervariasi terhadap sifat fisis 

objek dipermukaan bumi. 

Sumber utama LST berasal dari radiasi matahari, oleh karena itu, nilai 

LST bervariasi secara spasio-temporal bergantung pada lokasi dan musim 

(Du, Chen, Bai, & Han, 2020). Tutupan lahan yang berbeda mengemisikan 

energi panas yang berbeda pula sehingga nilai LST juga bervariasi pada tiap 

jenis lahan (Wibowo, Semedi, & Salleh, 2017). Akibat dari variabilitas dan 

kompleksitasnya yang tinggi, maka dibutuhkan data penginderaan jauh 

seperti satelit yang dapat mengukur LST dalam cakupan area yang luas 

sekaligus dalam satu waktu (Z. L. Li et al., 2013). Citra penginderaan jauh 

satelit dapat memberikan gambaran tentang variasi spasio-temporal suhu 

permukaan tanah berdasarkan karakteristik jenis lahan. 

Pengukuran LST menggunakan citra satelit Landsat 8 dilakukan 

melalui sensor thermal (TIRS – Thermal Infra-Red Sensor) yaitu band 10 

dan band 11 (Bunai, Rokhmatuloh, & Wibowo, 2018; Li et al., 2013; 

Muhammad Saleh, 2017). Terdapat beberapa metode LST yang sering 
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digunakan antara lain mono-window (band 10) dan multiple-window (band 

10 dan 11) (José A. Sobrino, Jiménez-Muñoz, & Paolini, 2004; Suresh, Ajay 

Suresh, & Manik, 2016). Namun, penggunaan metode mono window lebih 

disarankan dibandingkan dengan multiple-window sebab terdapat 

ketidakpastian kalibrasi yang lebih besar pada band thermal 11 

dibandingkan band 10 (USGS, 2016). Rumus untuk mendapatkan nilai LST 

menggunakan metode mono-window adalah sebagai berikut (Weng et al., 

2004): 

𝑇𝑠 =
𝐵𝑇

[1+ 
λ𝐵𝑇

∂
 ] ln 𝑒

  - 273  ................................... (2.1) 

 

Keterangan: 

Ts = Suhu permukaan tanah (oC) 

BT = Brightness Temperature (K) 

λ = Panjang gelombang radiasi yang dipancarkan (λ = 10.8 μm) 

∂ = h * c/σ (1,4388 x 10-2 mK = 14388 μm K) 

ε = nilai emisivitas 

 

Land Surface Temperature (LST) atau suhu permukaan daratan 

didefinisikan sebagai suhu terluar suatu objek permukaan bumi yang 

diperoleh dari pantulan energi (Andani et al., 2018). Menurut Faridah & 

Krisbiantoro (2014), Land Surface Temperature merupakan nilai rata-rata 

suhu permukaan bumi dengan cakupan suatu piksel dan jenis tutupan lahan 

yang berbeda. Nilai Land Surface Temperature (LST) ditentukan oleh 

keseimbangan energi permukaan, sifat termal permukaan, lapisan atmosfer 

serta media bawah permukaan tanah (Becker dan Li, 1990).  Pada umumnya 

suhu udara tertinggi akan terdapat di pusat kota dan menurun secara 

bertahap ke arah pinggir kota sampai ke desa (Khusaini, 2008).  

Radiasi berupa energi elektromagnetik yang dipancarkan matahari 

menuju objek di permukaan bumi akan terlebih dahulu melalui lapisan 

atmosfer, yang akan terjadi beberapa interaksi seperti hamburan dan serapan 

energi (Aggarwal, 2004). Setelah selesai melalui lapisan atmosfer tersebut, 

energi akan diteruskan ke permukaan bumi yang diserap oleh berbagai jenis 

tutupan lahan (Szokolay dan Koenigsberger, 1974). Energi yang 
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dipantulkan oleh tutupan lahan adalah hasil kalkulasi antara energi yang 

diterima objek dikurangi energi yang diserap, dihamburkan dan 

ditransmisikan berdasarkan spektrum gelombangnya, yang kemudian energi 

yang dipantulkan tersebut akan diterima dan direkam oleh sensor satelit 

yang berada di atas lapisan atmosfer bumi (Aggarwal, 2004). (Lihat 

Gambar 10) 

 

 

 
Gambar 10. Proses Pemanasan dan Perekaman Permukaan oleh Sensor 

Satelit  

(Sumber: Aggarwal, 2004) 

 

Penggunaan lahan dan tutupan lahan merupakan indikator dalam 

memperkirakan nilai Land Surface Temperature (LST). Selain itu, kegiatan 

manusia dan alam yang mengubah penggunaan lahan juga berpengaruh 

terhadap perubahan LST (Rajeswari & Muni, 2014). Berdasarkan Iswanto 

(2018), jenis tutupan lahan terbangun dan lahan terbuka relatif memiliki 

nilai LST lebih tinggi dibandingkan badan air. Umumnya penggunaan lahan 

hutan, pertanian dan rumput memiliki nilai LST yang hampir sama. 

Kemudian wilayah dengan kerapatan vegetasi rendah akan memiliki LST 

lebih tinggi, begitu pula pada wilayah dengan kerapatan bangunan tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Wibowo et al. (2017) yang membandingkan 

suhu permukaan dan suhu udara berdasarkan tutupan lahan seperti 

bangunan, vegetasi terbuka, vegetasi rapat dan lahan terbuka beraspal. 

Diketahui bahwa suhu permukaan paling tinggi berada pada tutupan lahan 

bangunan sebesar 30,76°C dan paling rendah pada tutupan lahan vegetasi 

terbuka sebesar 27,47°C. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil pengukuruan 

suhu udara secara langsung (survey lapang) yang membuktikan bahwa suhu 
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di tutupan lahan bangunan lebih tinggi dibandingkan di wilayah terbuka atau 

bervegetasi. 

Land Surface Temperature (LST) (Tabel 5) di suatu wilayah dapat 

diidentifikasi dengan dua metode, yaitu pengukuran secara langsung di 

lapangan dan pengolahan citra satelit (Tan et al, 2010). Cheval dan 

Dumitrescu (2009) mengatakan bahwa pengukuran menggunakan data 

satelit memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pengukuran secara 

langsung yang diinterpolasi. Band thermal pada citra Landsat merupakan 

salah satu sumber data citra satelit yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi LST (Utomo et al. 2013). Terdapat tiga tahapan dalam 

mengekstraksi band thermal untuk mendapatkan nilai LST, yaitu 

pengolahan digital number untuk mendapatkan nilai spectral radiance, 

kemudian diubah menjadi data temperatur dengan satuan Kelvin, lalu 

terakhir dikonversi menjadi satuan Celcius (Pal & Ziaul, 2017). 

 

Tabel 5. Klasifikasi Land Surface Temperature (LST) 

Klasifikasi LST Suhu (Celsius) 

Sangat Tinggi > 35 

Tinggi 30 – 35 

Sedang 25 – 30 

Rendah 20 - 25  

Sangat Rendah < 20 

Sumber: Liviona et al., 2020 

 

Model LST yang dihasilkan dari citra satelit divalidasi 

menggunakan data pengukururan suhu udara (Air Surface Temperature) 

yang dikumpulkan melalui survey lapang dengan menentukan titik sampel 

terlebih dahulu, sehingga nantinya diperoleh nilai Root Mean Square Error 

(RMSE) untuk menganalisis kesalahan dan memeriksa keakuratan model 

LST (Wibowo et al., 2017). Pengambilan data suhu udara di lapangan dapat 

menggunakan alat bantu termometer dengan catatan bahwa kondisi saat 

pengukuran sedang cuaca cerah (Atianta, 2020). Sebagai representasi data, 

pengukuran suhu udara dilakukan tiap 5 menit dengan 3 kali pengulangan 

pada masing-masing titik sampel yang dimulai dari pukul 09.00 hingga 



43 
 

43 

Universitas Indonesia 

15.00 (Wibowo et al., 2020). Menurut hasil studi penelitian Setyowati et al. 

(2010), suhu udara di pagi hari tergolong panas, sedangkan di siang dan sore 

hari tergolong pada klasifikasi yang sama, yakni sangat panas walaupun 

terdapat penurunan suhu udara di sore hari. Penelitian serupa yang 

dilakukan oleh Saputra et al. (2010) di Kota Jakarta, menjelaskan bahwa 

suhu pada pagi hari berada dalam kisaran sedang dan mencapai suhu 

maksimum pada siang hari (14.00). Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh 

intensitas penyinaran yang singkat di pagi hari, sedangkan pada siang 

penerimaan radiasi oleh permukaan yang lebih cepat yang mengakibatkan 

kurva suhu udara meningkat. Pada sore hari terdapat penurunan suhu udara, 

namun masih lebih besar dibandingkan suhu pada pagi hari. 

 

Tabel 6. Pengukuran Suhu Udara Berdasarkan Waktu (Jam) 

 

(Sumber: Saputra et al. 2010) 
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BAB 8.  APLIKASI SIG – PJ  

 

Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi SIG dan PJ dalam 

penerepan panas penutup permukaan tanah, pulau panas perkotaan dan juga 

zona iklim lokal, baik penelitian di Indonesia maupun di Malaysia. 

 

8.1. Kampus UI Depok 

 

Tipe penggunaan lahan di Kampus Universitas Indonesia adalah 

kawasan terbangun, kawasan transportasi, kawasan rekreasi, kawasan 

hutan/alam dan kawasan badan air. Pemanfaatan lahan dengan areal 

pembangunan Universitas terpusat di tengah, hutan dan kawasan alam yang 

tersebar di sekelilingnya dengan dominasi di separuh bagian Kampus UI. 

Tipe penggunaan lahan badan air terletak di tengah UI dari selatan ke utara 

dan tersebar juga di area selatan Kampus UI. Pemanfaatan lahan akan 

meliputi seluruh kampus dengan tipe tutupan lahan. Tipe tutupan lahan di 

Kampus Universitas Indonesia pada umumnya memiliki pola spasial yang 

mirip dengan pola penggunaan lahan. 

Luas bangunan tipe penggunaan lahan mencakup 11,8%, tetapi 

bangunan tipe tutupan lahan hanya mencakup 10,9%. Sebaliknya, tipe 

penggunaan lahan hutan dan kawasan alam di Kampus UI mencakup 62,7%, 

tetapi tipe tutupan lahan vegetasi (kanopi) mencakup 65,3%. Perubahan 

tutupan lahan bersifat dinamis, terdapat perbedaan tutupan lahan antara 

tahun 2013 dan 2014. Hal ini menjelaskan bahwa penutupan vegetasi tipe 

tutupan lahan pada tahun 2013 berubah menjadi kawasan terbangun pada 

tahun 2014. 

  Berdasarkan analisis data landsat dari thermal band kemudian 

dihasilkan peta Land Surface Temperature (LST). Suhu Permukaan Tanah 

tahun 2013 menggunakan data: 22 Juni, 25 Agustus, 10 September dan 26 

September. Suhu Permukaan Tanah tahun 2014 menggunakan data: 9 Juni, 

28 Agustus, 13 September dan 29 September. Setiap gambar terlihat gradasi 

kuning ke merah (warna kuning dimulai dari <220C sampai warna merah 

dengan >320C). 
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  LST pada tanggal 9 Juni 2014 dengan suhu minimum 200C dan suhu 

maksimum 280C dan LST pada tanggal 28 Agustus 2014 dengan suhu 

minimum 250C dan suhu maksimum 320C. Distribusi LST pada tanggal 9 

Juni 2014 dengan suhu <250C dipusatkan di hutan atau tutupan vegetasi 

tinggi di Kampus UI. Penumpukan yang terjadi di Kampus UI berkisar 

antara suhu 25-280C. Sebaran LST pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan 

suhu <270C tersebar pada kawasan hutan atau tutupan vegetasi tinggi. 

Distribusi LST dengan kisaran temperatur 27-320C didistribusikan pada 

build-up cover. LST pada tanggal 13 September 2014 dengan suhu 

minimum 250C dan suhu maksimum 330C dan LST pada tanggal 29 

September 2014 dengan suhu minimum 210C dan suhu maksimum 330C. 

Sebaran LST pada tanggal 13 September 2014 dengan suhu <270C tersebar 

pada area tutupan vegetasi. Penumpukan yang terjadi di Kampus UI berkisar 

antara suhu 27-330C. Sebaran LST pada tanggal 29 September 2014 dengan 

suhu <280C tersebar pada kawasan hutan atau tutupan vegetasi tinggi. 

Distribusi LST dengan kisaran temperatur 28-330C didistribusikan pada 

build-up cover (Gambar 11).  

 

 

Gambar 11. Land surface temperature pada bulan Juni dan Augustus 

2014 

 Suhu maksimum LST di Kampus UI pada tanggal 22 Juni 2013 dan 

9 Juni 2014 hampir sama dengan suhu 280C, LST pada tanggal 25 Agustus 

2013 dan 28 Agustus 2014 hampir sama dengan suhu 320C, LST 10 

September 2013 dan 13 September 2013 hampir sama dengan suhu 340C 
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dan LST 13 September 2014 dan 29 September.  Suhu maksimum LST di 

Kampus UI pada tanggal 22 Juni 2013 dan 9 Juni 2014 hampir sama dengan 

suhu 280C, LST pada tanggal 25 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2014 hampir 

sama dengan suhu 320C, LST 10 September 2013 dan 13 September 2013 

hampir sama dengan suhu 340C dan LST 13 September 2014 dan 29 

September 2014 hampir sama dengan suhu 330C. Hasil ini memberikan 

kesimpulan bahwa perbandingan LST maksimum tahun 2013 lebih tinggi 

dari LST maksimum tahun 2014. Penumpukan yang tercakup di Kampus UI 

tahun 2013 dan 2014 terlihat dengan kisaran sitribusi suhu 27-320C pada 

tanggal 22 Juni 2013, kisaran suhu 25-280C pada tanggal 9 Juni 2014, 

kisaran suhu 27-320C pada 25 Agustus 2013, kisaran suhu 27-320C pada 29 

Agustus 2014, kisaran 27-340C pada 10 September 2013, kisaran 27-340C 

pada 26 September 2013, 27-330C pada 13 September 2014, dan suhu 

berkisar 28-330C pada tanggal 29 September 2014. Hasil ini menunjukkan 

bahwa baik LST tahun 2013 maupun LST tahun 2014 memiliki suhu 

maksimum 320C sejak bulan Agustus hingga akhir September. 

 

8.2. Kampus UM Kuala Lumpur 

 

Aplikasi ini telah juga diterapkan di Kampus Universitas of Malaya, 

Kuala Lumpur, negara Malaysia oleh Adi Wibowo, Khairulmaini Osman 

Salleh, Marinney Mohd Yusoff dan Tengku Adeline Adura Binti Tengku 

Hamzah. Kampus UM adalah kampus perkotaan, memiliki total persentase 

area dari fitur ini untuk area hijau sebesar 64,3% dan area non-hijau sebesar 

35,7% pada tahun 2013, dan area hijau sebesar 61,4% dan area non-hijau 

38,6% pada tahun 2018. Kampus UM 20,1% tertutupi oleh tutupan 

bangunan dan 56,3% tertutupi oleh permukaan bervegetasi rapat pada tahun 

2013. Sebaliknya, kampus UM area kampus 22,4% tertutupi oleh penutup 

bangunan dan 53,4% tertutupi oleh permukaan bervegetasi rapat pada tahun 

2018. Tutupan vegetasi terpadat terendah pada tahun 2018 dibandingkan 

tahun 2013, yaitu perubahan 6,0% jenis tutupan lahan di kampus UM. Jenis 

tutupan lahan selebihnya disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Tutupan Lahan Kampus UM Tahun 2013-2018 

         

Jenis Tutupan   2013  2018  

Lahan     Luas      % Luas     %    

Beraspal Terbuka  52,9 20,1   54,1  22,4  

Bangunan   67,3 15,8   75,2  16,1  

Bervegetasi Terbuka  23,3    6,9   23,7    7,1   

Bervegatasi Rapat            189,3  56,3 179,0   53,4   

Perairan      3,0    0,9       3,0       0,9    

Sumber: Pengolahan dan analisis Data 

Hubungan antara tipe tutupan lahan dengan Urban Heat Signature (UHS). 

Kampus UM memiliki UHS 2013, suhu maksimum untuk semua jenis 

tutupan lahan adalah 31.0oC kecuali badan air dengan suhu minimum 

30.0oC. Berdasarkan UHS 2014 suhu maksimum pada Ruang Terbuka 

Perkerasan dan Bangunan Tertutup adalah 39.0oC, sisanya terendah dari 

suhu 37.0oC dan Tumbuhan Padat memiliki suhu. 34.0oC. Berdasarkan 

UHS 2015 max temp pada Ruang Terbuka Perkerasan, Bangunan Tertutup 

dan Tertutup Vegetasi Padat dengan temp 33.0oC, Vegetated Cover Terbuka 

dan Waterbodies memiliki temp max terendah dari 33.0oC. Berdasarkan 

UHS 2016 suhu maksimum pada Ruang Terbuka Perkerasan dan Bangunan 

Tertutup dengan suhu 36.0oC, dan Tutupan Vegetasi Padat memiliki suhu 

maksimum 34.0oC (Gambar 12).  

 

 

Gambar 12. Urban Heat Signature merupakan hubungan antara Land 

Cover Types (LCT) dan Land Surface  
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Pembahasan UHS di UM terkait lima jenis tutupan lahan: Bangunan 

Tertutup, Ruang Terbuka Beraspal, Perairan, Tertutup Vegetasi Terbuka, 

dan Tertutup Vegetasi Pekat. Berdasarkan halis UHS April 2013, suhu 

maksimum untuk semua tipe tutupan lahan adalah 31.0oC kecuali badan air 

dengan suhu min 30.0oC. Berdasarkan LST Maret 2014, max temp di Paved 

Open Ruang dan Bangunan Tertutup 39.0oC, selebihnya terendah dari suhu 

37.0oC dan Tumbuhan Padat memiliki suhu 34,00C. Berdasarkan UHS 

Maret 2015 max temp pada Ruang Terbuka Beraspal, Bangunan Tertutup 

dan Vegetasi Padat Ditutupi dengan suhu 33.0oC, Penutupan Vegetasi 

Terbuka dan Perairan memiliki maks suhu terendah dari 33.0oC. 

Berdasarkan UHS Maret 2016, suhu maksimum pada Ruang Terbuka dan 

Bangunan Berperkerasan Tertutup dengan suhu 36.0oC, dan Tutupan 

Tumbuhan Padat memiliki suhu maksimal 34.0oC. 

UHS akan mempengaruhi Air Surface Temperature (AST). Untuk 

mendeteksi efek UHS pada AST menggunakan data survei, kemudian 

mengumpulkan suhu jenis tutupan lahan pada siang hari. Survei data 

berbasis di seluruh lokasi sampel di kampus UM bersuhu 26-28°C pada 

pukul 08.00 yang meningkat menjadi >30°C dari pukul 11.00 hingga pukul 

17.00, dengan suhu >32°C terjadi antara pukul 14.00 dan 4 sore. Area 

dengan fitur lanskap penutup bangunan mencapai suhu maksimum 35°C 

pada pukul 15.00, ruang terbuka beraspal mencapai suhu maksimum >34°C 

pada pukul 16.00, badan air mencapai suhu maksimum 33°C pada jam 2 

siang. Daerah vegetasi terbuka mencapai suhu maksimum >34°C pada jam 

3 sore. 

 

8.3. Kampus IPB Bogor 

 

  Aplikasi di Kampus IPB UNivesrti juga sudah dilakuan oleh Nafriair 

Yufan Madakarah, Supriatna, dan Adi Wibowo tahun 2019.  Tutupan Lahan 

Kampus IPB diperoleh dari pengolahan Google Earth pada tahun 2013, 

2015 dan 2018 yang berdasarkan pada perubahan tutupan lahan yang yang 

ditemukan pada tahun tersebut. Klasifikasi tutupan lahan yang dihasilkan 

adalah badan air, vegetasi, lahan terbangun, lahan pertanian dan lahan 
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terbuka. Akibatnya luas bangunan meningkat dari tahun ke tahun, diikuti 

dengan penurunan luas vegetasi. 

  Tutupan lahan pada tahun 2013, 2015 dan 2018, menghasilkan 

adanya perubahan tutupan lahan. Luas tutupan vegetasi berupa pepohonan 

berkurang setiap tahunnya dari 152,44 Ha pada tahun 2013 menjadi 147,37 

Ha pada tahun 2015 dan 145,46 Ha pada tahun 2018 yang menurun dari 

63,59% pada tahun 2013 menjadi 60,68% pada tahun 2018. Perubahan 

lahan terbangun meningkat dari 19,06% di tahun 2013 menjadi 19,25% di 

tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 21,06% di tahun 2018. 

Penambahan luas lahan terbangun dikarenakan proses pembangunan 

fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan, laboratorium, dan gedung 

pendukung lainnya, seperti serta penambahan lahan terbuka karena proses 

penambahan area untuk membangun bangunan baru sebagai lahan awal. Hal 

ini disebabkan banyaknya vegetasi yang dibuka/diratakan untuk dijadikan 

lahan pada awal tahap konstruksi bangunan baru. Gambar 13 menunjukkan 

peta penambahan luas kawasan terbangun berupa gedung perkuliahan dan 

penambahan luas lahan terbuka sebagai lahan awal untuk tahap 

pengembangan tahun 2013, 2015 dan 2018. 

 

 

Gambar 13. The changes of land cover in IPB Campus 
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  Hasil penelitian menunjukkan perubahan suhu permukaan tanah 

selama tahun 2013-2018 diambil pada rentang bulan Juli hingga Agustus 

pada musim panas. Pada tahun 2013 suhu tertinggi 29,1ºC dengan nilai 

terendah 23,9ºC. Sedangkan pada tahun 2014 suhu cenderung mengalami 

sedikit penurunan dimana suhu tertinggi 28,6ºC dan suhu terendah 23,4ºC. 

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan suhu dimana suhu tertinggi 30,8ºC dan 

terendah 25,1ºC. Peningkatan ini ditandai dengan perubahan lahan dari 

vegetasi menjadi lahan terbangun dan lahan terbuka. Sedangkan pada tahun 

2016 dan 2017 terjadi sedikit penurunan dengan nilai tertinggi 29,9ºC dan 

29,5ºC dan terendah 24,4ºC. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang 

sangat signifikan dimana nilai suhu tertinggi 34,8ºC dan terendah 27,8, hal 

ini disebabkan banyaknya lahan terbangun yang meningkatkan suhu 

permukaan tanah di IPB Dramaga Bogor. Secara umum dilihat dari suhu 

rata-rata dari tahun 2013-2018 cenderung meningkat dengan nilai rata-rata 

awal tahun 2013 yaitu 25,7ºC dan tahun 2018 menjadi 29,96ºC. Peningkatan 

yang terjadi pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi nilai rata-rata pada 

kisaran 25-27ºC, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2018 

dengan nilai mencapai 29,96ºC. 

  Peningkatan nilai suhu permukaan lahan pada penilaian hasil citra 

dengan thermal band dan dikaitkan dengan perubahan tutupan lahan pada 

setiap tahunnya akibat perubahan tutupan lahan pada setiap tahunnya 

dengan nilai yang meningkat dari tahun 2015 dan 2018. Gambar 14 

menunjukkan nilai suhu permukaan lahan tahun 2013-2018. 
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Gambar 14. Land Surface Temperature of IPB Campus. 

   

Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat klasifikasi yaitu non vegetasi, 

rendah, sedang dan tinggi. Kelas “Non Vegetasi” jika dibandingkan dengan 

tutupan lahan di kawasan kampus IPB Dramaga Bogor terdapat pada lahan 

terbangun dan terbuka yang meningkat dari 20,52 hektar pada tahun 2013 

menjadi 22,32 hektar pada tahun 2015 dan meningkat signifikan pada tahun 

2018 menjadi 27,18 hektar. Hal ini menandakan bahwa pembangunan 

memang terjadi pada tahun-tahun tersebut di kampus IPB dan berkurangnya 

kelas kerapatan vegetasi tinggi menandakan bahwa pembangunan tersebut 

mengubah lahan vegetasi menjadi lahan terbangun seperti gedung, jaringan 

jalan dan areal parkir. Pola sebaran kerapatan vegetasi bernilai tinggi 

terletak di bagian utara Kampus IPB Dramaga Bogor dengan tipe vegetasi 

penutup lahan berupa hutan kampus. Untuk kelas lainnya kerapatan vegetasi 

rendah terletak di tengah kampus IPB dan berkelompok di kawasan 

terbangun berupa gedung, laboratorium, jaringan jalan, areal parkir. Tabel 

8 menunjukkan indeks kerapatan vegetasi dan luasannya di kampus IPB 

Dramaga Bogor. 

 

Tabel 8. NDVI Classification Area of IPB Campus 

 

 

  Penambahan kelas nonvegetasi yang luas ini dikarenakan proses 

pembangunan fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan, laboratorium, 

dan gedung pendukung lainnya. Jika dilihat pada peta penambahan luas jika 

dibandingkan dengan perubahan tutupan lahan memiliki kesamaan dan 

linier dimana pada luasan gedung perkuliahan terdapat penambahan lahan 

terbangun untuk gedung perkuliahan yang pada pengolahan citra untuk 

NDVI terdapat juga penambahan areal kelas non-vegetasi di areal yang 

Area (ha) % Area (ha) % Area (ha) %

Non Vegetation 20,52 8,54 22,32 9,29 27,18 11,32

Low 9,09 3,78 13,86 5,77 11,25 4,68

Moderate 12,69 5,28 19,62 8,17 32,04 13,34

High 197,91 82,39 184,41 76,77 169,74 70,66

Classification
2013 2015 2018
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sama. Perkembangan yang terjadi menunjukkan perubahan kerapatan 

vegetasi yang tinggi menjadi kelas non vegetasi. Gambar 4 menunjukkan 

perubahan kerapatan vegetasi di IPB. 

  Hasil penelitian menunjukkan ada empat klasifikasi yaitu tidak 

terbangun, rendah, sedang dan tinggi. Pada data areal yang diperoleh dari 

hasil pengolahan data terlihat luas areal non terbangun mengalami 

penurunan, diikuti penambahan areal kelas terbangun dengan kepadatan 

tinggi dari 0,99 Ha pada tahun 2013 menjadi 2,42 dan 3,15 Ha pada tahun 

2015 dan 2018.  

   

  

Gambar 15. The image of the vegetation density change in IPB Campus 

2013,2015 and 2018 

 

  Terlihat adanya perbedaan kelas kepadatan bangunan yang sangat 

jelas terlihat, salah satunya pada area gedung perkuliahan yang mengalami 

perluasan dan pembangunan gedung baru. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

citra satelit Google Earth dimana pada tahun 2013 masih berupa vegetasi. 

Pada tahun 2015 tahap awal pembangunan dilakukan dengan pembukaan 

vegetasi atau pemerataan awal sebagai lahan awal pembangunan gedung 

menjadi lahan terbuka. Pada tahun 2018 bangunan baru telah dibangun 

untuk mempengaruhi kepadatan bangunan seperti yang terlihat di peta.  

 

Tabel 9. Land Surface Temperature in each Land Cover in IPB   
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  Tutupan lahan di kawasan kampus IPB memiliki 5 klasifikasi 

dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik dari masing-masing jenis 

tutupan lahan dapat mempengaruhi variasi suhu permukaan di kampus IPB 

Dramaga Bogor. Dalam perkembangannya terjadi perubahan tutupan lahan 

di kampus IPB dari tahun 2013-2018 yang juga mempengaruhi variasi suhu 

permukaan di area kampus. Tabel 9 menunjukkan suhu permukaan lahan 

pada masing-masing tutupan lahan yang berbeda. 

Dari Tabel 9 terlihat bahwa suhu rata-rata tertinggi pada tahun 2013-

2018 selalu terletak pada daerah dengan tutupan lahan berupa lahan 

terbangun. Suhu rata-rata tertinggi pada lahan terbangun terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2018 dimana suhu mencapai 31,4ºC pada 

tahun 2018. Sedangkan suhu rata-rata terendah pada tahun 2013-2018 selalu 

terletak pada daerah yang memiliki tutupan lahan vegetasi. Rata-rata suhu 

terendah untuk lahan vegetasi juga terus meningkat dari tahun 2013-2018 

dimana suhu mencapai 29,7 ºC pada tahun 2018. Hal ini secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa suhu permukaan lahan memiliki nilai yang berbeda 

berdasarkan masing-masing jenis tutupan lahan dan memiliki 

kecenderungan yang menunjukkan peningkatan tingkat panas di setiap 

tutupan lahan dari 2013-2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan 

suhu pada kawasan terbangun dengan suhu rata-rata 26,7 ºC pada tahun 

2013 menjadi 31,4 pada tahun 2018. Sedangkan pada kawasan vegetasi suhu 

meningkat dengan suhu rata-rata 25,5 ºC pada tahun 2013 menjadi 29,7 ºC 

pada tahun 2018. Adanya variasi suhu tersebut disebabkan pengaruh dari 

jenis tutupan lahan yang berbeda dan peningkatan suhu setiap tahunnya 

akibat proses pembangunan dari tahun 2013-2015 mengakibatkan 

penambahan bangunan baru yang juga meningkatkan suhu permukaan di 

Kampus IPB Dramaga Bogor. 

 

Min Max Avg Min Max Avg Min Max Avg

Vegetation 23,9 28,4 25,5 25,1 30,5 26,8 27,8 34,1 29,7

Built-up Land 24,5 29,1 26,7 25,7 30,8 28,1 28,2 34,8 31,4

Open Space Land 25,1 26,4 25,6 26,2 28,4 27,4 28,4 32,6 30,3

Farm Land 24,4 26,1 25,5 25,8 28,6 26,9 27,9 31,3 29,9

Water Body 24,9 25,9 25,4 26,6 28,5 27,2 29,6 31 30,1

Land Cover
201820152013
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Tabel 10. Air Temperature of Each Land Cover at the IPB Campus 

 

 

 

 

 

 

 

Karena kajian menemukan pola variasi suhu terkait tutupan lahan 

eksisting dimana suhu tertinggi di kawasan terbangun dan suhu terendah di 

kawasan bervegetasi, maka diambil suhu langsung di lapangan untuk 

memvalidasi pola variasi suhu di IPB. Kampus, Dramaga Bogor. 

Temperatur lapangan diambil pada 10 titik sampel, dimana 10 titik tersebut 

berada pada 5 jenis tutupan lahan yang berbeda. Setiap lokasi sampel 

digunakan untuk mengidentifikasi suhu permukaan udara yang terkait 

dengan jenis tutupan lahan sebagai validasi. Tabel 10 menunjukkan suhu 

dalam sampel. 

  Berdasrkan Tabel 10 didapatkan variasi suhu udara dari pengukuran 

lapangan sebagai validasi yang menyatakan bahwa suhu memiliki nilai yang 

berbeda berdasarkan jenis tutupan lahan. Suhu terendah terletak pada 

tutupan lahan berupa vegetasi dengan nilai rata-rata harian berkisar antara 

pukul 09.00-15.00 sebesar 33,2ºC dan suhu tertinggi terdapat pada 

bangunan dengan nilai rata-rata harian pada pukul 09.00-15.00 sebesar 35,4 

ºC. Sedangkan untuk nilai rata-rata harian tutupan lahan jenis lain terletak 

diantara tutupan lahan vegetasi dan lahan terbangun dengan nilai 33,7 ºC 

dan 33,9 ºC. 

  Berdasarkan hasil pengambilan data suhu lapangan sebagai validasi 

diketahui bahwa pola sebaran variasi suhu baik suhu udara maupun suhu 

permukaan tanah berhubungan dengan tutupan lahan dan juga perubahan 

yang ada di kampus IPB dramaga Bogor. Ini dapat diidentifikasi pada peta 

tutupan lahan dan LST dengan analisis grid dan perbandingan peta visual. 

Analisis perbandingan grid dan peta visual digunakan untuk 

mengidentifikasi grid mana yang mengalami perubahan tutupan lahan pada 

Min Max Avg

Vegetation 30,6 35,1 33,2

Built-up Land 31,3 38 35,4

Open Space Land 31 36,2 33,9

Farm Land 31,2 35,9 33,7

Water Body 30,9 35,7 33,7

Land Cover
26 March - 6 April 2019
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tahun 2013 dan 2018 dan apakah mempengaruhi nilai suhu permukaan lahan 

di area grid tersebut. Dari hasil tersebut terdapat daerah yang mengalami 

perubahan lahan yaitu pada grid 3C, 4C, 5C, 5J, 6K, 8G, 9H, 11Q, 12J, 12L, 

12Q, 13N, 13O, 14M, 14N, 14O, 15P, 18L, 19M, 20M, 20N, 20Q, 21O, 

22M dan 22O. Dari perubahan lahan terdapat area yang mengalami 

perubahan luas seperti pada grid 5J, 11Q, 12L, 12Q, 13N, 13Q, 14M, dan 

14N. Sedangkan pada grid lain perubahan lahan hanya mengalami 

perubahan yang relatif kecil.  

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perubahan tutupan lahan 

mempengaruhi variasi suhu permukaan lahan tahun 2015-2018. Perubahan 

tutupan lahan juga mempengaruhi peningkatan suhu permukaan lahan setiap 

tahunnya antara tahun 2013-2018. Jika dibandingkan dengan kenaikan suhu 

rata-rata pada setiap jenis tutupan lahan yang sama pada tahun 2013-2018, 

maka nilai kenaikan suhu sebesar 4,2-4,7 ºC. Sedangkan kenaikan suhu rata-

rata pada daerah yang mengalami perubahan tutupan lahan pada tahun 2013-

2018 mengalami kenaikan suhu sebesar 4,2-7ºC dimana kenaikan suhu 

tertinggi terjadi pada tutupan lahan yang berubah dari tutupan lahan vegetasi 

menjadi lahan terbangun sebesar 7ºC dan peningkatan terendah terjadi pada 

tutupan lahan yang berubah dari tutupan lahan pertanian menjadi vegetasi 

pada suhu 4,2 ºC.  

 

8.4. Kampus UPM Serdang 

 

Aplikasi di Kampus Univeristi Putra Malaysia telah dihasilkan oleh Iqbal 

Putut Ash Shidiq, Hasmadi Ismail, Supriatna, dan Adi Wibowo tahun 2019. 

Hasil aplikasi yang didapatkan adalah pertama distribusi tanda panas 

perkotaan (UHS) berbeda setiap tahun. Penelitian ini mengkategorikan UHS 

dengan kelas tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan LST. Menurut LST, 

suhu maksimum (Gambar 16). LST < 28oC seluas 1.031,78 hektar, 28-29oC 

seluas 3,77 hektar dan > 29oC seluas 1,08 hektar. Berdasarkan Tabel 11, 

LST maksimum bulan Oktober 2013 merupakan suhu tertinggi di Kampus 

UPM sebesar 31.30oC. 

 

Tabel 11. LST April-November 2013 di Kampus UPM  
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Gambar 16. The land surface temperature of UPM Campus from March 

until September 2013 

 

Sebaran Suhu Permukaan Tanah (LTS) berbeda setiap bulannya pada tahun 

2015. Mengkategorikan LST dengan maksimum tertinggi 31,30oC, terendah 

minimum 17,20 oC, dan rata-rata antara 21,10oC hingga 28,70oC, dijelaskan 

pada Gambar 17 dan Tabel 12 Sebaran LST pada tahun 2015 terlihat pada 

Gambar 2 dengan suhu tertinggi pada bulan September 2015. Berdasarkan 

Tabel 2 suhu tertinggi pada bulan Mei 2015. 

 

Tabel 12. LST Februari – Sept 2015 di Kmapusn UPM 

LST April July Aug Oct Nov 

Max. 31.25 24.82 23.00 31.30 24.92 

Min. 25.56 20.62 17.00 20.93 17.20 

Avg. 28.88 22.27 20.00 25.59 21.10 

 22/4/13 27/7/13 12/8/13 31/10/13 16/11/13 

Source: Data Processing 
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UHS Feb Marc April May Sept 

Max. 29.16 29.83 29.43 31.30 24.92 

Min. 21.45 22.74 29.24 20.93 17.20 

Avg. 25.10 25.75 28.70 25.59 21.10 

 7/2/15 27/3/15 12/4/15 30/05/15 30/11/15 

Source: Data Processing  

 

 

Gambar 17. The land surface temperature of UPM Campus from March 

until September 2015 

 

 

 

 

 

8.5. Kota Jakarta 

 

Aplikasi juga telah dilakukan untuk Kota Jakarta yang diteliti oleh 

Rezky dan kawan-kawan tahun 2021. Hasilnya terpat suhu yang berbeda 

pada setiap LCZ (Tabel 13). Zona iklim lokal tipe 3 merupakan tipe zona 
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iklim yang paling luas di DKI Jakarta. Zona iklim lokal tipe 3 merupakan 

bangunan rendah yang terletak di area padat (compact low-rise). Zona iklim 

lokal tipe 3 memiliki luasan 140,9 Km2  atau 21,9% dari total luas wilayah 

DKI Jakarta. Zona iklim lokal tipe 3 tersebar hampir di seluruh wilayah 

Jakarta khususnya terkonsentrasi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, 

Jakarta Barat, Jakarta Utara bagian Barat Laut dan sebagian Jakarta Selatan.  

Tipe zona iklim lokal terluas kedua adalah LCZ6. Zona iklim lokal 

tipe 6 merupakan lahan terbuka bervegetasi dengan jenis bangunan rendah 

(open low-rise). Zona iklim lokal tipe 6 memiliki luasan sebesar 140,8 Km2. 

LCZ6 banyak terkonsentrasi di wilayah selatan Jakarta meliputi: Jakarta 

Selatan, Jakarta Timur bagian Selatan, sebagian Jakarta Pusat dan Jakarta 

Barat.  

Zona iklim lokal tipe B (Scattered trees atau lahan vegetasi renggang) 

merupakan tipe paling luas di antara tipe tutupan lahan alami lainnya (LCZA-

G). Luas zona iklim lokal tipe B adalah 27,7 Km2 atau 4,3% dari total 

wilayah Jakarta. Distribusi LCZB banyak dijumpai di bagian Selatan Jakarta 

yang meliputi Jakarta Selatan bagian selatan dan Jakarta Timur bagian 

selatan. Tipe tutupan lahan alami paling luas selanjutnya adalah zona iklim 

lokal tipe C (Bush scrub atau semak belukar) yang banyak dijumpai di 

Jakarta Utara bagian timur dan perbatasan Jakarta Barat (Gambar 18). 

Hasil validasi antara data AWS dan LST menujukkan korelasi 

bernilai positif. Artinya, jika suhu permukaan tanah meningkat, maka suhu 

udara juga meningkat atau sebaliknya, jika suhu udara menurun maka suhu 

permukaan tanah juga menurun. Namun demikian, berdasarkan hasil 

RMSE, suhu udara cenderung lebih tinggi atau lebih rendah 0,6 hingga 3,5 

derajat dibandingkan suhu permukaan tanah. 

LCZ3 memiliki suhu permukaan tanah paling tinggi diantara 17 tipe 

zona iklim lokal. Suhu permukaan tanah rata-rata LCZ3 adalah sebesar 

33,10C. Hal ini menunjukkan bahwa area pemukiman padat penduduk/ 

perkampungan di Jakarta berkontribusi terhadap tingginya suhu permukaan 

tanah di DKI Jakarta. LCZ7 atau area bangunan rendah material ringan 

merupakan tipe zona iklim lokal dengan suhu permukaan tanah tertinggi 

kedua. Hal ini diakibatkan material bangunan pada LCZ7 didominasi oleh 

jenis material ringan dengan atap bergelombang seperti seng atau asbes. 
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Atap bergelombang (seng) memiliki nilai albedo yang kecil (0.1 - 0.15) 

sehingga suhu permukaan tanah menjadi tinggi.  

 

 

Gambar 18. LCZ Kota Jakarta 

 

Area bangunan berupa gedung tinggi (LCZ1 dan LCZ4) memiliki 

suhu paling rendah dibandingkan tipe bangunan lainnya. Hal ini dapat 

terjadi akibat pengaruh bayangan dari bangunan tinggi yang menurunkan 

suhu permukaan tanah di sekitarnya. Peranan vegetasi di wilayah perkotaan 

juga sangat penting dalam menurunkan suhu permukaan tanah. Selain akibat 

tutupan kanopi vegetasi, aktifitas evapotranspirasi tumbuhan juga dapat 

menurunkan penyerapan radiasi matahari sehingga suhu permukaan tanah 

menjadi lebih rendah.  

 

Tabel 13. Karakteristik suhu permukaan tanah berdasarkan zona iklim 

lokal DKI Jakarta 
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LCZ Tipe 
Suhu permukaan 

tanah rata-rata (0C) 
Deskripsi 

3 Compact Low-Rise 33,1 Bangunan rendah di area padat 

7 Lightweight low-rise 32,9 Bangunan rendah material ringan 

5 Open Midrise 32,2 Bangunan menengah di area terbuka 

6 Open Low-Rise 32,1 Bangunan rendah di area terbuka 

2 Compact Midrise 32,0 Bangunan menengah di area padat 

10 Heavy Industry 31,9 Lahan industri 

E Bare Rock or Paved 31,9 Aspal / batu 

8 Large low-rise 31,7 Bangunan rendah di area luas 

1 Compact High Rise 31,5 Bangunan tinggi di area padat 

4 Open High-Rise 31,3 Bangunan tinggi di area terbuka 

F Bare Soil or Sand 31,0 Lahan terbuka 

9 Sparsely built 30,9 Lahan terbangun sebagian 

B Scattered Trees 29,9 Vegetasi renggang 

C Bush, Scrub 29,5 Semak belukar 

D Low Plants 29,4 Vegetasi rendah 

A Dense Trees 28,3 Vegetasi rapat 

G Water 27,5 Badan air 

 

Selama periode tahun 2018-2020, fenomena UHI di DKI Jakarta 

terus meningkat (Tabel 14). Peningkatan luasan UHI tertinggi terjadi pada 

tahun 2019 yaitu sebesar 4,6%. Secara spasio-temporal, dapat diketahui 

bahwa Jakarta Timur merupakan wilayah dengan konsentrasi fenomena 

UHI paling tinggi di Jakarta. Sedangkan peningkatan luasan UHI selama 

periode tahun 2018-2020 teramati di wilayah timur Jakarta Utara 

(kecamatan Cilincing). Hal ini terjadi akibat perubahan tutupan lahan 

berupa lahan pertanian (LCZc) menjadi tutupan lahan pemukiman (LCZ6) 

di wilayah tersebut. 

Temuan menarik lainnya adalah terdapat penurunan luasan UHI di 

wilayah selatan Jakarta Timur pada tahun 2020. Dimana terlihat bahwa UHI 

di sekitar area Bandara Halim Perdanakususma dan Kecamatan Cipayung 

berkurang cukup signifikan. Hal ini dapat terjadi akibat suhu permukaan 

tanah yang menurun selama pandemi Covid-19. Temuan ini selaras dengan 

hasil penelitian Wijayanto et al., (2020) yang menyatakan bahwa suhu 

permukaan tanah di DKI Jakarta dan Surabaya lebih rendah selama periode 

pandemi Covid-19 tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor 

lainnya adalah perubahan nilai indeks kehijauan vegetasi (NDVI) yang lebih 

tinggi di wilayah tersebut. Hal ini terjadi akibat curah hujan di wilayah DKI 
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Jakarta pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019, 

sehingga tutupan lahan vegetasi di wilayah Bandara Halim Perdanakususma 

dan Kecamatan Cipayung semakin bertambah. 

 

Tabel 14. Luasan wilayah UHI di DKI Jakarta tahun 2018-2019 

Kategori UHI 
Luas (Km2) 

2018 2019 2020 

Tidak Ada 298,6 283,1 280,8 

Sangat Lemah 21,8 34,0 31,2 

Lemah 21,3 29,0 27,2 

Sedang 24,2 32,7 29,4 

Kuat 24,2 33,2 32,3 

Sangat Kuat 252,9 231,4 242,5 

Jumlah 643,4 643,4 643,4 

 

Berdasrkan distribusi spasial, Jakarta Timur menjadi wilayah 

dengan konsentrasi fenomena UHI tertinggi di Jakarta. Morfologi wilayah 

Jakarta Timur yang terdampak UHI adalah berupa pemukiman padat 

penduduk/perkampungan (LCZ3) dan komplek pemukiman terbuka (LCZ6). 

Kecamatan Cipayung dan kecamatan Makassar menjadi wilayah dengan 

konsentrasi UHI paling rendah di Jakarta Timur sebab wilayah tersebut 

banyak terdapat lahan vegtasi (LCZB) dan area terbangun Sebagian (LCZ9). 

Sedangkan di Jakarta Barat, fenomena UHI di kecamatan Cengkareng dan 

Kalideres didominasi oleh LCZ7 yang merupakan area pemukiman padat 

penduduk dengan material ringan. Secara umum, selama periode tahun 

2018-2020, area pemukiman padat penduduk (LCZ3) merupakan area yang 

mengalami fenomena UHI tertinggi. Sedangkan pemukiman penduduk di 

area terbuka (LCZ6) merupakan area terdampak UHI terluas kedua setelah 

LCZ3. Namun demikian, jika dilihat dari persentase luas UHI terhadap total 

luas masing-masing tipe LCZ di DKI Jakarta, maka didapatkan bahwa LCZ7 

menjadi area dengan persentase UHI tertinggi setelah LCZ3. 

Rata-rata intensitas UHI pada tahun 2018 adalah 2,5oC. Sedangkan 

pada tahun 2019 dan 2020 intensitas UHI sebesar 2,1oC dan 2,3oC. 

Intensitas UHI tertinggi mencapai 6,8oC terjadi pada tahun 2018 yang 

merupakan selisih suhu permukaan tanah antara area permukiman padat 

penduduk/perkampungan (LCZ3) dan badan air (LCZG). Intensitas UHI 
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cukup tinggi ditunjukkan oleh selisih suhu permukaan tanah antara kelas 

bangunan (LCZ1-10) dan kelas tutupan lahan alami berupa vegetasi rapat 

(LCZA) dan badan air (LCZG). Sedangkan nilai negatif ditunjukkan oleh 

LCZE yang merupakan lahan beraspal/batu. Hal ini menunjukkan bahwa 

lahan beraspal/batu memiliki suhu permukaan tanah yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas bangunan. 

 

8.6. Kota Lampung 

 

Selain Kota Jakarta, aplikasi ini juga sudah diterapkap oleh Farhan 

Anfasa, Iqbal Putut Ash Shidiq dan Adi Wibowo tahun 2022. Aplikasi di 

Kota Bandar Lampung menghasilkan antara lain Indeks kerapatan bangunan 

di Kota Bandar Lampung berkisar -0,69 hingga 0,48. Kota Bandar Lampung 

didominasi oleh klasifikasi kerapatan bangunan sedang dengan persentase 

43,1% yang menyebar secara linear membujur pada bagian tengah. 

Klasifikasi dengan luas wilayah paling kecil adalah klasifikasi kerapatan 

bangunan rendah dengan persentase 6,9%. Kerapatan bangunan tinggi 

menyebar di seluruh bagian wilayah dan cenderung memusat di bagian 

tengah dan bagian Selatan. Wilayah non terbangun atau dapat diasumsikan 

sebagai wilayah bervegetasi berada di bagian Barat dan Tenggara, dimana 

wilayah tersebut merupakan hutan dan perbukitan dengan lereng >45% serta 

ketinggian 100-500 mdpl sehingga kurang sesuai untuk menjadi wilayah 

terbangun (Tabel 15). 

 

 

 

 

Tabel 15. Kerapatan Bangunan Kota Bandar Lampung 

Klasifikasi Kerapatan Bangunan Jumlah Grid Luas (Ha) Persentase (%) 

Tinggi 1.543 1.495 8,5 

Sedang 7.778 7.611 43,1 

Rendah 1.245 1.203 6,9 

Non Terbangun 7.494 7.208 41,5 

Sumber: pengolahan data, 2022 
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(a) (b) 

Gambar 19. (a) Kerapatan Bangunan Kota Bandar Lampung; (b) 

Kerapatan Vegetasi Kota Bandar Lampung 

 

Nilai indeks kerapatan vegetasi di Kota Bandar Lampung berkisar -

0,09 hingga 0,55. Wilayah kerapatan vegetasi sedang berada di bagian Barat 

dan Tenggara Kota Bandar Lampung yang terwakilkan 4.576 grid atau 

12,5%. Kemudian wilayah kerapatan vegetasi rendah cenderung menyebar 

ke seluruh bagian Kota Bandar Lampung yang terwakilkan 4.862 grid atau 

14,8% luas total wilayah. Wilayah non vegetasi atau dapat diasumsikan 

sebagai wilayah dengan lahan terbangun berada di bagian tengah dengan 

pola linear dari bagian Utara hingga Selatan, namun pada bagian tengah kota 

cenderung lebih padat. Wilayah tersebut terwakilkan oleh 8.622 grid atau 

72,6% dari luas wilayah. Sehingga wilayah Kota Bandar Lampung 

didominasi oleh wilayah non vegetasi dengan luas 12.271 Ha, kemudian 

kerapatan vegetasi rendah dengan luas 2.601 Ha dan kerapatan vegetasi 

sedang yang paling kecil wilayahnya dengan luas 2.195 Ha (Tabel 16 dan 

Gambar 21). 

Tabel 16. Kerapatan Vegetasi Kota Bandar Lampung 

Klasifikasi Kerapatan 

Vegetasi 

Jumlah Grid Luas (Ha) Persentase (%) 

Non Vegetasi 8.622 12.721 72,6 
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Rendah 4.862 2.601 14,8 

Sedang 4.576 2.195 12,5 

Sumber: Pengolahan data, 2022 

 
Gambar 20. Peta Land Surface Temperature Kota Bandar Lampung 

 

Nilai LST paling rendah di Kota Bandar Lampung sebesar 15,68°C 

dan paling tinggi sebesar 35°C. Dengan demikian tidak teridentifikasi 

adanya wilayah di Kota Bandar Lampung dengan klasifikasi LST sangat 

tinggi (nilai LST >35°C). Nilai LST berhubungan dengan nilai indeks 
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kerapatan vegetasi dan bangunan. Dimana nilai LST yang tinggi berada di 

wilayah dengan kerapatan bangunan yang tinggi pula dan sebaliknya 

(berbanding lurus). Namun lain halnya dengan kerapatan vegetasi, dimana 

nilai LST rendah berada di wilayah dengan kerapatan vegetasi yang tinggi 

dan sebaliknya (berbanding terbalik). 

Wilayah LST sangat rendah terwakili oleh 405 grid berada di bagian 

Barat dan Tenggara Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah non 

terbangun dengan kerapatan vegetasi sedang. Begitu pula halnya dengan 

LST rendah yang berada di bagian Barat dan Tenggara. Wilayah LST 

rendah diwakili oleh 4.175 atau 22,9% dengan lahan non terbangun dan 

kerapatan vegetasi sedang hingga rendah. Kemudian LST klasifikasi sedang 

berada hampir di seluruh bagian Kota Bandar Lampung dengan jumlah grid 

13.475 atau 74.9% dan memusat di bagian tengah kota hingga mengarah ke 

bagian Utara, Barat dan Timur. Sedangkan LST tinggi dengan simbologi 

warna merah hanya terwakili 20 grid atau 0,1% yang berada di Bagian 

Barat. Wilayah LST tinggi merupakan wilayah dengan lahan terbangun 

dengan kerapatan bangunan sedang dan tinggi (Tabel 17 dan Gambar 21) 

Tabel 17. Land Surface Temperature Kota Bandar Lampung 

Klasifikasi LST Jumlah Grid Luas (Ha) Persentase (%) 

Sangat Rendah 405 373 2,1 

Rendah 4.175 4.003 22,9 

Sedang 13.475 13.122 74,9 

Tinggi 20 19 0,1 

Sumber: Pengolahan data, 2022 
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Gambar 21. Peta Local Climate Zone (LCZ) Kota Bandar Lampung 

 

Nilai overall accuracy untuk peta LCZ yang dihasilkan sebesar 

88,4% atau memiliki kesalahan sebesar 11,6%, dimana nilai tersebut 

memenuhi syarat dan dapat dikatakan baik karena nilai keakuratan ≥80%. 

Jika ditinjau dari keofisien Kappa HAT, peta LCZ memiliki nilai Kappa 

HAT sebesar 0,82 yang berarti tingkat keakuratan dan intepretasi termasuk 

tinggi. 

Hasil pengolahan data menghasilkan 14 dari 17 klasifikasi LCZ 

yang teridentifikasi di di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 7 tipe 

bangunan (compact midrise, compact low-rise, open midrise, open low-rise, 
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large low-rise, sparsely built dan heavy industry) serta 7 tipe tutupan lahan 

(dense tree, scattered tree, bush/ scrub, bare paved, bare soil, low plants 

dan water). LCZ terluas adalah tipe bangunan open low-rise yang 

terwakilkan oleh 6.983 grid atau 39,76% dari luas total wilayah. Sedangkan 

LCZ dengan luasan terkecil adalah LCZ bare paved/rock yang terwakilkan 

oleh 10 grid atau hanya 0,06% dari luas total wilayah (Tabel 18).   

 

Tabel 18. Local Climate Zone Kota Bandar Lampung 

Klasifikasi LCZ Jumlah Grid Luas (Ha) Persentase (%) 

Compact midrise (2) 54 54,5 0.31 

Compact low-rise (3) 429 415,3 2.37 

Open midrise (5) 224 223,2 1.27 

Open low-rise (6) 6.983 6.965,7 39.76 

Large low-rise (8) 40 38,4 0.22 

Sparsely built (9) 941 917,5 5.24 

Heavy Industry (10) 791 764,4 4.36 

Dense Tree (A) 5.497 5.323,4 30.39 

Scattered Tree (B) 1.221 1.187,2 6.78 

Bush, scrub (C) 360 349,4 1.99 

Low plants (D) 1.081 1027,2 5.86 

Bare paved, rock (E) 10 9,8 0.06 

Bare soil, sand (F) 186 187,2 1.07 

Water (G) 64 54 0.31 

Sumber: Pengolahan data, 2022 

 

Karakteristik LCZ compact midrise adalah bangunan dengan tatanan 

padat, tinggi 3 hingga 5 lantai, material tersusun atas beton, bata dan kaca 

dan disekitarnya sedikit vegetasi serta ditutupi oleh aspal. Berdasarkan 

analisis tumpang tindih, compact midrise memiliki kerapatan bangunan 

tinggi hingga sedang serta LST berkisar 25- 30°C dengan dominasi 

penggunaan lahan adalah perdagangan umum. Kemudian LCZ compact 

low-rise yang memiliki karakteristik hampir sama dengan compact midrise 

(berbeda tingkat ketinggian bangunan), memiliki karakteristik kerapatan 

bangunan dan hingga tinggi yang sama pula. 
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 Zona open midrise atau bangunan setengah tinggi dengan tatanan 

terbuka memiliki karakteristik kerapatan bangunan rendah hingga sedang, 

kerapatan vegetasi rendah dan LST sedang. LCZ ini didominasi oleh 

fasilitas layanan umum dan perumahan. Selanjutnya LCZ open low-rise 

memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan open midrise, namun 

penggunaan lahan lebih didominasi oleh kampung dan perumahan. 

 LCZ large low-rise adalah zona paling kecil yang teridentifikasi di 

Kota Bandar Lampung untuk tipe bangunan. Karakteristik zona ini adalah 

kerapatan bangunan sedang, kerapatan vegetasi rendah hingga sedang serta 

LST berkisar 25 - 30°C. Karakteristik yang ssama juga teridentifikasi pada 

LCZ sparsely built, dimana yang membedakan hanya penggunaan lahannya 

saja. 

 LCZ tipe bangunan terakhir adalah heavy industry yang memiliki 

kerapatan bangunan sedang hingga tinggi, kerapatan vegetasi rendah dan 

non vegetasi, serta LST sedang hingga rendah. Zona heavy industry 

cenderung mengelompok berada di bagian selatan Kota Bandar Lampung 

yang tergolong sebagai kawasan industri non pertanian. 

 LCZ dense tree memiliki karakteristik kerapatan vegetasi sedang, 

non bangunan dan LST rendah hingga sangat rendah. LCZ denste tree 

banyak ditemui pada hutan dan beberapa taman kota. Selanjutnya 

karakteristik LCZ scattered tree hampir sama dengan dense tree, namun 

perbedaannya adalah dari jenis dan pola sebaran vegetasi, yaitu scattered 

tree berpola acak, menyebar, terdapat jarak antar vegetasi serta jenis 

vegetasi yang berukuran lebih kecil. 

 LCZ bush, scrub merupakan zona dengan tutupan vegetasi paling 

kecil di Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan zona tutupan 

lahan vegetasi lainnya. Karakteristik zona ini adalah non terbangun dengan 

kerapatan vegetasi dan LST rendah hingga sedang. Penggunaan lahan dari 

LCZ bush, scrub didominasi oleh taman kota dan sedikit hutan. Berbeda 

dengan zona low plants yang didominasi oleh pertanian (sawah padi) dan 

taman kota dengan rerumputan alami. Zona low plants memiliki 

karakteristik yang sama dengan LCZ bush, scrub. 

 LCZ bare paved or rock merupakan zona yang tertutup dengan aspal 

atau batuan dan tidak ada atau sedikit vegetasi di sekitarnya. LST pada zona 



69 
 

69 

Universitas Indonesia 

ini adalah berkisar 25-30°C meskipun termasuk lahan terbuka, hal ini yang 

dipengaruhi oleh aspal atau paving yang mampu menyerap cahaya matahari 

lebih banyak. Zona selanjutnya yang merupakan lahan terbuka pula adalah 

LCZ bare soil or sand, namun karakteristiknya berbeda. Dimana bare soil 

or sand memiliki LST lebih rendah yang disebabkan kerapatan vegetasi 

zona ini lebih tinggi dibandingkan LCZ bare paved or rock. 

 LCZ water merupakan zona dengan tutupan lahan badan air dengan 

berbagai penggunaan lahan, seperti danau, waduk, tambak dan kolam. 

Umumnya di sekitar zona water terdapat vegetasi berupa rerumputan atau 

pepohonan, sehingga kerapatan vegetasi di zona ini adalah sedang yang 

berpengaruh pula terhadap LST yang terklasifikasi sebagai LST rendah 

hingga sedang. 

Pola spasial LCZ di Kota Bandar Lampung diketahui melalui 

penarikan garis transek terhadap peta LCZ. Pola spasial LCZ akan dikaji 

berdasarkan karakteristik fisik (lereng dan ketinggian), LST serta morfologi 

kota (penggunaan lahan, pola jalan dan tipe bangunan). Penarikan arah garis 

transek berdasarkan anomali LCZ yang ditemukan pada penelitian ini serta 

hasil penelitian Sari (2017) mengenai arah perkembangan lahan terbangun 

di Kota Bandar Lampung. Dimana arah perkembangan pada sebelum tahun 

2000 dari bagian Selatan ke Utara, sedangkan sejak tahun 2000 hingga 

sekarang lebih dominan dari arah Barat ke bagian Timur. Sehingga terdapat 

dua transek yang digunakan, antara lain (i) transek A-B yang membentang 

Selatan ke Utara sepanjang 15km yang terdiri atas delapan grid analisis dan 

(ii) transek C-D yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang 18km 

dengan jumlah sembilan grid analisis (Gambar 22). 
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Gambar 22. Garis Transek Terhadap LCZ Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan hasil dari transek A-B ditemukan empat klasifikasi tipe 

bangunan, antara lain heavy industry, compact low-rise, compact midrise 

dan open lowrise. Sedangkan untuk tipe tutupan lahan hanya teridentifikasi 

1 klasifikasi, yaitu low plants. LCZ open low-rise merupakan tipe bangunan 

yang paling banyak ditemui pada garis transek A-B, dimana seluruh zona 

ini berada pada ketinggian 25-100 mdpl dengan variasi lereng yang beragam 
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serta dominasi penggunaan lahannya adalah kawasan perumahan yang 

tersusun tidak teratur. Seluruh zona yang dilewati oleh garis transek A-B 

memiliki LST yang segaram, yakni LST sedang atau 25-30°C.   

Hal yang sama juga ditemukan pada transek C-D, diketahui bahwa 

dari Barat hingga Timur wilayah Kota Bandar Lampung didominasi oleh 

LCZ tipe bangunan, yakni open low-rise, open midrise dan heavy industry. 

Seluruh zona open low-rise berada pada ketinggian 100-500 mdpl, lereng 

<8% dan penggunaan lahan kawasan perumahan. Namun jika ditinjau 

berdasarkan LST, maka terlihat anomali yaitu zona open low-rise yang 

memiliki karakteristik tatanan terbuka dan banyak vegetasi namun memiliki 

LST tinggi (30-35°C). Hal ini dapat terjadi karena zona tersebut 

diasumsikan sebagai kawasan perumahan dengan intensitas aktivitas 

manusia yang tinggi dan didukung pula oleh banyak bangunan beratap asbes 

yang memiliki karaktersitik lebih menyerap panas dibandingkan atap 

berbahan tanah liat. 

Berdasarkan dua garis transek diatas juga dapat ditinjau dari unsur 

morofologi pola jalan dan tipe bangunan. Berdasarkan pola jalan, maka 

terlihat bahwa LCZ klasifikasi bangunan berada lebih dekat dengan jalan 

arteri dan kolektor, sedangkan LCZ tipe vegetasi lebih dekat dengan jalan 

lingkungan.  Kerapatan jalan di LCZ bangunan juga lebih tinggi 

dibandingkan pada LCZ tipe tutupan lahan. Kemudian dari unsur morfologi 

tipe bangunan terdapat keselarasan pula, dimana LCZ compact midrise dan 

compact low-rise berada pada tipe bangunan tatanan tertutup, LCZ open 

midrise dan open low-rise berada pada tipe bangunan tatatan terbuka dan 

LCZ dense tree, scattered tree, bush/scrub serta low plants berada pada tipe 

non lahan terbangun. 

 

8.7. Kota Tangerang 

 

Aplikasi ini juga sudah diterapkan di Kota Tangerang oleh Adi 

Wibowo, Andri Rustanto dan Iqbal Putut Ash Shidiq tahun 2016. Sebaran 

urban heat signature (UHS) berbeda setiap tahunnya. Studi ini 

mengkategorikan UHS dengan kelas tinggi, sedang dan rendah berdasarkan 

LST. Suhu sedang (ditandai dengan warna kuning warna) mencakup 30 
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hingga 60% Kota Tangerang pada tahun 2013 dan 2014. Persebaran dan 

kepadatannya berbeda di antara dua tahun ini. Untuk suhu tinggi (warna 

merah), cakupannya lebih tinggi 2014 dibandingkan tahun 2013. Namun 

menurut LST temperatur maksimum diturunkan dari 37oC pada tahun 2013 

menjadi 30oC pada tahun 2014 dan menjadi 26oC pada tahun 2015, namun 

meningkat kembali menjadi 30oC pada tahun 2016. 

Daerah dengan suhu tinggi pada tahun 2013 sebagian besar 

menggumpal di bagian tengah kemudian menyebar ke bagian tengah bagian 

barat Kota Tangerang. Ini menjadi lebih merata pada tahun 2014 dan 

menyebar dari pusat ke bagian timur pada tahun 2015 dan 2016 (Gambar 

23). 

 

Gambar 23. Urban Heat Signature di Kota Tangerang 

 

Ambang batas +30oC diterapkan pada LST untuk menyoroti distribusi pulau 

panas perkotaan (UHI) selama tahun 2013 dan 2016 di Kota Tangerang. Ada 

sedikit penyesuaian untuk 2015, di mana ambang batasnya ditetapkan +28 

oC, karena LST maksimum 29 oC pada tahun 2015. Distribusi UHI di Kota 

Tangerang dapat dilihat pada Gambar 24. Seperti yang bisa kita lihat, 
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wilayah UHI terbesar terjadi pada tahun 2013, di mana itu sebagian besar 

teraglomerasi di bagian barat daya Kota Tangerang (Karawaci, Cibodas dan 

Jatiuwung). 

Hal itu berkurang secara signifikan pada tahun 2014, di mana hanya 

sebagian kecil UHI yang terkumpul di utara (Benda) dan tersebar jarang di 

bagian barat daya Kota Tangerang. Luas UHI ditambah lagi di 2015 dan 

sebagian besar tersebar di Kota Tangerang bagian Utara (Benda) dan 

Tenggara (Larangan). Luas UHI sedikit berkurang pada tahun 2016, dimana 

sebagian besar ditemukan di Tenggara Tangerang Kota (Larangan). 

 

Gambar 24. Distribusi UHI tahun 2013-2016 

 

 

 

 

8.8. Kabupaten Majalengka 

 

Aplikasi ini juga diterapkan di Kabupaten Majalengka oleh Aliza 

Sanad, Eko Kusratmoko dan Adi Wibowo tahun 2020. Sebaran Tutupan 
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Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2013-2019. Pada Tabel 19 terlihat 

bahwa pada tahun 2013, 2016, dan 2019 jenis tutupan lahan vegetasi 

pertanian mendominasi dengan luas 53% - 46%. Vegetasi pertanian yang 

dimaksud adalah berupa persawahan, perkebunan, ladang, dan tegalan. 

Selain itu, untuk tutupan lahan terbangun, luasnya selalu bertambah dengan 

proporsi 13% - 26%. Lahan terbangun yang dimaksud di sini adalah 

permukiman, industri, dan ekonomi dan kawasan perdagangan. Perairan 

merupakan tutupan lahan dengan proporsi terendah setiap tahunnya yaitu 

1% (Gambar 25).  

 

Gambar 25. Perubahan Penutup Tanah tahun 2013m 2016 dan 2019 

 

Tabel 19. Luas dan Persentasi Penutup Tanah di Kab. Majalengka Tahun 

2013, 2016 dan 2019 
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Suhu Permukaan Tanah Kabupaten Majalengka Tahun 2013, 2016, 

dan 2019. Nilai suhu permukaan tanah di Kabupaten Majalengka 

diklasifikasikan menjadi 8 kelas. Pada Tabel 19, itu terlihat jelas bahwa 

suhu permukaan tanah Kabupaten Majalengka berfluktuasi dilihat dar 

sebaran dan luasan masing-masing kelas suhu pada tahun 2013, 2016, 2019. 

Nilai permukaan lahan secara keseluruha suhu lebih besar dari 30°C, 

luasnya selalu bertambah. Terutama untuk suhu permukaan tanah lebih 

besar dari 32oC pada tahun 2019, luasnya mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Kenaikan pada luas mencapai 

59% dari 76 km2 pada September 2013 menjadi 294 km2 pada September 

2019. Sedangkan luas dengan suhu permukaan lebih kecil dari 30oC luasnya 

cenderung menurun setiap tahunnya (Gambar 26). 

 

 

Gambar 26. Perubahan LST pada tahun 2013, 2016 dan tahun  2019  
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Jika dilihat secara keseluruhan pada tahun 2013, 2016, dan 2019, 

luas UHI selalu meningkat dari tahun ke tahun- tahun (Gambar 27). Di peta 

terlihat peningkatan area, dimulai dengan sedikit konsentrasi di kota pusat 

Kecamatan Jatiwangi pada tahun 2016 hingga terus mendominasi bagian 

tengah hingga utara Kabupaten Majalengka tahun 2019. Sampai tahun 2019 

ada sedikit pemekaran ke arah selatan. Jelas bahwa perbedaan suhu antara 

daerah perkotaan dengan daerah sekitarnya. Suhu di perkotaan cenderung 

lebih tinggi karena didominasi oleh lahan terbangun. Sementara itu, 

sekitarnya daerah tersebut cenderung memiliki suhu permukaan tanah yang 

lebih rendah karena didominasi oleh vegetasi dengan kerapatan tinggi. 

 

 

Gambar 27. UHI di Kab. Majalengka tahun 2013, 2016 dan tahun 2019. 

 

8.9. Kota Malang 

 

Aplikasi ini juga diterapkan di Kota Malang oleh Konanti Wahyu, 

Ratna Saraswati dan Adi Wibowo tahun 2020. Tutupan lahan di Kota 

Malang didominasi oleh lahan terbangun dengan luas 6.531 ha atau sekitar 

60,50% dari total luas Kota Malang. Sebaran lahan terbangun terkonsentrasi 

di bagian utara dan tengah Kota Malang. Sedangkan lahan perkebunan 

tersebar di bagian timur dan barat Kota Malang seluas 2.124 ha diikuti 
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sawah 1.028 ha, taman atau ruang terbuka seluas 579 ha, semak belukar 

seluas 412 ha, hutan seluas 71 ha dan sungai atau badan air seluas 51 hektar. 

Kota Malang memiliki RTH seluas 4.214 ha, terdiri dari 2.635 ha 

RTH privat (34%) dan 579 ha RTH publik (5%). Berdsarakan jumlah 

proporsi maka perkebunan mendominasi sebanyak 50%. Untuk proporsi 

RTH terkecil adalah hutan dengan proporsi hanya 2% dari total luas RTH. 

Kecamatan dengan proporsi RTH tertinggi adalah Wonokoyo dengan nilai 

11,56% dari total luas RTH yang didominasi perkebunan (70,97%), 

persawahan (10,99%), semak belukar (3,62%) dan taman/ruang terbuka 

(1,12%). Sementara itu, terdapat empat kecamatan dengan proporsi ruang 

terbuka hijau 0% yang berarti belum memiliki ruang terbuka hijau yaitu  

Kecamatan Ciptomulyo, Rampalcakelat, Samaan dan Kecamatan Sukoharjo 

(Gambar 28). 

 

 

Gambar 28. Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang 

 

Fenomena urban heat island (UHI) didefinisikan sebagai kawasan 

yang memiliki suhu permukaan daratan lebih dari 30°C. Kecamatan dengan 

luasan UHI tertinggi adalah Wonokoyo yaitu 314 ha dengan proporsi 55% 
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dari luas totalnya. Ada dua kecamatan dengan proporsi UHI 100%, artinya 

seluruh wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah UHI. Kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Kesatrian dan Sukoharjo. Terdapat satu 

kecamatan yang belum memiliki UHI yaitu Tasikmadu (Gambar 29). 

 

 

Gambar 29. Distribusi UHI di Kota Malang 

 

Kesimpulan adalah Kota Malang memiliki 4.214 hektar ruang 

terbuka hijau yang terdiri dari 3.635 hektar RTH privat (34%) dan 579 

hektar RTH publik (5%). RTH swasta banyak dijumpai di pinggiran Kota 

Malang, bisa berupa persawahan atau perkebunan. Sedangkan RTH publik 

banyak dijumpai di sekitar pusat kota berupa taman kota, jalan hijau dan 

jalur hijau pelindung sungai. Kecamatan yang suhu permukaan tanahnya 

tinggi yaitu yang mengalami UHI mencakup seluruh kecamatan di Kota 

Malang kecuali Tasikmadu. Sebanyak 59% wilayah Kota Malang 

mengalami fenomena UHI. Daerah dengan UHI banyak terdapat di pusat 

Kota Malang. 
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BAB 9.  PENUTUP 

 

Ilmu Geografi adalah ilmu dasar yang mewajibkan para Geograf 

(Ahli Geografi) mempunyai kemampuan pada bidang aplikasi antara lain 

SIG dan PJ. Buku ini berupaya memberikan penjelasan dasar tentang SIG 

dan PJ, kemudian perbedaan pengggunaan tanah dan penutup tanah, serta 

dampak dari Pemnasan Global dan Perubahn Iklim.  Dampak tersebut yaitu 

adanya fenomena panas perkotaan (Urban Heat Island). Untuk bisa 

memahami fenomena UHI maka peneliti membuat suatu ukuran yang 

disebut Zona Iklim Lokal yang dikaitkan dengan Morfologi Kota dan Suhu 

Permukaan Penutup Tanah. Buku ini juga telah melengkapi beberapa contoh 

apliaksi SIG-PJ untuk Kajian Zona Iklim Lokal baik di Indonesia maupun 

Malaysia. 

Semoga Buku ini bisa menjadi bahan rujukan dari penelitian yang 

bekaitan dengan Zona Iklim Lokal dengan pendekatan SG-PJ, serta bisa 

menajid buku acuan dalam poembelajaran Aplikasi SIG-PJ dalam tingkat 

Perguruan Tinggi di Indonesia dan juga ASEAN, sebagai bagian dari 

penelitian Wilayah Tropis. 
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