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ABSTRAK
Garis pantai merupakan perbatasan daratan dan lautan yang memiliki perubahan yang sangat dinamis
sepanjang waktu. Garis pantai merupakan indikator dari berbagai hal seperti, perubahan iklim, kenaikan
tinggi muka air laut hingga pasang surut. Perubahan garis pantai tidak bisa dilihat dalam waktu pendek,
namun perubahan bisa dilihat dalam waktu 10 – 20 tahun. Teknologi penginderaan jauh merupakan
salah satu tekonologi modern yang bisa dimanfaatkan untuk melalukan pengamatan perubahan garis
pantai. Penelitian ini bertujuan untuk melalukan ekstraksi garis pantai dari dataset Landsat 8 dan
melakukan validasi dengan validator yang sudah valid (Garis Pantai Rupabumi Indonesia) serta dengan
koordinat garis pantai di lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah ekstraksi garis pantai dengan
pendekatan nilai ambang batas (threshold) dan band ratio. Validasi dilakukan dengan mengihitung jarak
rata-rata antar garis pantai hasil ekstraksi dengan validator menggunakan transek yang dibuat
menggunakan software Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Objek penelitian adalah pantai
sepanjang Kabupaten Gianyar dan Klungkung kecuali Klungkung Kepulauan (Nusa Ceningan, Nusa
Penida, dan Nusa Lembongan). Hasil validasi citra dengan data koordinat lapangan mendapatkan
rerata jarak sebesar 4.8117 meter, sedangkan hasil validasi citra Landsat 8 dengan RBI mendapatkan
nilai kesalahan sebesar 3.96434 meter.
Kata Kunci : Ektraksi garis pantai, Landsat, Validasi
PENDAHULUAN
Pesisir merupakan wilayah yang masih dipengaruhi oleh daratan dan lautan. Kondisi pesisir memiliki
tingkat dinamika yang sangat tinggi. Dinamika pesisir dipengaruhi oleh faktor hidrooseanografi
diantaranya tinggi muka air laut, aliran sedimen, proses di pantai seperti pasang surut, gelombang,
angin, turbulensi oleh gelombang, arus, aktifitas manusia, pengaruh musim dan iklim (Morton, 1977).
Dampak dari pengaruh hidrooseanografi di pesisir adalah adanya perubahan garis pantai. Garis pantai
dapat diartikan sebagai batas pertemuan daratan dan lautan. Garis pantai setiap saat selalu mengalami
perubahan akibat dari pergerakan sedimen yang tegak lurus atau sejajar dengan garis pantai serta juga
dipengaruhi oleh dinamika alamiah di pesisir. Garis pantai sangat tergantung pada skala waktu, dengan
pemilihan waktu yang tepat dapat mempengaruhi studi tentang garis pantai yang diobservasi. Sebagai
contoh, studi tentang perubahan garis pantai membutuhkan dataset dengan rentan wektu 10 – 20 tahun
(Boak & Turner, 2005).
Perubahan garis pantai dapat diidentifikasi dengan berbagai data yang tersedia. Dataset yang bisa
digunakan untuk observasi perubahan garis pantai diantaranya data observasi lapangan dan data
penginderaan jauh. Perubahan garis pantai dengan observasi lapangan memiliki kelemahan pada
ketersediaan data yang harus memiliki skala waktu yang lama sedangkan dengan penginderaan jauh
memiliki kelemahan pada data yang harus divalidasi dengan data observasi lapangan. Penginderaan
jauh adalah teknologi yang digunakan untuk melakukan observasi suatu objek tanpa menyentuk objek
tersebut secara langsung (Resources, 1999). Dataset penginderaan jauh yang bisa digunakan adalah
salah satunya Landsat. Landsat merupakan citra satelit yang diluncurkan oleh United State Geospatial
System (USGS) berkerja sama dengan Aeronautics and Space Administration (NASA) yang dipimpin
oleh perusahaan Earth Observation (EO) yang mewakili sistem satelit resolusi sedang untuk tanah,
wilayah pesisir dan perairan dangkal (Northrop, 2015). Dataset citra Landsat memiliki resolusi 30x30
meter dengan data tersedia dari tahun 1972 (Landsat 1), dianggap dapat digunakan untuk interpretasi
garis pantai (USGS, 2015).
Analisis perubahan garis pantai dengan dataset Landsat sudah dilakukan dibeberapa tempat yaitu di
Tulamben oleh Aprozon (2013), di Jembrana oleh Suniada (2015), di Kabupaten Kendal oleh Arief dan
Winarso (2011), serta penelitian ditempat lain. Garis pantai dari dataset Landsat bisa diinterpretasikan
dengan metode digitasi dan ektraksi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan interpretasi garis
pantai dari dataset Landsat 8 dengan metode ekstraksi dan melakukan validasi dengan data lapangan
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dan garis pantai Rupabumi Indonesia (RBI) yang sudah tervalidasi. Manfaat dari penelitian ini adalah
diharapkan dapat memberikan informasi akurasi interpretasi garis pantai hasil ektraksi.
MATERI DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dari Bulan Januari 2016 sampai Mei 2016. Studi kasus sepanjang pantai
Kabupaten Gianyar dan Klungkung dengan titik koordinat 8o 39’ 0.28” LS, 115o 16’ 29.52” BT sampai
pada 8o 33’ 3.26” LS, 115o 28’ 45.15” BT sebagai batas administratif penelitian. Analisis data dilakukan
di Laboratorium Penginderaan Jauh Kelautan dan Sistem Informasi Geografis, Fakultas Kelautan dan
Perikanan Universitas Udayana. Peta penelitian ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Data penelitian ini adalah dataset Landsat 8 tanggal akuisisi 3 November 2013 dan tanggal 9 November
2015 resolusi 30x30 meter, garis pantai Rupabumi Indonesia (RBI) resolusi 1:25000 yang dikeluarkan
oleh Badan Informasi Geospasial dan koordinat garis pantai di lapangan digunakan sebagai validator.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 Personal Computer (PC) digunakan untuk penyelesaian penelitian.
 Software SAGA GIS untuk mengolah citra
 Quantum GIS 2.8 untuk pengolahan vektor
 Digital Shoreline Analysis System (DSAS) untuk membuat transek perhitungan jarak garis
pantai hasil ekstraksi dan validator.
Interpretasi garis pantai dari dataset Landsat dilakukan dengan metode ekstrasi. Metode ekstraksi
menggabungkan hasil pengolahan dari dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang dilakukan
adalah pendekatan Threshold dan Band Ratio. Sebelum masuk kedalam metode ekstraksi, beberapa
tahapan dalam pengolahan dataset Landsat diantaranya sebagai berikut:
Pemotongan Citra (Cropping)
Pemotongan citra atau cropping merupakan tahapan yang dilakukan dalam pengolahan citra dengan
memotong citra kedalam ukuran yang lebih kecil. Tujuan pemotongan citra adalah untuk mempercepat
proses pengolahan berikutnya dengan citra hasil pemotongan akan memiliki kapasistas yang lebih kecil.
Koreksi Radiometrik
Koreksi radiometrik dilakukan dengan tujuan mengubah nilai digital dari masing-masing piksel citra
kedalam nilai radian dan reflektan dengan algoritma ditunjukkan oleh persamaan 1 dan 2 (USGS, 2015).
𝐿𝜆 = 𝑀𝐿 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝐿
(1)
Keterangan:
𝐿𝜆 = radian spektral
𝑄𝑐𝑎𝑙 = nilai piksel (DN)
𝑀𝐿 = konstanta rescalling (radiance_mult_band_x)
𝐴𝐿 = konstanta penambah (radiance_add_band_x

𝜌𝜆 = 𝑀𝑝 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝑝
Keterangan
𝑝𝜆 = reflektan spektral
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𝑀𝑝 = konstanta rescalling (reflectance_mult_band_x)

𝐴𝑝 = konstanta penambah (reflectance_add_band_x)
Pendekatan Threshold
Pendekatan threshold atau ambang batas merupakan pendekatan yang digunakan untuk memisahkan
daratan dan lautan. Pemisahan daratan dan lautan menggunakan gelombang mid-infrared (SWIR-1)
pada band 6 dataset Landsat 8 (Kelley, Hobgood, Bedford, & Schwab, 1998). Panjang gelombang
tersebut memiliki nilai reflektan yang tinggi pada daratan dan rendah pada lautan (Alesheikh et al.,
2007).
Pendekatan Band Ratio
Pendekatan band ratio merupakan pendekatan yang digunakan untuk menutupi kelemahan yang
dihasilkan oleh pendekatan threshold. Kelemahan dari pendekatan threshold adalah tidak akurat
digunakan pada pantai berlumpur dan bervegetasi. Rasio gelombang near-infrared dengan gelombang
hijau ( band 5 dan band 3) menghasilkan batas darat-air pada daerah pantai yang tertutup vegetasi,
sedangkan rasio gelombang mid-infrared (SWIR-1) dengan gelombang hijau (band 6 dan band 3)
menghasilkan batas darat-air dari daerah yang tertutup oleh pasir dan tanah (Alesheikh et al., 2007).
Algoritma yang digunakan untuk ekstraksi garis pantai dari pendekatan band ratio ditunjukkan oleh
Persamaan 3 (Winarso & Budhiman, 2001).

𝑖𝑓 (𝑏5⁄𝑏3) ≥ 1 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0
𝑖𝑓 (𝑏6⁄𝑏3) ≥ 1 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0

(3)

Citra hasil pendekatan threshold dan band ratio digabungkan menjadi satu citra untuk dapat
diklasifikasikan. Hasil klasifikasi kemudian dikonversi kedalam bentuk vektor untuk mendapatkan garis
pantai.
Validasi Garis Pantai
Validasi garis pantai dilakukan dengan cara membandingkan jarak antara garis pantai hasil ektraksi
dengan garis pantai validator. Jarak antar garis pantai tersebut dihitung secara manual menggunakan
transek yang sudah dibuat menggunakan extention Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Transek
dibuat sepanjang garis pantai dengan jarak antar transek 50 meter dan panjang transek 1000 meter.
Jarak rata-rata garis pantai yang merupakan nilai validasi dihitung dengan cara jarak total seluruh
transek (meter) dibagi dengan jumlah transek digunakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari pengolahan citra dataset Landsat 8 meliputi pemotongan citra, threshold, band ratio, transek
validasi. Pemotongan citra dilakukan di software SAGA GIS sesuai dengan koordinat yang sudah
ditentukan. Dataset Landsat 8 sudah terkoreksi secara geometrik sehingga pemotongan citra dapat
dilakukan sebagai tahapan awal pengolahan citra. Hasil pemotongan citra ditunjukkan oleh Gambar 2.

a
b
Gambar 2. Citra Landsat 8 yang belum dipotong (a) dan yang sudah dipotong sesuai daerah
penelitian (b)
Pendekatan threshold atau nilai ambang batas menggunakan gelombang mid-infrared (SWIR-1) untuk
pemisahan daratan dan lautan karena dinilai lebih akurat diterapkan dalam pendekatan ini (Masria et
al., 2015). Nilai reflektan inframerah yang dipantulkan oleh daratan memiliki nilai yang tinggi sedangkan
161

Prosiding Seminar Nasional Kelautan 2016
Universitas Trunojoyo Madura, 27 Juli 2016

nilai reflektan dari laut mendekati nol karena gelombang inframerah diabsorbsi oleh laut (Alesheikh et
al., 2007). Hasil citra pendekatan threshold ditunjukkan oleh Gambar 3.

a

b

Gambar 3. Citra Landsat 8 sebelum masking (a) dan setelah masking (b) dengan pendekan
threshold pada band 6
Pendekan dari rasio gelombang inframerah dekat dan gelombang hijau dapat memisahkan daratan
yang tertutup vegetasi dengan lautan (Winarso & Budhiman, 2001). Namun, hasilnya tidak akurat
karena daratan dengan tutupan tanah dan pasir tidak dapat dipisahkan dengan lautan. Informasi
daratan yang ditutupi oleh tanah dan pasir didapatkan dari rasio gelombang inframerah pendek (SWIR)
dengan hijau. Rasio gelombang pendek (SWIR) dan hijau nilai piksel lebih dari satu diklasifikasikan
menjadi laut dan kurang dari satu diklasifikasikan menjadi daratan dengan tutupan pasir atau tanah
(Alesheikh et al., 2007). Gabungan dari pendekatan threshold dan band ratio diperlukan untuk
mendapatkan citra biner yang bisa dikonversi menjadi garis pantai. Hasil pendekatan band ratio dan
gabungan kedua pendekatan tersebut ditunjukkan oleh Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

a
b
Gambar 4. Citra Landsat 8 hasil rasio band 5/3 (a) dan setelah di masking (b)
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a

b

Gambar 5. Citra Landsat 8 hasil rasio band 3/6 (a) dan setelah di masking (b)

Gambar 6. Gabungan pendekatan threshold dan band ratio dari Landsat 8
Citra biner hasil gabungan dari threshold dan band ratio diklasifikasikan antara laut dan darat. Klasifikasi
yang digunakan adalah unsupervised classification. Hasil klasifikasi ini berupa vektor yang merupakan
konversi dari raster dengan format shapefile berbentuk polygon. Vektor hasil klasifikasi yang sudah
mengalami perbaikan ditunjukkan oleh Gambar 7. Vektor polygon garis pantai (Gambar 7) dikonversi
menjadi polyline yang menghasil garis pantai dengan batas administrasi Gianyar dan Klungkung. Hasil
polyline garis pantai citra Landsat ditunjukkan oleh Gambar 8.

Daratan

Gambar 7. Vektor polygon Landsat 8
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Gambar 8. Garis pantai hasil ekstrraksi dari Landsat 8
Validasi Metode Ekstraksi
Vektor garis pantai hasil deliniasi citra Landsat harus divalidasi dengan data yang bersifat valid untuk
mengetahui keakuratan metode yang digunakan. Data yang digunakan untuk validasi bisa dari berbagai
sumber seperti dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atau data yang diambil secara langsung di
lapangan. Penelitian ini menggunakan data titik koordinat garis pantai yang diambil secara langsung di
lapangan menggunakan Global Position System (GPS) dengan jarak antar titik 50 meter yang kemudian
dikonversi menjadi garis (polyline) dan Rupa Bumi Indonesia (RBI) garis pantai resolusi 1:25000
sebagai validator. Data Lapangan didapatkan dengan cara menentukan posisi dan mengikuti kontur
garis pantai pada kondisi air laut menuju pasang serta mengambil titik koordinat setiap 50 meter.
Sedangkan, RBI garis pantai dikeluarkan oleh BIG dan dapat diunduh pada website www.portal.inasdi.or.id.
Validasi dilakukan dengan cara menghitung jarak antara vektor garis pantai hasil survei lapangan
dengan citra Landsat 8 (Landsat 8 paling mendekati dengan pengambilan data lapangan) tahun 2015
dan RBI garis pantai dengan landsat 8 tahun 2013 dibantu oleh transek yang dibuat dengan extention
ArcGis DSAS. Transek validasi garis pantai koordinat lapangan dengan Landsat 8 dan RBI garis pantai
dengan Landsat 8 berturut-turut ditunjukkan oleh Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 9. Transek validasi garis pantai koordinat lapangan dan Landsat 8
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Gambar 10. Transek validasi garis pantai RBI dengan Landsat 8
Perhitungan jarak antara garis pantai koordinat lapangan, Rupabumi Indonesia (RBI) dan citra Landsat
(Gambar 9 dan Gambar 10) memperhatikan akresi dan erosi untuk memudahkan mendapatkan jarak
antara garis pantai hasil ekstraksi Landsat dengan koordinat lapangan dan Rupabumi Indonesia. Hasil
ekstraksi garis pantai dari Landsat dapat dinyatakan akurat apabila jarak dengan validator kecil atau
tidak melebihi resolusi spasial Landsat 8. Garis pantai hasil ektraksi Landsat dijadikan sebagai garis
awal perhitungan jarak menuju ke garis pantai koordinat lapangan dan garis pantai RBI. Jarak antara
garis pantai hasil ektraksi dengan validator apabila mengarah ke daratan maka nilainya negatif (erosi),
sedangkan apabila mengarah ke arah lautan maka nilainya positif (akresi).
Rerata jarak garis pantai validator dengan hasil ekstaksi Landsat didapatkan dengan menjumlahkan
nilai jarak disetiap transek kemudian dirata-ratakan. Hasil validasi citra dengan data koordinat lapangan
mendapatkan rerata jarak sebesar 4.8117 meter, sedangkan hasil validasi citra Landsat dengan RBI
mendapatkan nilai kesalahan sebesar 3.96434 meter.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
 Ekstraksi garis pantai dengan dataset Landsat 8 menggunakan pendekatan threshold dan
band ratio
 Hasil validasi ekstraksi garis pantai dengan peta Rupabumi Indonesia (RBI) nilai rata-rata
jarak sebesar 3.96434 meter, sedangkan dengan koordinat dari Global Positioning System
(GPS) lapangan nilai rata-rata jarak sebesar 4.8117 meter.
 Hasil validasi menunjukkan metode ekstraksi bisa digunakan untuk mendapatkan informasi
garis pantai karena rata-rata jarak dengan validator tidak melebihi resolusi spasial Landsat
yaitu 30x30 meter.
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah
 Data validator koordinat lapangan sebaiknya mewakili kondisi pasang dan kondisi surut
karena jarak garis pantai pada kedua kondisi tersebut diduga cukup jauh.
 Perlu melakukan validasi metode ekstraksi dengan dataset Landsat 5 atau Landsat 7 dengan
data yang valid pada dataset Landsat 5 dan Landsat 7.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak penyedia Citra Satelit Landsat secara Online (United
State of Geospatial Survey) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menyediakan data garis pantai
resolusi 1:25000. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada peneliti di Laboratorium GIS dan
Remote Sensing Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana karena telah banyak
membantu penulis dalam hal pengambilan data.
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