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ABSTRAK 

Batimetri adalah ilmu untuk menentukan topografi dasar perairan yang menghasilkan peta batimetri. 
Peta batimetri banyak digunakan untuk keperluan manajemen lingkungan, sumber daya alam, teknik 
dan navigasi. Metode pembuatan peta batimetri tradisional yang antara lain meliputi echo sounding dan 
pemetaan menggunakan instrumen multi-beam sonar atau LIDAR udara memerlukan biaya survai yang 
tinggi. Untuk keperluan-keperluan praktis dan studi-studi yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, 
batimetri yang diturunkan dari satelit kini semakin banyak digunakan. Dibandingkan dengan metode 
tradisional, biayanya jauh lebih efektif, tidak mengganggu lingkungan, cepat, dan dapat diterapkan 
untuk area yang tidak dapat diakses.  

Kata Kunci: Batimetri, citra satelit, penginderaan jauh, perairan dangkal. 

PENDAHULUAN 

Batimetri adalah ilmu untuk menentukan topografi dasar perairan yang menghasilkan peta batimetri. 
Memantau dan mengukur batimetri ini sangat penting untuk keperluan manajemen lingkungan, sumber 
daya alam, teknik dan navigasi, seperti untuk pekerjaan konstruksi, manajemen pelabuhan, peletakan 
pipa, perikanan dan pengerukan. 

Metode pembuatan peta batimetri pada prinsipnya adalah dengan mengukur kedalaman dasar perairan 
pada setiap titik. Saat ini telah tersedia peta-peta batimetri yang diterbitkan oleh lembaga yang 
berwenang, tetapi peta yang ada tersebut tidak cukup akurat. Metode pembuatan peta batimetri 
tradisional yang antara lain meliputi echo sounding dan pemetaan menggunakan instrumen multi-beam 
sonar atau LIDAR udara memerlukan biaya survai yang tinggi. Selain itu, untuk mendapatkan izin yang 
diperlukan bisa sangat memakan waktu dan survai lapangannya dapat berisiko bagi kesehatan dan 
keselamatan personil yang terlibat. 

Peta batimetri juga dapat dihasilkan dari citra satelit multi-spektral, yang dikenal dengan satellite-
derived bathymetry (SDB), yang telah dikembangkan sejak akhir 1970-an. Kemajuan terbaru dalam 
teknologi satelit, seperti peningkatan resolusi dan pita multi-spektralnya, telah meningkatkan 
potensinya sebagai sumber data hidrografi. Pendekatan ini memanfaatkan fakta bahwa panjang 
gelombang cahaya yang berbeda dilemahkan oleh air pada tingkat yang berbeda sehingga perairan 
yang lebih dalam tampak lebih gelap daripada perairan dangkal. Dengan generasi satelit saat ini, 
teknologi ini dapat digunakan untuk memetakan batimetri di kedalaman perairan hingga 25 meter dalam 
kondisi yang optimal. 

Untuk keperluan-keperluan praktis dan studi-studi yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, batimetri 
yang diturunkan dari satelit kini semakin banyak digunakan. Dibandingkan dengan metode tradisional, 
biayanya jauh lebih efektif, tidak mengganggu lingkungan, cepat, dan dapat diterapkan untuk area yang 
tidak dapat diakses. 

Dalam beberapa tahun terakhir, peluncuran satelit penginderaan jauh seperti Ikonos, QuickBird, dan 
Worldview-2 telah menawarkan citra dengan resolusi spasial dan spektral yang tinggi, tetapi semua 
citranya harus diperoleh secara komersial. Karena pengadaan citra tersebut terbukti mahal untuk 
sebagian besar negara berkembang, penggunaan data citra Landsat 8 yang tersedia secara bebas 
dapat dilakukan untuk memetakan batimetri perairan dangkal dengan hasil yang relatif dapat diterima. 
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MATERI DAN METODE 

Sejumlah algoritma empiris telah tersedia dalam literatur seperti Su et al., (2008); Stumpf et al., (2003) 
dan algoritma analitis seperti Lyzenga (1978, 1981); Lyzenga et al., (2006); Philpot (1989). Untuk 
menggunakan metode analitik, sejumlah parameter input seperti kedalaman air, sifat atmosfer dan 
material dasar perairan diperlukan sehingga menjadi sangat rumit dan sulit. Metode empiris hanya 
membutuhkan beberapa parameter yang sederhana dan mudah.  

Dari beberapa model algoritma yang dikembangkan untuk menurunkan data batimetri dari citra satelit 
tersebut, secara umum terdapat dua model algoritma derivasi yang paling dikenal, yaitu Stumpf dan 
Lyzenga. Tidak ada algoritma baru yang dikembangkan selain kedua algoritma tersebut selain 
perbaikan kalibrasinya. Perbaikan ini meliputi perhitungan kuadrat terkecil untuk membentuk model 
turunan linier yang terbaik. 

Model Stumpf (Transformasi Rasio) 

Model ini dikembangkan oleh Stumpf (2003) dengan menerapkan prinsip dasar bahwa setiap pita 
memiliki tingkat penyerapan badan air yang berbeda. Tingkat penyerapan yang berbeda ini secara 
konseptual akan menghasilkan rasio antar pita dan rasio ini akan secara konsisten berubah secara 
bersamaan ketika kedalaman berubah. 

Secara teoritis, jika rasio meningkat maka kedalaman akan meningkat juga. Pita dengan tingkat 
penyerapan yang lebih tinggi akan terus berkurang apabila kedalamannya bertambah. Menurut Stumpf 
dkk (2003), model rasio-log ini lebih nyata dan telah menunjukkan perkiraan kedalaman yang lebih 
akurat terutama untuk perairan dangkal dengan reflektansi rendah dan di daerah perairan yang lebih 
dalam dibandingkan dengan model turunan lainnya. Persamaan (1) di bawah ini memperlihatkan 
algoritma model log-ratio Stumpf tersebut. 
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m1, m0  koefisien konstanta model; 

R(1), R(2) radian untuk spektrum 1 dan 2. 

Model Lyzenga (Log Linier) 

Model ini diperkenalkan oleh Lyzenga (1978) dan dikembangkan melalui serangkaian temuan Lyzenga 
(1981, 1985 dan 2006). Secara umum, model log-linear ini mengimplementasikan algoritma baik satu 
maupun sepasang pita panjang gelombang. Algoritma model inversi log-linear ini seperti ditunjukkan 
dalam Persamaan (2) sebagai berikut. 
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dengan; 

ai (i = 0,1,...,N) koefisien konstanta, N adalah jumlah pita spektrum; 

R(i)  radian setelah koreksi atmosferis dan kilauan matahari untuk pita spektrum i; 

Dalam makalah ini diberikan contoh daerah studi di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, 
Provinsi Jawa Tengah yaitu di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang seperti terlihat pada Gambar 
1. Data batimetri yang digunakan untuk melakukan kalibrasi adalah data sekunder hasil survai lapangan 
menggunakan single-beam echosounder yang telah dilakukan pada tahun 2013. Citra Landsat 8 yang 
digunakan adalah citra yang terambil pada 9 Agustus 2018. 
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Gambar 1. Daerah studi 

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah dengan algoritma transformasi rasio (Model Stumpf) 
yang termodifikasi, yang dapat mencapai kedalaman sampai dengan 25 meter dalam air jernih. 
Algoritma ini juga dapat memprediksi kedalaman sampai batas tertentu dalam lingkungan air keruh 
yang tergantung pada kandungan sedimennya, bervariasi dari lokasi ke lokasi. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan peta-peta hasil hitungan algoritma adalah 
GlobalMapper yang dikeluarkan oleh Blue Marble Geographics. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra Landsat 8 

Landsat 8 adalah satelit observasi Bumi yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit ini adalah 
satelit kedelapan dalam program Landsat; ketujuh yang mencapai orbit dengan sukses. Awalnya 
disebut Landsat Data Continuity Mission (LDCM), sebuah kolaborasi antara NASA dan United States 
Geological Survey (USGS). Satelit Landsat 8 memotret seluruh Bumi setiap 16 hari. Data yang 
dikumpulkan oleh instrumen pada satelit tersedia untuk diunduh secara bebas dari EarthExplorer, 
GloVis, atau LandsatLook Viewer dalam 24 jam setelah akuisisi. 

Citra Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) Landsat 8 terdiri dari sembilan 
pita spektrum dengan resolusi spasial 30 meter untuk Pita 1 hingga 7 dan 9. Pita 1 (Ultra Biru) 
bermanfaat untuk studi pesisir dan aerosol. Pita 9 bermanfaat untuk pendeteksian awan tipis (cirrus). 
Resolusi untuk Pita 8 (Pankromatis) adalah 15 meter. Pita Termal 10 dan 11 bermanfaat untuk 
mengukur suhu permukaan yang lebih akurat dalam setiap 100 meter. 

  

Pulau Parang 
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Tabel 1. Pita-pita pada Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) Landsat 8 

Pita 
Panjang gelombang 

(mikrometer) 
Resolusi 
(meter) 

Pita 1 – Ultra Biru 0,435 – 0,451 30 

Pita 2 – Biru 0,452 – 0,512 30 

Pita 3 – Hijau 0,533 – 0,590 30 

Pita 4 – Merah 0,636 – 0,673 30 

Pita 5 – Dekat Infra Merah 0,851 – 0,879 30 

Pita 6 – Infra Merah Gelombang Pendek 1 1,566 – 1,651 30 

Pita 7 – Infra Merah Gelombang Pendek 2 2,107 – 2,294 30 

Pita 8 – Pankromatis 0,503 – 0,676 15 

Pita 9 – Awan Tipis 1,363 – 1,384 30 

Pita 10 – Infra Merah Termal 1 10,60 – 11,19 100 

Pita 11 – Infra Merah Termal 2 11,50 – 12,51 100 

Studi perkiraan batimetri perairan dangkal ini menggunakan citra Pita 1 (Ultra Biru), Pita 2 (Biru) dan 

Pita 3 (Hijau), seperti terlihat pada Gambar 2 dibawah ini. Sedangkan Pita 5 (Dekat Infra Merah) 
digunakan untuk menguji pengaruh kilauan matahari. Semua citra yang digunakan adalah citra Tingkat-
2 dimana telah dikoreksi terhadap hamburan dan penyerapan atmosfer. 

     

Gambar 2. Citra Landsat 8 Pita 1, 2 dan 3 (dari kiri ke kanan) daerah studi 9 Agustus 2018 

Gambar 3 menunjukkan citra Landsat 8 Pita 2 (Biru), Pita 3 (Hijau) dan Pita 4 (Merah) yang ditampilkan 
sesuai dengan warnanya.  

Semua citra perlu dilakukan koreksi sebelum digunakan, antara lain koreksi atmosferis dan radiometris. 
Koreksi atmosferis dilakukan karena sinar matahari melewati atmosfer dua kali, yaitu saat sampai ke 
Bumi dan dipantulkan lagi untuk diterima oleh sensor satelit, sehingga telah mengalami dua kali 
hamburan dan penyerapan oleh atmosfer. Karena citra Landsat 8 Tingkat-2 telah dilakukan koreksi 
atmosferis, maka dalam hal ini tidak perlu dilakukan koreksi lagi.  

Koreksi radiometris dilakukan karena permukaan air tidak rata dan radiasi matahari pada lereng ombak 
langsung dipantulkan ke sensor yang mempengaruhi nilai kecerahan piksel. Demikian pula, pantulan 
awan juga dapat mempengaruhi nilai kecerahan piksel. Koreksi kilauan air dan pantulan awan ini dapat 
dilakukan dengan metode yang dibuat oleh Hedley dkk (2005), yaitu dengan membuat regresi linier 
terhadap nilai radian Pita Biru (B) dan Pita Dekat Infra Merah (NIR). Penerapan metode ini terhadap 
citra Landsat 8 di daerah studi menunjukkan nilai R2 yang sangat rendah, yaitu 0,0018 (Gambar 4) 
sehingga kilauan matahari hampir tidak terlihat karena nilai radian NIR tidak bertambah dengan 
meningkatnya nilai radian B. Dengan demikian, koreksi radiometris tidak perlu dilakukan. 
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Gambar 3. Citra Landsat 8 Pita 2 (Biru), 3 (Hijau) dan 4 (Merah) di daerah studi 

 

Gambar 4. Korelasi nilai radian Pita Biru (B) dan Pita Dekat Infra Merah (NIR) daerah studi 

Data Survai Daerah Studi 

Data batimetri yang digunakan sebagai contoh untuk melakukan kalibrasi dalam makalah ini adalah 
data sekunder hasil survai lapangan menggunakan single-beam echosounder di perairan antara Pulau 
Parang dan Pulau Kumbang, Kepulauan Karimunjawa yang telah dilakukan pada tahun 2013. Data 
tersebut berupa kedalaman dasar perairan yang diukur dari muka laut rata-rata, yang ditampilkan dalam 
sebuah model elevasi digital (MED), seperti terlihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Peta batimetri daerah studi hasil survai lapangan 

Pengolahan Data Digital 

Data kedalaman perairan hasil survai lapangan yang sudah didigitasi ulang kemudian dibagi menjadi 
piksel-piksel dalam format TIF dengan kerapatan 30 m permukaan Bumi. Dalam format TIF tersebut, 
setiap piksel memiliki nilai kedalaman pada pusat piksel tersebut, yang dapat dirubah menjadi data 
tabular yang terdiri dari nilai bujur, lintang dan kedalaman. 

Demikian pula halnya untuk citra Landsat 8 yang digunakan, yaitu Pita 1 (Ultra Biru), Pita 2 (Biru) dan 
Pita 3 (Hijau). Data asli yang diunduh dari peladen USGS telah memiliki format TIF. Data dalam pita-
pita tersebut kemudian dipotong agar sesuai dengan wilayah data kedalaman perairan hasil survai 
lapangan, dan dirubah menjadi data tabular seperti diatas. 

Pengolahan data dilakukan menggunakan data tabular yang telah dibuat tersebut. Persamaan awal 
yang digunakan adalah persamaan Model Transformasi Rasio (Stumpf 2003) seperti tersebut diatas. 
Pengamatan hasil regresi menggunakan persamaan ini menunjukkan pola korelasi yang tidak linier – 
persamaan Stumpf diturunkan untuk air jernih – dan titik-titiknya agak tersebar (Gambar 5). Regresi 
menggunakan korelasi eksponensial menunjukkan nilai R2 = 0,5058, RMSE = 4,3804 meter dan MAE 
= 2,9153 meter untuk data sampai kedalaman 20 meter. 

Pemakalah kemudian memasukkan nilai radian Pita 1 (Ulta Biru), yaitu dengan membagi nilai rasio 
logaritmanya dengan nilai kuadrat logaritma radian Pita 1. Hasilnya menunjukkan korelasi yang lebih 
baik, walaupun tetap tidak linier juga, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Regresi menggunakan 
korelasi eksponensial menunjukkan nilai R2 = 0,5721, RMSE = 3,2753 meter dan MAE = 2,2955 meter 
untuk data sampai kedalaman 20 meter sehingga memberikan perbaikan terhadap persamaan 
awalnya. 

Pulau Parang 
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Gambar 5. Regresi eksponensial antara kedalaman terhadap nilai rasio logaritma model Stumpf 

 

Gambar 6. Regresi eksponensial antara kedalaman terhadap nilai logaritma radian pita-pita yang 
dibuat oleh pemakalah 

y = 4E-12e27,865x

R² = 0,5058
RMSE = 4,3804 m
MAE = 2,9153 m

0

5

10

15

20

25

30

0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 1.08

K
e
d
a
la

m
a
n
 t

e
ru

k
u
r 

+
 0

,1
 (

m
)

( )
( )G

B

R

R





ln

ln

y = 0.011e0,5222x

R² = 0,5721
RMSE = 3,2753 m
MAE = 2,2955 m

0

5

10

15

20

25

30

9 10 11 12 13 14 15

K
ed

al
am

an
 t

er
u

ku
r 

+ 
0

,1
 (

m
)

(%)
( )
( ) ( )UBG

B

RR

R







2ln

1

ln

ln



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

8 
 

Persamaan yang tidak linear tersebut menunjukkan adanya pengaruh kekeruhan air didalam perairan 
tersebut. Terlihat dari sebaran titik-titik pada kedua kurva diatas bahwa untuk kedalaman lebih dari 
sekitar 20 meter dasar perairan hampir tidak dapat terlihat oleh sensor satelit. Terlihat juga dari sebaran 
titik pada Gambar 6 tentang adanya kesalahan yang diakibatkan oleh ombak pecah (tersebar pada 
bagian bawah) dan tutupan awan tipis (tersebar pada bagian kiri).  Untuk analisis yang lebih teliti, 
pengaruh-pengaruh tersebut perlu dihilangkan dengan cara memotong wilayahnya. 

Untuk memperkirakan batimetri perairan dangkal di sekitar Kepulauan Karimunjawa, pemakalah 
kemudian menggunakan persamaan terakhir sebagai berikut. 
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dengan; 

Z   perkiraan kedalaman perairan (sampai dengan 20 meter); 

R(UB), R(B), R(G) radian Pita 1 (Ultra Biru), Pita 2 (Biru) dan Pita 3 (Hijau). 

Penerapan persamaan diatas terhadap seluruh piksel di wilayah terukur menunjukkan nilai-nilai statistik 
kedalaman perairan R2 = 0,5747, RMSE = 3,277 meter dan MAE = 2,297 meter untuk data sampai 
kedalaman 20 meter, seperti terlihat pada Gambar 7. Terlihat dari sebaran titik-titik pada gambar 
tersebut bahwa terdapat kesalahan yang diakibatkan oleh ombak pecah dan tutupan awan tipis. 
Senjang di bagian kiri adalah koreksi pasang surut, dimana perairannya pada saat dilakukan 
pengambilan citra oleh satelit sedang mengalami surut sekitar 1,6 meter.  

 

Gambar 7. Perbandingan kedalaman perairan terukur dengan turunan citra satelit Landsat 8 

Gambar 8 menunjukkan peta batimetri hasil perkiraan menggunakan citra Landsat 8 di daerah studi 
yang ditampilkan dalam bentuk MED. Dengan persamaan yang sama, maka dapat diperkirakan 
batimetri perairan yang lebih luas di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang (Gambar 10). Sebagai 
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perbandingan, pada Gambar 11 ditunjukkan peta batimetri BATNAS yang dikelurkan oleh Badan 
Informasi Geospasial. 

 

Gambar 8. Peta batimetri daerah studi yang diturunkan dari citra Landsat 8 

 
Gambar 9. Citra global di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang 

Pulau Parang 

Pulau Parang 
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Gambar 10. Citra Landsat 8 Pita Biru, Hijau dan Merah di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang 

 

Gambar 11. Peta batimetri perairan di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang 

Awan Awan 
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Gambar 12. Peta batimetri BATNAS di sekitar Pulau Parang dan Pulau Kumbang 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam paparan ini, terdapat korelasi yang cukup antara kedalaman 
dasar perairan sampai dengan 20 meter dengan logaritma radian Pita-pita Ultra Biru, Biru dan Hijau 
citra Landsat 8. Setiap set citra yang diambil pada suatu waktu tertentu perlu dilakukan analisis untuk 
mendapatkan persamaan dengan kesalahan yang terkecil, dengan melakukan koreksi-koreksi yang 
diperlukan. Demikian pula, apabila habitat dasar perairan dan kekeruhan air pada suatu lokasi berbeda 
dengan lokasi yang lain, maka perlu dilakukan analisis tersendiri untuk lokasi tersebut. 

Analisis ini memerlukan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional seperti 
echo sounding dan pemetaan menggunakan instrumen multi-beam sonar atau LIDAR udara. Algoritma 
yang dilakukan dapat digunakan untuk keperluan-keperluan praktis dan studi-studi yang tidak 
memerlukan ketelitian tinggi, maupun untuk perencanaan awal sebelum dilakukan survai lapangan 
yang lebih rinci.  
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