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ABSTRAK  

Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap faktor kegiatan manusia. Hal ini 
dapat kita lihat diberbagai wilayah Indonesia seperti mundurnya garis pantai (Abrasi) dan majunya garis 
pantai akibat sedimentasi (Akresi) yang menyebabkan penurunan kondisi lingkungan. Salah satu 
wilayah yang diduga mengalami Abrasi dan Akresi yaitu Kabupaten Pemalang tepatnya di bagian 
pesisir Utara. Untuk mengatasi perubahan hal tersebut, diperlukan monitoring dengan cepat dan 
berlanjut agar masalah yang ditimbulkan tidak semakin besar. Teknologi Penginderaan Jauh dan 
Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat digunakan untuk pemantauan wilayah pesisir karena mampu 
menggambarkan dengan baik kondisi sesuai dengan aslinya serta ketersediaan data multitemporal. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan garis pantai di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 
dengan memanfaatkan data citra multitemporal Google Earth dari tahun 2009 hingga 2020. 
Penggunaan deteksi tepi Canny untuk mendeteksi garis pantai secara otomatis. Sedangkan analisis 
spasial dan multitemporal digunakan untuk melihat perubahan garis pantai. Dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa pemanfataan Deteksi Tepi Canny dengan Citra Multitemporal Google Earth 
mampu mendeteksi perubahan garis pantai di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari tahun 2009 
hingga 2020 garis pantai di Kabupaten Pemalang telah mengalami perubahan baik Abrasi maupun 
Akresi. Wilayah yang mengalami Abrasi sebanyak 31 lokasi dan Akresi sebanyak 25 lokasi yang 
menyebar di sepanjang 1.34 km dengan dominasi kerusakan yaitu Abrasi. Dalam 11 tahun terakhir 
wilayah yang mengalami Abrasi berkisar -1.27 hingga -2.24 meter dengan rata-rata tiap tahun -0.31 
hingga -0.36 meter. Sedangkan wilayah yang mengalami Akresi berkisar +0.90 hingga +2.87 meter 
dengan rata-rata tiap tahun +0.24 hingga +0.45 meter. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 
(1) Perlu dilakukan validasi menggunakan garis pantai skala besar dari Badan Informasi Geospasial 
(BIG) atau survei langsung di lapangan (survei terestris), (2) Penggunaan citra resolusi tinggi akan 
memudahkan dalam proses interpretasi dan validasi serta (3) Pemilihan lokasi dengan perubahan garis 
pantai yang signifikan setiap tahunnya, memudahkan dalam mengetahui perbedaan pada citra. 

Kata Kunci: Spasial-Multitemporal Analisis, Deteksi Tepi Canny, Citra Google Earth, Garis  
Pantai, Kabupaten Pemalang 

PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap perubahan karena faktor kegiatan 
manusia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan laut, dimana kegiatan wilayah pesisir yang tidak 
terkendali dan mengabaikan lingkungan akan mengakibatkan timbulnya masalah baru seperti erosi 
pantai yang merusak wilayah pemukiman. Hal ini dapat kita lihat diberbagai wilayah Indonesia seperti 
mundurnya garis pantai (Abrasi) dan manjunya garis pantai akibat endapan/ sedimentasi (Akresi) yang 
menyebabkan penurunan kondisi lingkungan. Salah satu wilayah yang diduga mengalami Abrasi dan 
Akresi yaitu Kabupaten Pemalang tepatnya di bagian pesisir Utara. 

Untuk mengatasi degradasi lingkungan yang terus berkelanjutan, diperlukan monitoring dengan cepat 
dan berlanjut agar masalah yang ditimbulkan tidak semakin besar. Teknologi Penginderaan Jauh dan 
Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat digunakan untuk pemantauan wilayah pesisir karena mampu 
menggambarkan dengan baik kondisi aslinya serta ketersediaan data multitemporal secara global 
(Sasmito & Suprayogi, 2017). Teknologi ini berkembang sangat cepat baik dari ketersediaan data citra 
resolusi tinggi dan metode klasifikasinya. Salah satu metode klasifikasi yang dapat diterapkan untuk 
analisis garis pantai adalah deteksi tepi Canny.  
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Penelitian mengenai perubahan garis pantai dengan mengkombinasikan Penginderaan Jauh dan SIG 
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Eva (2020) melakukan penelitian perubahan garis 
pantai dengan metode Canny di wilayah pesisir Lombok Tengah menggunakan citra Landsat 8 tahun 
2013 hingga 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi pergeseran secara abrasi 
maupun akresi di beberapa wilayah seperti Aan dan Muluq, Serenting, Mandalika dan Pantai Kuta. 
Putri (2021) melakukan penelitian dengan memanfaatkan penginderaan jauh untuk memetakan 
perubahan garis pantai di Kecamatan Padang menggunakan metode Digital Shoreline Analysis System 
(DSAS) yaitu Net Shoreline Movement (NSM) dan End Point Rate (EPR). Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan teknik tersebut mampu melihat perubahan garis pantai sehingga dapat diketahui terjadi 
abrasi dan akresi dari tahun 2000 hingga 2020.  

Parenta (2021) juga melakukan penelitian perubahan garis pantai di Kabupaten Maros menggunakan 
citra Landsat 7 dan 8 dengan metode DSAS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan garis pantai dari tahun 2011 hingga 2021 dimana Akresi mendominasi di Kabupaten 
tersebut. Selanjutnya penelitian Putra (2021) menggunakan metode Normalized Difference Water 
Index (NDWI) serta penggunaan DSAS untuk melihat perubahan garis pantai di Kota Padang tahun 
2000 hingga 2020. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kedua metode 
tersebut dapat membantu dalam mendeteksi perubahan garis pantai di kota Padang yaitu telah terjadi 
abrasi dan akresi.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan garis pantai dengan memanfaatkan data citra 
multitemporal Google Earth dari tahun 2009 hingga 2020 dengan mengintegrasikan Penginderaan 
Jauh dan SIG seperti yang pernah dilakukan oleh Rosyidy et al., (2020). Penggunaan deteksi Tepi 
Canny pada software Matlab memudahkan dalam analisis garis pantai secara otomatis yang 
sebelumnya telah kami lakukan di Pulau Gili Raja, Kabupaten Sumenep, Madura (Prayogo & Hidayah, 
2021). Analisis spasial dan multitemporal digunakan untuk melihat perubahan garis pantai di 
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam kurun waktu11 tahun terakhir.  

MATERI DAN METODE 
Lokasi Penelitian  

Kabupaten Pemalang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis antara 1090 17′ 30″ – 
1090 40′ 30″ Bujur Timur (BT) dan 80 52′ 30″ – 70 20′ 11″ Lintang Selatan (LS) tepatnya di sebelah barat 
kota Semarang (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2021). Kabupaten ini memiliki 14 Kecamatan 
dengan luas sebesar 1.115,30 km2 yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di sebelah Timur, 
Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Purbalingga di sebelah Selatan dan Kabupaten Tegal sebelah 
Barat (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2021). Dengan posisi geografis yang dimiliki, Kabupaten 
Pemalang memiliki letak yang strategis baik pemerintahan maupun perdagangan. Kabupaten 
Pemalang terletak pada ketinggian 16 hingga 925 meter diatas permukaan laut yang dilintasi dua 
sungai yaitu Sungai Comal dan Waluh dimana sebelah utara yang berbatasan dengan laut Jawa 
terletak di wilayah pesisir (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2021). 

Lokasi penelitian terletak pada 1090 13’ 29” BT dan 60 86” 62” LS tepatnya di pesisir bagian Utara. 
Panjang garis pantai yang digunakan dalam penelitian yaitu 1.34 km membentang dari Timur ke Barat. 
Lokasi tersebut dipilih atas pertimbangan wilayah yang diduga mengalami perubahan garis pantai 
setiap tahunnya dari studi awal menggunakan citra Google Earth 2009, 2014 dan 2020. Gambar 1 
merupakan peta lokasi penelitian yang ditampilkan dengan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) batas 
Kabupaten dan ESRI World Imagery.  
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Gambar 1. Lokasi penelitian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 

Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Google Earth tahun 2009, 2014 dan 2020, 
Basemap ArcGIS serta shapefile RBI batas Kabupaten yang merupakan data sekunder. Software yang 
digunakan antara lain yaitu Google Earth Pro untuk perolehan citra, ArcGIS digunakan untuk analisis 
spasial dan Matlab digunakan untuk deteksi tepi Canny. Tabel 1 dan 2 menunjukkan waktu perekaman 
dan Ground Control Point (GCP) pada citra. 

Tabel 1. Waktu perekaman citra 

Bulan Tahun 

September 2009 

April 2014 

Juni 2020 

 
Tabel 2. GCP pada citra 

GCP ke- Lintang Bujur 

1 6°51'1.72"S 109°21'56.22"E 

2 6°51'1.78"S 109°25'29.46"E 

3 6°52'47.85"S 109°22'20.54"E 

4 6°52'47.13"S 109°25'8.51"E 

Metode Deteksi Tepi Canny 

Teknik deteksi tepi Canny digunakan untuk mengidentifikasi garis batas suatu objek pada sebuah citra. 
Deteksi Canny dapat dijalankan salah satunya menggunakan software Matlab. Deteksi tepi ini 
dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya melalukan filter Gaussian, mencari intensitas gradien, 
menerapkan thresholding dan menghubungkan tepi yang lemah dengan tepi objek yang jelas dan kuat. 
Yadnya & Irawan (2017) menyatakan turunan pertama dari fungsi yang dikonvolusikan dengan fungsi 
Gaussian. 
 
𝑔 (𝑥, 𝑦) = 𝐷[𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓 (𝑥, 𝑦)...................................................................................................... (1) 
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Ekivalen dikonvolusikan dengan turunan pertama Gaussian dan mengkombinasikan tingkat kehalusan 
dan pendeteksian tepi dalam suatu konvolusi dalam satu dimensi baik secara vertikal maupun 
horizontal (Yadnya & Irawan, 2017).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra yang diperoleh dari Google Earth kemudian dilakukan georefrencing untuk menyesuaikan 
koordinat pada peta.  Deteksi tepi Canny dilakukan pada keseluruhan citra yaitu pada tahun 2009, 2014 
dan 2020. Gambar 2 menunjukkan citra Google Earth yang digunakan dalam penelitian ini. 

  

 

Gambar 2. Citra multitemporal google earth tahun 2009, 2014 dan 2020 

Penerapan filter gaussian agar citra terlihat lebih smooth sebelum dilakukan deteksi tepi. Kemudian 
penyesuaian intensitas gradien bertujuan nantinya untuk memperoleh tepi terbaik dari suatu citra dalam 
hal ini adalah garis pantai. Kemudian analisis dilanjutkan dengan melakukan thresholding dan 
menghubugkan tepi-tepi objek yang lemah ke tepi objek yang kuat pada citra. Langkah ini dilakukan 
pada keseluruhan citra untuk memperoleh garis pantai yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 
Gambar 3 merupakan hasil analisis deteksi tepi Canny pada keseluruhan citra. 
 

  
September 2009 April 2014 

 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

45 
 

 
Juni 2020 

Gambar 3. Hasil deteksi tepi Canny pada citra multitemporal google earth tahun 2009, 2014 dan 
2020 

Hasil tepi pada tiga citra kemudian dilakukan overlay untuk melihat perubahan garis pantai dalam kurun 
waktu 11 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 31 lokasi yang mengalami Abrasi 
dan 25 lokasi mengalami Akresi. Sampling perhitungan laju abrasi dan akresi dilakukan pada beberapa 
wilayah. Pada gambar 4, lokasi A pada tahun 2009-2014 dan 2014-2020 mengalami kemunduran garis 
pantai sebesar -2.24 dan -1.79 meter. Sedangkan lokasi B, pada tahun 2009-2014 dan 2014-2020 
mengalami kemunduran garis pantai sebesar -2.16 dan -1.27 meter. Rata-rata kemuduran garis pantai 
di lokasi penelitian Kabupaten Pemalang sebesar -0.31 hingga -0.36 meter/ tahun.  

  

Gambar 4. Garis pantai pada lokasi penelitian yang mengalami Abrasi 

Selanjutnya lokasi yang mengalami kemajuan garis pantai atau Akresi. Pada lokasi A pada tahun 2009-
2014 dan 2014-2020 mengalami kemajuan garis pantai sebesar +2.10 dan +2.87 meter. Sedangkan 
lokasi B, pada tahun 2009-2014 dan 2014-2020 mengalami kemajuan garis pantai sebesar_+0.90 dan 
+1.76 meter. Rata-rata kemajuan garis pantai di lokasi penelitian Kabupaten Pemalang sebesar +0.24 
hingga +0.45 meter/ tahun. Gambar 5 menunjukkan lokasi penelitian yang mengalami Akresi. 
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Gambar 5. Garis pantai pada lokasi penelitian yang mengalami Akresi 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfataan Deteksi Tepi Canny dengan Citra 
Multitemporal Google Earth mampu mendeteksi perubahan garis pantai di Kabupaten Pemalang, Jawa 
Tengah. Dari tahun 2009 hingga 2020 garis pantai di Kabupaten Pemalang telah mengalami perubahan 
baik Abrasi maupun Akresi. Wilayah yang mengalami Abrasi sebanyak 31 lokasi dan Akresi sebanyak 
25 lokasi yang menyebar di sepanjang 1.34 km dengan dominasi kerusakan yaitu Abrasi. Dalam 11 
tahun terakhir wilayah yang mengalami Abrasi berkisar -1.27 hingga -2.24 meter dengan rata-rata tiap 
tahun -0.31 hingga -0.36 meter. Sedangkan wilayah yang mengalami Akresi berkisar +0.90 hingga 
+2.87 meter dengan rata-rata tiap tahun +0.24 hingga +0.45 meter. Adapun saran untuk penelitian 
selanjutnya yaitu (1) Perlu dilakukan validasi menggunakan garis pantai skala besar dari Badan 
Informasi Geospasial (BIG) atau survei langsung di lapangan (survei terestris), (2) Penggunaan citra 
resolusi tinggi akan memudahkan dalam proses interpretasi dan validasi serta (3) Pemilihan lokasi 
dengan perubahan garis pantai yang signifikan setiap tahunnya, memudahkan dalam mengetahui 
perbedaan pada citra. 
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