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Abstrak
Wahana dengan mcnggunakan sensor Radar ma.irpu ncnga bil dota
pada semua kondisi cuaca. Schingga urflrk tujuan monitoring perubalan
lansckap di daerah tropis penggunaar data cifra mdar songat cocok karena
ketersediaan llfie serrcs ddlLl lcbih tL'rlamjn. Akan tetapi teknik/mctodologi
penerapann.va masih belum bcrkcmbang. Pcnclitian inibertujan untuk mencari
metoda pcngolahan data citra Radar lang tepat untuk ka\rasan pcsisir Scgara
Anakan. Cilacap. Sclain dari itu .juga dicari kcmungkinan penggabungan data
citra mdar dar optik, uituk mcningkatkan ketclitian interpretasi. Data.vang
digunakan dalam penelitian ini adale.h La.ndsar/MSS (tahun 1983), l,mdsat/TM
(1991 dan 1997), Radarsai (1999) scrta data Sistim lnformasi Ceografi (SIG).

PENDAHULUAN
Segara anakan terletak di perbatasan Jawa tengah dan Jawa Barat, tepatnya pada

7'30' -'7"44' Lintang Selatan dan 109"-03' - 109"42' Bujur Timur. (Gambar
Kawasan estuari ini sangat penting karena beberapa alasafl , yaitu

1).

:

(a) ekosistim mangrove yang paling luas dan baik di Jawa (Tamin. ?)
(b) habilat beberapa flora dar launa langka dan dilindungi (Anonim, 1998)
(c) menopang kehidupan /perekonomian masyarakat nelayan $Vhite, eral 1989).
Permasalahan yang dihadapi dalam usaha konsenasi kawasan estuari

ini adalah :

(a) pendangkalan ataupun penyempitan Laguna,
(b) pengrrsakan habitat/tegakan mangrove sebagai akibat pembukaan tambak udang/
persawahan dan pengumpulan kayu bakar.
Sebagai langkah awal penyelamatan, diperlukan suatu sistim monitoring yang
cepat dan akurat, sehingga dapat diambil rindakan antisipasi dan penlusunan kebijakan

pengelolaan

yang tepat. Tekrologi

penginderaan jauh dikombinasikan Sistim

Inlbrmasi Geografi (SlG), melupakan aitematifteknoiogi yang dapat digunakan.
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Citra inderaja optik (Landsat, SPOT, MOS, NOAA) banyak digunakan untuk

monitori.g. hanya di daerah tropis, data yang berkualitas baik (persentase penutupan

aran rendah) sulit didapatkan. Sehingga dicari alternatif lain dengan menggunakan
Radar. Untuk keperluan kehutanan/pertanian, citra Radar masih sangat baru. Aplikasi

di daerah tropis masih dalam taraf me.coba-coba Penelitian ini merupakan

sebuah

penelitian awal, mencoba untuk menggabungkan duajenis citra inderaja tersebu ufiuk

memonitor perubahan di kawasan Segara Anakan, Cilacap.

BAHAN DAN METODA
Citra inderaja yang digunakan adalah Landsat Mss/tahun 1983, Landsat/TM

tahur 1991 dan I997 sefia data Radarsat tahun 1999. l.andsat/N{Ss tahun 1983. tidak
digunakan karena penutupan awan yang sangat besar. Data satelit 1,ang diimport dari

CCT, dikoreksi secara geografik dengan data

digital SIG dari SACDP,

Cilacap.

kemudian dilakukan analisis. Software yang digunakan adalah Arc/Info dan Erdas
Imagine.

HASIL DAN PEMBAEASAN

1.

Aplikasi citra optik untuk identilikasi mangrove
Hutan mangrove dapat dikenali dengan menggunakan kombinasi band 2 (520-

630 nm), band,1

(700

900 nm) dan band 5

(

L55

175 um) Sedangkan informasi

mengenai air dapat dapat diekstrak dengan menggunakan band

dariLandsat/

l,

band 2 dan band 3

TM. Kemudian dibuat citra komposit dengan nilai digital

3) sebagai red. (band 4-band 2)

sebagai

grcen dan (band 2- band

(band 5- band

t)

sebagai Dtue

(Wouthuyzen, 1997)

Hasil analisis ditampilkan pada Gambar 2a dat

2b. Citra komposit

terseblrt

dapat digunakan untuk membedakan mangrove, hutan pegunungan, areal pertanian dan

pemukiman. Pada periode

1991

1997, tampak pengurangan permukaan air segara

anakan dan eksploitasi mangrove 1,ang cukup besar.

Dengan menggunakan metoda

ini masih sulit untuk membedakan

antara

tambak dengan daerah terbuka, ataupun dengan ladang/sawah. Nilai Digilal Number

(DN) kadang memberikan

besaran yang sama.

2. Aplikasi Radar (Radarsat)
Peflgolahan citra radar dilakukan dengan melakukan speckle supre*tun.
dengan metoda Lee, Frost dan Gamma-Map

(Anonim, 1997) Data sebelum analisis

dan hasil penghitungan ditampilkan pada Gambar 3a, 3b, 3c dan

3d.

Hasil proses

speckle suptessiot belum dapat menunjuklan hasil yang memadai untuk keperluan

interpretasi, terutama belum didapatkannya iriormasi mengenai perbedaan mangrove
dan non mangrove, ataupun perbedaan diantara species mangrove tersebut. lvalaupun
analisis dilanjutkan delgan menggunakan texture analisis. Hal

ini mungkin disebabkan

formasi mangrove di segara anakan yang tidak teratur,/bercampur diantara species yang
berbeda

Informasi yang berharga dari penggunaan citra Radar adalah informasi
mengeral

pallemlbentuk obyek. Laodsat/optik. Pada Gambar 3a, 3b, 3c dan 3d, jelas

terlihat bentukan tambak, yaflg sulit diidentifikasi bila menggunakan citra
optik/Landsat /TM (Gambar 4a)

Dengan menggabungkan kelebihan masing-masing citra Radar dan Optik,
maka diharapkan hasil identifikasi/interpretasi citra lebih akurat. Pada Gambar 4b,

disajikan penggabungan dua macam sensor tersebut. Gambar komposit tersebut
menggunakan band 7 La[dsal/TM sebagai -lierl, Radar sebagai

B/re dan, Band

]

Landsat/TM sebagai Greel..

Kf,SIMPULAN
Studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa pelggunaan citra multi sensor,

yaitu optik dan radar, dapat membantu monito ng perubahan Lansekap di

Alakan. Informasi

Segara

mengenai vegetasi mang.ove didapatkan dari citra Landsat/TM.

sedangkan informasi mengenai bentuk/pdttern dapat didapatkan

dari citra

Penelitian lebih mendalam perlu dilakukan.
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cambar
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Gambar 2.
(a) Citrakomposir Landsat/TM tahun 1991. (b) Citra komposit LandsatrTM tahun
199?. Wama biru : air permukaan, hijau muda: mangrove, mera.h : pe.tanian dan lahan
tidak bervegetasi, hijau kekmingan : hutan pegunulgan, kmine : semak belukar.
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Gambar 3. (a) Citra Radar sebelum Speckle Sup.ession , (b) Aplikasi
tilter Frost. ((c) Aplikasi Filter Lee-Sigma dan (d) Filter Gamma Map.

Gambar 4. (a) Penampakan tarnbak pada ciha Landsat, (b) Citm komposit, dengan
metlggunakan bard 7 (R), radar (B) dan band 3 (G). Warna hijau menunjuklan
ma4rove, Warna kehitaman : tambak, Warna biru : permukaan air, Merah
teralg&eputihan : Perkampungan, Merah : Lahan tidak bervegetasi.

