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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lahan merupakan wadah bagi sumberdaya alam yang memiliki sifat 

strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik 

memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, dan 

transportasi. Akhir-akhir ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan 

dan meningkatnya pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan juga meningkat 

dengan pesat, sementara ketersediaan dan luasan lahan pada dasarnya tidak 

berubah. Sehingga kerap kali terjadi perubahan penggunaan dan penutupan lahan 

dari satu kepentingan ke kepentingan yang lain. 

Kegiatan pada bidang kehutanan seringkali terbentur dengan masalah 

minimnya data yang tersedia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini 

haruslah dimaklumi karena penyediaan data secara konvensional dengan survey 

langsung, membutuhkan waktu, biaya dan tenaga besar. Penginderaan jauh 

(remote sensing), dalam hal ini mampu menyediakan data yang akurat dan cepat. 

Semua hal ini tercakup dalam informasi terkini yang ada dalam citra satelit dan 

foto udara.  

Penginderaan jauh merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi perubahan penutupan lahan secara cepat dan efisien. Dengan 

penginderaan jauh, peta penutupan lahan untuk setiap waktu dapat dipetakan dan 

dibandingkan, sehingga segala bentuk perubahan penutupan lahan dapat segera 
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terdeteksi dan dapat segera ditentukan kebijakan yang tepat, guna menanggulangi 

perubahan kerusakan lingkungan. 

 Analisis citra akan memberikan informasi tentang tutupan lahan, tipe 

hutan, kondisi hutan, parameter tegakan pohon dan hutan, informasi tentang 

bentuk lahan, penggunaan dan potensi lahan, dan apabila dikaitkan dengan tabel 

volume tegakan kayu dan biomasa (Howard, 1996). Selain analisis citra analisa 

spasial juga memegang peranan penting karena, melalui aplikasi penginderaan 

jauh akan berperan penting dalam menganalisa konfigurasi penggunaan lahan. 

Penelitian ini akan mencoba menggunakan sistem penginderaan jauh 

(remote sensing) untuk mendapatkan informasi data tutupan lahan pada tahun 

2005 dan tahun 2013 di Taman Nasional Bali Barat (TNBB).  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, data penginderaan jauh 

sangat penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di bidang kehutanan. Dalam 

hal ini permasalahan yang dihadapi adalah pihak Taman Nasional Bali Barat 

belum menggunakan data penginderaan jauh untuk melakukan pengelolaan hutan. 

Oleh karena itu,  perlu mengetahui bagaimana menggunakan teknik penginderaan 

jauh untuk kegiatan dalam bidang kehutanan. 

1.3 Tujuan 

 Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi luas 

tutupan lahan kawasan Taman Nasional Bali Barat melalui proses analisis data 

spasial yang memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh. Secara khusus 

penelitian ini akan menghasilkan: 
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1. Analisa konfigurasi tutupan dan penggunaan lahan di Taman Nasional Bali 

Barat tahun 2013. 

2. Analisa perubahan penggunaan dan tutupan lahan Taman Nasional Bali Barat 

tahun 2005 dan 2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini berupa data tutupan lahan di Taman Nasional Bali 

Barat (TNBB) melalui implementasi penginderaan jauh dalam bentuk peta tutupan 

lahan pada tahun 2005 dan 2013, diharapkan bermanfaat khususnya dalam bidang 

kehutanan dan pada bidang yang lain. 

 


