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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring meningkatnya kebutuhan hutan  untuk berbagai kegiatan mulai 

dari alih fungsi lahan hutan dan pengambilan sumberdaya hasil hutan kayu dan 

non kayu yang terus berlanjut bahkan sampai pada hutan alam yang sebagai 

sasaranya. Hal tersebut menyebabkan laju defoerestasi lahan hutan yang semakin 

besar dari tahun ke tahun yang telah terbukti dari luasan hutan semakin 

menyempit mencapai 1 menit hutan hilang seluas 6 lapangan bola tiap jamnya. 

Dengan adanya perubahan lahan hutan yang ditandai dengan laju deforestasi  

maka kondisi penutupan vegetasi di setiap kelas penutupan lahan pun akan 

berubah dari tiap tahun ke tahun. 

Dari tahun ke tahun daerah Taman Hutan Raya R.Soerjo telah mengalami 

kegiatan pembukaan  lahan hutan untuk menjadi lahan pertanian sesuai dengan 

tingkat kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Tahura R.Soerjo yang semakin 

meningkat dan hal tersebut sebanding dengan tingkat deforestasi yang terjadi di 

Tahura R.soerjo. Dalam hal  kegiatan ini analisa defoestasi di butuhkan dalam 

mengetahui seberapa besar perubahan lahan yang terjadi akibat dari adanya 

deforestasi di wilayah tersebut. 

Kegiatan analisa perubahan tutupan lahan seringkali terbentur dengan 

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

ini haruslah dimaklumi karena penyediaan data untuk analisa perubahan lahan 

secara konvensional dengan survey langsung, membutuhkan waktu, biaya dan 
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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. Oleh karena itu, data 

penginderaan jauh diharapkan dapat memberikan informasi mengenai data yang 

berkaitan dengan masukan dalam analisa perubahan tutupan lahan. 

Secara khusus, penginderaan jarak jauh menggunakan satelit multiwaktu 

akan memberikan kemudahan dalam mendeteksi dan menginventarisir perubahan 

lahan yang terjadi di areal yang luas dibandingkan menggunakan potret udara. 

Disamping itu citra satelit juga membutuhkan biaya yang lebih kecil per m
2 

dibandingkan dengan potret udara (Jaya,1997). 

Mengingat semakin cepatnya perubahan tutupan hutan maka data 

informasi yang dibutuhkan adalah data terbaru yang diperoleh secara cepat, akurat 

dan efisien. Penerapan teknik penginderaan jauh melalui citra digital yang 

menggabungkan antara metode terestris dan penginderaan mampu mendapatkan 

hasil yang optimal. yang dilihat dari dua aspek : (1) Efisiensi biaya, dimana biaya 

yang dibutuhkan lebih kecil, tetapi tetap  mendapatkan data yang akurat dan tepat, 

(2) Efektivitas kegiatan, yang memungkinkan pengkajian lebih lanjut 

menggunakan citra digital tak berawak (unmanned) beresolusi tinggi untuk dapat 

mengetahui potensi yang ada di wilayah hutan tersebut (Astuty, 2009). 

Perubahan penutupan lahan akan secara mudah bisa diketahui oleh satelit 

di ruang angkasa melalui perubahan nilai-nilai reflektasi permukaan. Berubahnya 

radiansi (radiance) merupakan indikasi nyata adanya perubahan lahan. Dengan 
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cara ini perubahan lahan di areal yang luas akan lebih mudah dideteksi secara 

efektif. 

Penelitian ini akan menganalisa perubahan tutupan lahan  berbasis citra 

landsat ETM 2000, landsat 8 2013 di Taman Hutan Raya R.Soerjo dengan 

memanfaatkan penginderaan jauh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. 

Penelitian ini di lakukan karena meningkatnya laju deforestasi yang ditandai 

dengan semakin menyempitnya lahan hutan dan belum ada data tentang 

perubahan funsgi lahan yang ada di Tahura R.soerjo.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas tentang analisa 

perubahan tutupan lahan  berbasis citra landsat ETM 2000, landsat 8 2013 di 

Taman Hutan Raya R.Soerjo sangat penting untuk melihat dan mengamati 

seberapa besar perubahan tutupan lahan akibat kerusakan hutan. Maka dari itu, 

untuk memudahkan dalam kegiatan analisa perubahan tutupan lahan ini perlu 

mengetahui bagaimana menggunakan citra satelit dalam bidang kegiatan 

kehutanan dan mengimplementasikannya kedalam kegiatan analisa perubahan 

tutupan lahan  berbasis citra landsat ETM+ 2000, landsat 8 2013 Taman Hutan 

Raya R.Soerjo. Pengaplikasian pemanfaatan citra landsat ini diharapkan dapat 

memberikan data yang akurat dalam kegiatan analisa perubahan tutupan lahan  

berbasis citra landsat TM 2000, landsat 8 2013 di Taman Hutan Raya R.Soerjo. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian mengenai analisa perubahan tutupan lahan  berbasis 

citra landsat ETM+ 2000, landsat 8 2013 di Taman Hutan Raya R.Soerjo adalah 
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untuk mengetahui dan monitoring perubahan tutupan lahan, mendapatkan data 

perubahan tutupan lahan dan membuat peta perubahan tutupan lahan yang akurat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa data analisis citra yang diintegrasikan ke dalam 

bentuk data spasial yang digunakan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan  

berbasis citra landsat ETM 2000, landsat 8 2013 di Taman Hutan Raya R.Soerjo . 

Diharapkan penelitian bermanfaat bagi pihak pengelola Taman Hutan Raya 

R.Soerjo sebagai bahan acuan dalam pengelolaan hutan, bagi peneliti untuk 

mengetahui pengaplikasian citra satelit landsat dalam analisa perubahan tutupan 

lahan, dan bagi bidang ilmiah khususnya penelitian berbasis lingkungan dan 

pelestarian lahan hutan yang semakin menyempit dari waktu ke waktu. 


