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Bab 2 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Kabupaten Biak Numfor secara administratif termasuk ke 

dalam wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini terdiri dari 19 

distrik dan di antaranya terdapat Distrik Biak Timur dan Distrik 

Padaido. Kedua distrik ini, merupakan wilayah perluasan dari 

wilayah kerja COREMAP Fase I yang pada tahun-tahun 

sebelumnya hanya di Distrik Padaido saja. Kegiatan di 

COREMAP Fase I kemudian dievaluasi dan oleh pihak 

penyandang dana World Bank merasa perlu penambahan lokasi 

yang berhubungan dengan kampung binaan, sehingga pada Fase 

II ini lokasi pengamatan terumbu karang diperluas meliputi 

pesisir kampung-kampung di Distrik Biak Timur. Dengan 

demikian perlu dilakukan studi awal untuk ekologi terumbu 

karang berupa baseline study kali ini dilakukan di pesisir Biak 

Timur dan beberapa pulau di Kepulauan Padaido (COREMAP 

Reports, 2003). 

Pengamatan ekologi terumbu karang untuk pengambilan 

baseline data di perairan pulau-pulau Padaido, telah dilakukan 

pada tahun 2000 dan reef health monitoring di lokasi tersebut 

telah dilakukan pada tahun 2003 oleh COREMAP. Pada tahun 

2005 untuk keperluan pemantauan yang lebih rinci, perlu 

perluasan area pengamatan sehingga diadakan penambahan lokasi 

untuk pulau-pulau Padaido dan pesisir Pulau Biak bagian Timur. 
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Kegiatan basiline study di lokasi baru, hal ini baru dapat 

terlaksana pada tahun 2006, tepatnya di pesisir Distrik Biak 

Timur dan di beberapa GPP Padaido Bawah, yaitu Pulau Owi, P. 

Auki, P. Pai dan sekitarnya. Posisi geografi lokasi pengamatan, 

yaitu antara 135021,12’ – 136042,96’ BT dan 1021,66’ – 0036,15’ 

LS (COREMAP, 2009). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh COREMAP 

Fase I berupa survei baseline ecology, social-economi, bahkan 

sudah dilakukan pemantauan di tahun berikutnya. Untuk melihat 

apakah ada perubahan yang berarti pada kondisi karang maupun 

perubahan pada pola hidup masyarakat kampung setempat yang 

dibina oleh COREMAP (COREMAP, 2009). 

Pada Fase II pihak penyandang dana World Bank 

menambah lagi wilayah pemantauan terutama untuk kegiatan 

social-economi, sehingga untuk Kabupaten Biak Numfor di 

samping wilayah Distrik Padaido yang sudah diamati, jadi 

ditambah dengan wilayah Distrik Biak Timur. Dengan demikian 

perlu dilakukan studi awal untuk memperoleh baseline data 

ekologi terumbu karang di wilayah tersebut (COREMAP, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Reef Cheek Benthos 

(RCB) yang dilakukan oleh TIM CRITC-LIPI (2006) dengan 

metode transek sabuk dicatat kelimpahan megabantos yang 

didominasi oleh 2 kelompok biota, yaitu Mushroom coral (karang 

jamur) yang terdiri dari Fungia spp., dan juga kelompok 

Diadema setosum (bulu babi) kelimpahan kelompok Mushroom 
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coral ini dicatat berkisar antara 71�5000 individu/ha. 

Kelimpahan tertinggi dicatat di Stasiun BIA 31 (di Utara P. Auki) 

dan terendah di Stasiun BIA 35 (Utara P. Pai). Untuk Diadema 

setosum kelimpahan tertinggi dicatat di pesisir Kampung Sawa, 

Distrik Biak Timur (Stasiun BIA 12, dicatat 3786 individu/ha). 

Di lokasi lainnya di pesisir Biak Timur seperti di pesisir 

Kampung Bindusi dicatat 2786 individu/ha dan di pesisir 

Kampung Yanusi, 1500 individu/ha. 

Dari 22 stasiun di pesisir Biak Timur yang dilakukan 

pengamatan ikan karang dengan metode Rapid Reef Resources 

Inventory (RRI) ikan karang jenis Chaetodon kleini merupakan 

jenis yang paling sering dijumpai di 18 stasiun dari 22 statiun 

RRI (berdasarkan jumlah stasiun yang diamati 82,00%). Dari 15 

stasiun di GPP Padaido Bawah yang dilakukan pengamatan ikan 

karang dengan metode RRI, ikan karang jenis Ctenochaetus 

striatus merupakan jenis yang paling sering dijumpai selama 

pengamatan RRI. Jenis ini berhasil dijumpai di 12 stasiun dari 13 

stasiun RRI (berdasarkan jumlah stasiun yang diamati = 80%) 

(TIM CRITC-LIPI, 2006). 
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2.2. Penelitian Yang Dilakukan 

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini adalah 

pengumpulan data dengan teknik skoring dan overlay, yang 

biasanya diperlukan beberapa peta tematik dalam proses 

analisisnya. Fenomena-fenomena spasial yang terkait dengan 

kasus yang akan diteliti diwujudkan dalam peta-peta tematik. 

Setiap peta tematik tersebut akan menjadi indikator dalam proses 

analisis ini. Setiap poligon dalam masing-masing peta tematik 

dinilai atau diberi skor yang menggambarkan tingkat kedekatan, 

keterkaitan, atau besarnya pengaruh lokasi tersebut dalam kasus 

yang diteliti. Beberapa peta tematik yang telah diberi skor 

selanjutnya akan disatukan dengan proses overlay. 

De Mers (1997) menyebutkan bahwa ESDA (Exploratory 

Spatial Data Analysis) mengarah pada banyak macam operasi 

dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, 

penataan, tumpang-susun, geometri dan pemodelan kartografi. 

Sedangkan Johnston (1994) secara sederhana menyatakan bahwa 

ESDA merupakan prosedur kuantitatif yang dilakukan pada 

analisis  lokasi. Sementara Fotheringham (2005) memilah ESDA 

dalam dua bentuk, yaitu analisis spasial yang berbasis sistem 

informasi geografi sederhana (Simple GIS-based spatial analysis) 

dan analisis spasial berbasis SIG lanjut (Advanced GIS-based 

spatial analysis). 
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ESDA dalam hal ini berupa pemilihan fitur pada data 

spasial menggunakan data atributnya. Sebuah data spasial 

memiliki data atribut yang merupakan informasi dari masing-

masing poligon. Proses analisis menggunakan teknik query. 

Langkah query dapat dilakukan dengan mendasarkan data atribut 

yang dimiliki oleh masing-masing peta. Proses query akan 

melakukan pencarian ke seluruh record pada data atribut dan 

membandingkannya dengan sebuah formula tertentu. Record 

yang memiliki nilai memenuhi ketentuan formula tersebut akan 

terpilih dan ditandai dengan suatu warna tertentu. Data spasial 

yang akan dirancang pada penelitian ini adalah peta administrasi 

Kepulauan Padaido (GPP Padaido Bawah dan GPP Padaido 

Atas). Sedangkan data kondisi terumbu karang diperoleh dari 

hasil survei COREMAP (2009 & 2010). Penentuan stasiun 

penelitian ini dilakukan secara purpossive mencakup seluruh 

lokasi yang telah ditentukan. 
 

2.3. Letak Geografi Dan Batasan Wilayah 

Kepulauan Padaido merupakan kumpulan pulau-pulau kecil 

sebanyak 32 pulau yang terletak di bagian Timur-Tenggara Pulau 

Biak, Provinsi Papua. Secara administratif pemerintahan, 

kepulauan ini masuk dalam 2 wilayah distrik, yaitu Distrik Biak 

Timur dan Distrik Padaido. Distrik Biak Timur meliputi wilayah 

Pulau Biak Bagian Timur dan 3 pulau, yaitu P. Owi, P. 

Rurbasbeba dan P. Rurbasbedar, sedangkan 29 pulau lain masuk 

dalam wilayah Distrik Padaido yang merupakan wilayah kajian 

dari penelitian ini. Dalam uraian selanjutnya, ke 29 pulau-pulau 

tersebut sebagai Gugusan Pulau-Pulau Padaido (GPP Padaido). 
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Secara geografi, Distrik Padaido terletak pada posisi 

astronomi 107’ – 1022’ LS dan 136010’ – 136046’ BT. Luas 

wilayah GPP Padaido sekitar 183.125 ha (BAPEDA DATI II 

Kabupaten Biak Numfor, 2010). Distrik Padaido berbatasan 

dengan Samudera Pasifik di sebelah Timur dan dengan Distrik 

Biak Timur di sebelah Utara dan Barat serta dengan Selat Yapen 

di sebelah Selatan. GPP Padaido Bawah terletak berdekatan 

dengan Pulau Biak dan terdiri dari P. Auki, P. Wundi, P. Pai, P. 

Nusi, P. Warek, P. Yumni dan pulau-pulau kecil lainnya. Pulau-

pulau tersebut merupakan pulau Atol, kecuali P. Warek. 

Sedangkan untuk GPP Padaido Atas terdiri dari P. Padaidori, P. 

Mbromsi, P. Pasi, P. Mangguandi, P. Kebori, P. Rasi, P. 

Workbondi, P. Nukori, P. Dauwi, P. Wamsoi, P. Runi, P. 

Samakur dan pulau-pulau kecil lainnya. Di antara GPP Padaido 

Bawah dan GPP Padaido Atas terdapat P. Pakreki yang dianggap 

sebagai pembatas, namun secara budaya (adat) P. Pakreki 

dimasukkan ke dalam GPP Padaido Atas seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Gugusan Pulau-Pulau Padaido, Distrik Padaido, 

Kabupaten Biak Numfor, Papua (COREMAP, 2010). 
 

2.4. Pengertian SIG (Sistem Informasi Geografi) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan salah satu 

produk ilmu komputer yang paling mutakhir saat ini. Pengertian 

tentang SIG sangat beragam. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan SIG itu sendiri sejak pertama kali SIG 

dikembangkan oleh Tomlinson pada tahun 2008. SIG sebagai 

sistem informasi yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, 

memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan 

data bereferensi geografi atau data geospasial, untuk mendukung 

pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 

penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, 

fasilitas kota dan pelayanan umum lainnya (Murai, 2008). Ada 

tiga bagian utama komponen SIG, yaitu 1) sistem komputer, 2) 

data geospasial, dan 3) pengguna. Ketiga komponen ini saling 
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terkait satu dengan yang lain dalam mengolah dan menganalisis 

data yang bereferensi geografi. Sistem komputer untuk SIG 

terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan prosedur untuk 

penyusunan pemasukan data, pengolahan, analisis, pemodelan 

dan penayangan data geospasial. 

Sumber-sumber data geospasial adalah peta digital, foto 

udara, citra satelit, tabel statistik dan dokumen lain yang 

berhubungan. Data geospasial dibedakan menjadi data grafis 

disebut juga data geometri dan data atribut (data tematik). Data 

grafis mempunyai 3 elemen, yakni: 1) node (titik), 2) arc (garis) 

dan 30 poligon (luasan) dalam bentuk vektor ataupun raster yang 

mewakili geometri topologi, ukuran, bentuk, posisi dan arah. 

Hubungan antara ketiga komponen tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Hubungan Antara Ketiga Komponenen Utama 

Dari SIG (Murai, 2008 Dimodifikasi). 
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Fungsi pengguna adalah untuk memilih informasi yang 

diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran 

(updating) yang efisien, menganalisis hasil yang dikeluarkan 

untuk kegunaan yang diinginkan dan merencanakan aplikasi. 

 

2.5. Kemampuan SIG Dalam Analisis Data Peta 

Uraian subsistem dan komponen SIG diatas memberikan 

gambaran bahwa SIG ternyata tidak hanya berfungsi sebagai 

tools semata. Walaupun produk SIG paling sering disajikan 

dalam bentuk peta, kekuatan SIG yang sebenarnya terletak pada 

kemampuannya melakukan analisis data peta (Prahasta, 2010). 

Sedangkan Aronoff (2011) mengklasifikasikan kemampuan 

fungsi analisis SIG ini ke dalam empat kategori utama dengan 

masing-masing kategori memiliki peran dan fungsi analisis yang 

berbeda-beda. 

2.5.1. Perawatan Dan Analisis Data Spasial 

Fungsi ini digunakan untuk mentransformasi data spasial, 

mengedit dan menilai keakurasian data. Transformasi ini 

diperlukan supaya lapisan-lapisan data yang berbeda untuk area 

yang sama teregistrasi pada peta yang lain atau pada suatu sistem 

koordinasi geografi yang terseleksi. Bagian-bagian yang penting 

dari fungsi ini antara lain: 
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a. Transformasi Format 

Data yang akan diolah ke dalam SIG bisa bermacam-

macam formatnya. Oleh karena itu, SIG perlu 

mentransformasikan data tersebut ke dalam suatu format yang 

hanya bisa diterima oleh platform SIG. 
 

b. Transformasi Geometri 

Tranformasi geometri digunakan untuk menandai koordinat 

bumi pada suatu peta atau lapisan data dalam SIG atau 

menyesuaikan suatu lapisan data sehingga bisa tepat 

ditumpangtindihkan (overlay) pada peta yang lain untuk area 

yang sama. Proses ini disebut registrasi peta di mana lapisan data 

yang berbeda diregistrasi dalam suatu sistem koordinat yang 

umum atau dalam suatu lapisan data yang digunakan sebagai 

lapisan standar. Proses registrasi ini awalnya memiliki arti yang 

terbatas pada proses penyesuaian skala, rotasi dan translasi suatu 

citra digital terhadap suatu kerangka referensi yang sama 

(Prahasta, 2010). Pengertian kerangka referensi ini mencakup 

citra raster lain yang memiliki cakupan tertentu image to image 

registration, yakni suatu proses yang dilakukan agar suatu citra 

menjadi sesuai dengan citra-citra lain yang dianggap sebagai 

rujukan. Selain registrasi dalam konteks menyesuaikan koordinat 

citra digital, sering pula digunakan istilah lain seperti rektifikasi, 

georektifikasi dan georeferensi yang masing-masing tidak mudah 

dibedakan secara jelas. 
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Rektifikasi diperlukan pada kasus di mana piksel-piksel 

citra digital harus diubah untuk menyesuaikan diri terhadap citra 

digital referensi atau sistem proyeksi peta tertentu. Rektifikasi 

melibatkan proses georeferensi, karena semua sistem proyeksi 

peta telah terasosiasikan terhadap koordinat-koordinat peta. 

Eastman (2009) dalam Prahasta (2010) menyebutkan bahwa 

proses georeferensi merujuk pada cara atau metode di mana 

lokasi-lokasi yang terdapat pada citra raster dan data file vektor 

yang direlasikan terhadap lokasi-lokasi permukaan bumi. 

Sedangkan rektifikasi cenderung memiliki pengertian yang sama 

dengan registrasi konvensional di mana kerangka referensinya 

adalah sistem geodesi lokal. Dengan kata lain rektifikasi 

merupakan proses pemroyeksian data spasial (raster atau vektor) 

dari suatu sistem grid ke sistem grid lainnya dengan 

menggunakan rumus-rumus transformasi geometrik. 
 

c. Transformasi Di Antara Proyeksi Peta 

Secara umum, proyeksi peta merupakan suatu fungsi yang 

merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan 

suatu kurva (biasanya berupa ellipsoid atau bola) ke koordinat 

titik-titik yang terletak di atas bidang datar (Rockville, 2009 

dalam Prahasta, 2010). Jadi, metode proyeksi peta bertujuan 

memindahkan pola-pola atau unsur-unsur yang terdapat di atas 

suatu permukaan ke permukaan yang lain dengan menggunakan 

rumus-rumus matematis tertentu sehingga tercapai peta yang 

diinginkan. 
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Salah satu sistem proyeksi data yang terkenal dan sering 

digunakan adalah Universal Transver Mercator (UTM). Pada 

sistem proyeksi ini didefinisikan posisi horizontal dua dimensi 

(x,y)utm dengan menggunakan proyeksi silinder, transversal dan 

konform yang memotong bumi pada dua meridian standart. 

Meridian standart ini diproyeksikan secara ekuidistan. Seluruh 

permukaan bumi dalam koordinat ini dibagi menjadi 60 bagian 

yang disebut zone UTM, sebagai contoh terlihat pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3. Salah Satu Contoh Zone UTM (Prahasta, 2010). 
 

d. Konflasi 

Konflasi adalah suatu proses penyatuan kembali posisi 

unsur-unsur yang berhubungan dalam lapisan-lapisan data yang 

berbeda (Aronoff, 2011). Misalnya, dua buah peta tutupan hutan 

dari area yang sama yang dibuat dalam tahunan yang berbeda. 

Idealnya, kedua peta ini apabila didigitasi dan diregistrasi, unsur-

unsurnya yang dimiliki posisi geografi yang sama seharusnya 
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bisa dengan tepat manyatu ketika dilakukan overlay. 

Kenyataannya tidak demikian, karena terjadi kesalahan-kesalahan 

kecil saat operasi input berlangsung, peta-peta acuan atau sumber 

berbeda dan sebagainya. Fungsi konflasi digunakan untuk 

menyatukan kembali perbedaan-perbedaan ini sehingga unsur-

unsur yang berhubungan bisa ditumpangtindihkan dengan tepat. 

Ini penting diperhatikan saat data dari beberapa lapisan data 

dianalisis. 
 

e. Penyesuaian Unsur 

Penyesuaian unsur adalah suatu proses penyesuaian atau 

panyambungan posisi unsur-unsur yang melewati batas-batas 

lembar peta. Seringkali penyambungan itu tidak selalu pas seperti 

yang diharapkan. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan 

penyambungan itu tidak bisa mulus, seperti kesalahan pemetaan 

aslinya, perbedaan tanggal pemetaan, kesalahan kertas dalam peta 

acuan dan kesalahan proses digitasi. Proses edge matching ini 

dapat melakukan penyesuaian unsur-unsur tersebut secara 

otomatis dengan menggunakan beberapa perangkat lunak yang 

memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu, seperti 

Autocad Map, ER Mapper dan lain-lain. 
 

f. Fungsi Editing 

Fungsi ini digunakan untuk menambah, menghapus dan 

mengubah posisi unsur-unsur geografi. Ketika membuat poligon 

suatu unsur peta, seringkali terjadi kesalahan kecil yang tanpa 

disadari bisa mengganggu ketelitian data poligon. 
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2.5.2. Perawatan Dan Analisis Data Atribut 

Fungsi ini digunakan untuk mengedit, memeriksa dan 

menganalisis data atribut non spasial. banyak analisis SIG 

ditampilkan menggunakan fungsi atribut ini. Fungsi ini terdiri 

atas dua bagian, yakni: 

a. Attribute Editing Function 

Fungsi ini memiliki kemampuan mengedit data atribut non 

spasial dalam bentuk tabel-tabel. Ketika sebuah peta dibuat, 

secara otomatis SIG membuat data atribut standar yang akan 

digunakan untuk menjelaskan data spasial tersebut. Data atribut 

ini bisa ditambah, dihapus dan dipanggil. 

b. Attribute Query Function 

Fungsi ini memiliki kemampuan memanggil record-record 

atribut database berdasarkan kondisi yang diinginkan oleh 

operator atau pengguna. 

 

2.5.3. Analisis Terpadu Data Spasial Dan Atribut 

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan 

berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, 

menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan 

hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data 

spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografi dan 

merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, 

sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat 

menjawab beberapa pertanyaan seperti: lokasi, kondisi, trend, 

pola dan pemodelan. 
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2.6. Beberapa Metode Klasifikasi Yang Sejenis Dengan ESDA 

Beberapa metode klasifikasi, yaitu: a) Metode indeks 

tertimbang (metode skoring + pembobotan) dilakukan dengan 

memberi skor pada setiap indikator yang digunakan, pemberian 

skor harus berdasarkan logika/alur/pertimbangan tertentu dan 

harus konsisten. Pembobotan dilakukan atas dasar kedudukan 

suatu indikator terhadap indikator yang lain; b) Metode 

penskalaan, prinsip penggunaan metode penskalaan adalah 

menyamakan satuan dari berbagai indikator/variabel yang 

digunakan dengan cara membuat range yang sama (0–100). 

Dengan membuat satuan (range) yang sama, maka antar 

indikator/variabel dapat dijumlahkan nilai skalanya untuk 

mendapatkan total skala/indeks komposit dan selanjutnya dapat 

diklasifikasikan; c) Metode z-score, prinsip yang digunakan 

adalah dengan cara mengurangi range data yang berdistribusi di 

sekitar rata-rata (bisa positif dan bisa negatif); d) Metode 

analisis cluster, adalah metode pengelompokan wilayah (objek) 

berdasarkan karakteristik yang sama (homogenitas) dari sejumlah 

kriteria (multivariabel). Metode ini dapat mengelompokkan 

sejumlah besar wilayah (objek) dan dengan data atau variabel 

yang jumlahnya besar; e) Metode analisis korelasi kanonikal 

(ada dalam analisis deskriminan), metode pengelompokan 

yang berdasarkan pada persamaan karakteristik wilayah yang 

ditentukan adanya pola hubungan sebab akibat antara dua 

kelompok peubah di tiap-tiap unit penelitian. Dalam metode ini 
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dilakukan pemantapan pada dua kelompok peubah; f) Metode 

analisis faktor, metode yang digunakan untuk pengelompokan 

wilayah berdasarkan karakteristik utama kasus studi dari 

sejumlah indikator/variabel yang besar (multivariabel). 

Kemampuan metode ini adalah mereduksi sejumlah data 

(variabel) yang digunakan menjadi beberapa faktor utama yang 

jumlahnya lebih kecil tetapi memiliki informasi yang sama. 

 

2.7. Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) 

Metode ESDA ini mempunyai penemuan informasi data 

spasial yang didasarkan pada hubungan lokasional dengan data 

spasial lainnya, yang dapat menjawab permasalahan yang ada. 

ESDA adalah metode yang digunakan sebagai prosedur utama 

dalam penelitian tesis ini. Untuk melakukan analisis spasial 

seluruh objek yang akan dipelajari harus dipresentasikan 

(digambarkan) dalam peta untuk melihat keterhubungan secara 

spasial. Dilakukan pembangunan data dan atribut pada kedua 

lokasi spasial. Dengan itu maka aplikasi SIG akan 

mengorganisasi objek spasial. 
 

2.8. Data Spasial 

Data spasial adalah dasar untuk analisis spasial. Analisis 

data mensyaratkan bahwa antar objek secara geografi saling 

bereferensi, sedangkan fitur spasial terdiri dari points, lines, 

poligons dan grids dengan lokasi, informasi atribut dan topologi. 

Analisis data spasial adalah “operasi analisis data pada 

keruangan, menggunakan metode spesifik untuk menggambarkan 



23 
 

atau menjelaskan perilaku objek dan keterhubungannya pada 

suatu fenomena spasial lainnya” (Bailey and Gatrell, 2009). 

Tujuan analisis data spasial adalah untuk memahami tata ruang 

nilai-nilai variabel, mendeteksi pola dan memeriksa hubungan 

antara variabel. 

Untuk keperluan pembuatan peta dasar ekosistem perairan 

dangkal, hasil interpretasi citra penginderaan jauh (indraja) 

digunakan sebagai data dasar. Data citra indraja yang dipakai 

dalam studi ini adalah Citra Digital Landsat 7 “Enhanced 

Thematic Mapper Plus” atau Landsat ETM+ pada kanal sinar 

tampak dan kanal infra-merah dekat (band 1, 2, 3, 4, dan 5). 

Saluran ETM+ 7 tidak digunakan dalam studi ini karena studinya 

lebih ke mintakat perairan bukan mintakat daratan. Sedangkan 

saluran infra-merah dekat ETM+ 4 dan 5 tetap dipakai karena 

band 4 masih berguna untuk perairan dangkal dan band 5 berguna 

untuk pembedaan mintakat mangrove. 

Citra yang digunakan adalah citra dengan cakupan penuh 

(full scene), yaitu 185 km x 185 km persegi. Ukuran piksel, 

besarnya unit areal di permukaan bumi yang diwakili oleh satu 

nilai digital citra, pada saluran multi-spectral (band 1, 2, 3, 4, 5, 

dan 7) adalah 30 m x 30 m persegi. Adapun citra yang digunakan 

dalam studi ini ada 1 scene, yaitu path-row 129�159. 

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dulu disusun peta 

tentatifnya. Pengolahan citra untuk penyusunan peta dilakukan 

dengan perangkat lunak Extension Image Analysis 1.1 pada 

ArcView 3.2 version. 


