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ABSTRAK 

DITA UTAMI PUTRI. Pemodelan Klasifikasi Tutupan Lahan Gambut Kabupaten 

Rokan Hilir Provinsi Riau Menggunakan Convolutional Neural Network. 

Dibimbing oleh MUHAMMAD ASYHAR AGMALARO.  

 

Tutupan lahan gambut terus berkurang jumlahnya dengan adanya 

eksploitasi manusia sehingga menyebabkan adanya perubahan fungsi lahan. 

Penginderaan jauh merupakan salah satu alat yang efektif dalam memantau 

fenomena perubahan ini. Tujuan penelitian ini adalah membuat model klasifikasi 

tutupan lahan gambut Kabupaten Rokan Hilir dan menghitung perubahannya 

berdasarkan model klasifikasi menggunakan citra satelit. Penelitian ini 

menggunakan convolutional neural network (CNN) untuk mengklasifikasikan 

jenis tutupan lahan dengan kelas yang digunakan yaitu vegetasi rapat, vegetasi 

jarang, dan non vegetasi. Selain itu penelitian ini menggunakan citra Landsat 7 

ETM+ yang diakuisisi tahun 2012 dan 2013 serta Landsat 8 OLI/TIRS yang 

diakuisisi tahun 2014, 2015, dan 2016. Penelitian ini terdiri atas 3 pekerjaan 

utama yaitu praproses citra satelit, proses klasifikasi citra, dan analisis hasil 

klasifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan teknik klasifikasi CNN pada data 

input 1 dimensi menghasilkan rata-rata akurasi 98.2% dan koefisien Kappa 0.974. 

Antara tahun 2012 dan 2016 area vegetasi rapat meningkat 104%, sedangkan 

vegetasi jarang dan non vegetasi menurun sebesar 37% dan 95%.  
 

Kata kunci: CNN, deteksi perubahan, lahan gambut, penginderaan jauh 

 

ABSTRACT 

 

DITA UTAMI PUTRI. Classification Modelling of Peatland Cover Changes in 

Rokan Hilir Province Riau Using Convolutional Neural Network. Supervised by 

MUHAMMAD ASYHAR AGMALARO. 

        

Peatland cover decreases continously because of human exploitation. It was 

causing the change of land function. Remote sensing is an effective tool to 

monitor this phenomenon. The purpose of this study is to model classification of 

peatland cover in Rokan Hilir and calculate the changes based on model 

classification by using satellite imagery. This study uses convolutional neural 

network (CNN) to classify land cover into 3 classes: dense vegetation, sparse 

vegetation, and non-vegetation. In addition, this study used image from Landsat 7 

ETM+ acquired in 2012 and 2013 also Landsat 8 OLI/TIRS acquired in 2014, 

2015, and 2016. There are 3 main works in this research. These include satellite 

image preprocessing, supervised classification, and classification result analysis. 

The CNN classification on 1 dimensional input data results showed that the mean 

overall accuracy of classification was 98.2% and Kappa coefficient was 0.974. 

From 2012 to 2016 the dense vegetation areas increased 104% while the sparse 

vegetation and non-vegetation area decreased 37% and 95%, respectively.  

 
Keywords: change detection, CNN, peatland, remote sensing 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Lahan gambut merupakan salah satu kawasan penting yang harus 

dilindungi. Adanya eksploitasi yang dilakukan oleh manusia telah mengurangi 

jumlah lahan gambut di Indonesia. Berdasarkan analisis Forest Watch Indonesia 

(FWI) tahun 2014, kejadian kehilangan hutan terbesar selama periode 2009-2013 

terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar 690 ribu ha. Selain itu, tercatat sekitar 1.1 

juta ha hutan alam di lahan gambut juga telah hilang (FWI 2014). Angka tersebut 

diketahui sudah lebih dari seperempat luas total kehilangan tutupan lahan alam di 

seluruh Indonesia. Kehilangan tutupan hutan alam terbesar di lahan gambut terjadi 

di Provinsi Riau yaitu sebesar 500 ribu ha selama periode 2009-2013 (FWI 2014).  

Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat 

karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. 

Lahan gambut juga mampu menyerap air sangat tinggi sehingga berfungsi sebagai 

penyangga hidrologi area sekelilingnya (Agus dan Subiksa 2008). Sebaliknya 

apabila dalam kondisi yang kering, gambut akan sangat ringan dan mudah 

terbakar (Najiyati et al. 2005). Apabila hutan gambut ditebang maka karbon yang 

disimpannya akan mudah teroksidasi dan menghasilkan emisi CO2 yang 

merupakan salah satu gas rumah kaca terpenting (Agus dan Subiksa 2008). Di 

Indonesia, sektor kegiatan alih guna lahan dan kehutanan merupakan sektor utama 

yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (KLH 2009). Emisi gas rumah kaca 

dapat terjadi lebih besar jika terjadi kebakaran lahan gambut dan lahan gambut 

dalam kondisi yang kering. 

Deteksi perubahan tutupan di lahan gambut perlu dilakukan mengingat 

jumlah lahan gambut yang terus berkurang di Indonesia. Informasi mengenai 

kondisi perubahan lahan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan tindakan 

pengelolaan lahan gambut yang efektif dan efisien. Penginderaan jauh merupakan 

alat yang sudah banyak digunakan dalam mengamati perubahan tutupan lahan 

dalam area yang luas. Dalam penginderaan jauh, deteksi perubahan bertujuan 

untuk memperoleh informasi perubahan atau mengindentifikasi perubahan yang 

terjadi di suatu daerah (Du et al. 2012). 

Convolutional neural network (CNN) merupakan salah satu metode 

klasifikasi objek pada citra. Metode ini merupakan salah satu metode deep 

learning yang akhir-akhir ini berkembang. Penelitian sebelumnya mengenai 

penerapan CNN pada citra telah dilakukan oleh Alex Krihevsky pada tahun 2012 

yang terbukti berhasil mengungguli metode machine learning lainnya yaitu 

support vector machine (SVM) (Suartika et al. 2016). Lӓngkvist et al. (2016) juga 

telah melakukan penelitian menggunakan CNN dengan melakukan klasifikasi 

piksel demi piksel dan segmentasi pada citra satelit beresolusi tinggi. Klasifikasi 

piksel demi piksel dilakukan terhadap 5 kelas yaitu vegetasi, tanah, jalan, 

bangunan, dan air. Dari hasil penelitiannya, diperoleh akurasi sebesar 94.49%. 

Pada penelitian ini, klasifikasi tutupan lahan gambut dilakukan menggunakan 

CNN berdasarkan nilai digital number (DN). 
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Perumusan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menghitung seberapa besar 

perubahan tutupan di lahan gambut sangat dalam di Kabupaten Rokan Hilir. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Membuat model klasifikasi tutupan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir 

2 Menghitung dan menganalisis perubahan tutupan lahan gambut di Kabupaten 

Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan model klasifikasi tutupan lahan 

gambut dengan memanfaatkan citra satelit. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1 Memberikan informasi mengenai perubahan tutupan lahan gambut di 

Kabupaten Rokan Hilir. 

2 Memberikan acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

mengenai pengelolaan lahan gambut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi lingkup penelitian agar pembahasan berfokus pada tujuan 

yang telah ditetapkan maka diberikan ruang lingkup yaitu lahan gambut yang 

memiliki kedalaman lebih dari 4 meter. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Lahan Gambut 

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh 

penimbunan bahan organik di lahan hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di 

atasnya dalam kurun waktu lama. Pada umumnya, gambut berwarna coklat 

sampai kehitaman. Gambut juga memiliki daya penyaluran air secara horizontal 

yang cepat sehingga memacu percepatan pencucian unsur-unsur hara ke saluran 

drainase (Najiyati et al. 2005). Lahan gambut juga memiliki peran penting bagi 

kehidupan masyarakat seperti untuk pasokan air, pengendalian banjir, 

penyimpanan karbon, dan habitat bagi keanekaragaman hayati yang penting dan 

unik. Selain itu lahan gambut merupakan salah satu sumber penyedia berbagai 

produk hutan berupa kayu maupun non-kayu (Noor dan Heyde 2007). 

Menurut Wahyunto et al. (2005) tanah gambut dapat dibedakan atas 4 

kelompok berdasarkan ketebalan atau kedalamannya yaitu gambut-dangkal 

dengan kedalaman 50-100 cm, gambut-sedang dengan kedalaman 101-200 cm, 
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gambut-dalam dengan kedalaman 201-400 cm, dan gambut-sangat dalam dengan 

kedalaman lebih dari 400 cm. Lahan gambut yang sangat dalam sangat penting 

untuk dipertahankan sebagai daerah konservasi air. Lahan gambut yang sangat 

dalam memegang peranan penting dalam sistem hidrologi (Wahyunto et al. 2005). 

 

 

Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi mengenai 

permukaan bumi tanpa suatu kontak langsung dengan objek yang dikaji (NRCan 

2014). Proses penginderaan jauh terdiri atas 7 elemen antara lain (a) sumber 

energi (b) perjalanan energi dari sumber energi ke objek di bumi dan dari objek ke 

sensor wahana atau satelit (c) interaksi antara energi dengan objek di bumi (d) 

pengumpulan energi oleh sensor wahana atau satelit (e) hasil pembentukan data 

dalam bentuk vektor atau numerik (f) analisis data sensor numerik dan ekstraksi 

informasi objek (g) informasi disajikan dalam bentuk peta. Ketujuh elemen 

tersebut menjelaskan proses penginderaan jauh dari awal hingga akhir. Ilustrasi 

teknik penginderaan jauh ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1  Ilustrasi teknik penginderaan jauh (NRCan 2014) 

 

Satelit Landsat 

Satelit Landsat merupakan satelit tertua dalam program observasi bumi 

milik Amerika Serikat. Landsat dimulai tahun 1972 dengan satelit Landsat-1 yang 

membawa sensor MSS multispektral. Setelah tahun 1982, thematic mapper (TM) 

ditempatkan pada sensor MSS (Suwargana 2013). Pada penelitian ini digunakan 2 

citra Landsat yaitu citra Landsat 7 ETM+ dan citra Landsat 8 OLI/TIRS. Citra 

satelit Landsat 7 ETM adalah satelit bumi yang membawa instrument ETM 

(enhanced thamatic mapper) yang memiliki 8 saluran multispectral scanning 

radiometer. Diluncurkan pada bulan April 1999 dengan membawa ETM+ scanner 

(Suwargana 2013). Satelit Landsat 8 memiliki sensor onboard operational land 

imager (OLI) dan thermal infrared sensor (TIRS) dengan jumlah kanal sebanyak 

11 buah. Diantara kanal-kanal tersebut, 9 kanal (band 1-9) berada pada OLI dan 2 

lainnya (band 10 dan 11) pada TIRS. Sebagian besar kanal memiliki spesifikasi 
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mirip dengan citra Landsat 7 ETM+ (Purwanto 2015). Nama band, panjang 

gelombang, dan resolusi citra Landsat 7 ETM+ serta Landsat 8 OLI/TIRS 

disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 (NASA 2013). 

 

Tabel 1  Nama band, panjang gelombang, dan resolusi citra Landsat 7 ETM+ 

Nama Band 
Panjang gelombang 

(µm) 
Resolusi (m) 

Band 1 - Biru 0.441-0.514 30 

Band 2 - Hijau 0.519-0.601 30 

Band 3 - Merah 0.631-0.692 30 

Band 4 - NIR 0.772-0.898 30 

Band 5 - SWIR 1 1.547-1.749 30 

Band 6 - TIR 10.31-12.36 60 

Band 7 - SWIR 2 2.064-2.345 30 

Band 8 - Pan 0.515-0.896 15 

 

 

Tabel 2  Nama band, panjang gelombang, dan resolusi citra Landsat 8 OLI/TIRS 

Nama Band 
Panjang gelombang 

(µm) 
Resolusi (m) 

Band 1 - Coastal 0.435-0.451 30 

Band 2 - Biru 0.452-0.512 30 

Band 3 - Hijau 0.533-0.590 30 

Band 4 - Merah 0.636-0.673 30 

Band 5 - NIR 0.851-0.879 30 

Band 6 - SWIR 1 1.566-1.651 30 

Band 7 - SWIR 2 2.107-2.294 30 

Band 8 - Pan 0.503-0.676 15 

Band 9 - Cirrus 1.363-1.384 30 

Band 10 - TIR 1 10.60-11.19 100 

Band 11 - TIR 2 11.50-12.51 100 

 

 

Convolutional Neural Network 

Convolutional neural network (CNN) merupakan salah satu metode Deep 

Learning karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada 

data citra. Operasi linear pada CNN menggunakan operasi konvolusi, sedangkan 

bobot merupakan kumpulan kernel konvolusi (Suartika et al. 2016). CNN 

merupakan sebuah topologi deep-network yang mengkombinasikan layer 

konvolusi di dalam rangkaian dengan sebuah jaringan klasifikasi yaitu fully-

connected neural network (NN) (Guidici dan Clark 2017). 

Arsitektur dari CNN dapat dilihat pada Gambar 2. Pada data input dilakukan 

operasi konvolusi dengan setiap kernel (Nk) dengan ukuran kernel yaitu Ns. Proses 

filtering tersebut menghasilkan fitur untuk klasifikasi. Pada pooling layer 

dilakukan operasi max pooling. Layer ini menerima fitur konvolusi dan 
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melakukan operasi max pooling yaitu mengambil nilai maksimum untuk 

dilanjutkan ke layer selanjutnya (Guidici dan Clark 2017). 

 

Gambar 2  Arsitektur convolutional neural network (Guidici dan Clark 2017) 

Dalam pengolahan citra, konvolusi berarti mengaplikasikan sebuah filter 

atau kernel pada citra. Filter bergerak dari sudut kiri atas ke kanan bawah citra 

(Suartika et al. 2016). Contoh operasi konvolusi ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 (input)  

 

(kernel)        (output) 

 

Gambar 3  Contoh operasi konvolusi 

Rectified linear units (ReLU) sebagai fungsi aktivasi non-linear digunakan 

setelah tahap konvolusi (Lӓngkvist et al. 2016). Fungsi aktivasi adalah fungsi 

non-linear untuk transformasi data input menjadi dimensi yang lebih tinggi 

(Suartika et al. 2016). ReLU memberikan nilai 0 jika input bernilai kurang dari 0 

dan memberikan nilai sesuai dengan input jika nilai input lebih dari 0. Formulasi 

fungsi aktivasi ReLU ditunjukkan oleh Persamaan 1 (Lӓngkvist et al. 2016)  

𝜎(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥)  (1) 

 

Tahap pooling yaitu pembagian output dari layer konvolusi menjadi 

beberapa grid kecil lalu mengambil nilai terbesar dari setiap grid (Suartika et al. 

2016). Contoh operasi pooling ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

         Output convolution layer      Hasil pooling (stride 2)  

 

Gambar 4  Contoh operasi pooling 

1x1 1x0 1x1 0 0 1 0 1 
2 1 1 1 0 2 

1 0 1 

2 1 1 1 0 2 2 1 2 
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Setelah dilakukan operasi max mooling, dihasilkan fitur jaringan klasifikasi. 

Fitur jaringan klasifikasi ini terdiri dari sebuah fully connected layer. Layer ini 

terdiri dari sebuah hidden layer yang memiliki beberapa node. Output pada layer 

ini terhubung dengan layer keluaran softmax yang memberikan nilai probabilitas 

untuk setiap kelas atau sebuah vektor yang setiap nilainya mewakili kemungkinan 

data masukan termasuk ke dalam kelas tertentu. Setelah itu untuk menemukan 

lokasi argumen dengan nilai probabilitas tertinggi digunakan fungsi argmax() 

(Guidici dan Clark 2017). 

 

 

METODE 

Bahan dan Alat 

Data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan penelitian ini 

dihimpun dari website https://earthexplorer.usgs.gov/. Data multi temporal ini 

terdiri atas 2 citra Landsat 7 ETM+ dan 3 citra citra Landsat 8 OLI/TIRS dengan 

path/row yaitu 127/59. Serta data sebaran lahan gambut di pulau Sumatera yang 

bersumber dari Wetlands International Indonesia. Data citra satelit Landsat yang 

digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Data citra satelit Landsat yang digunakan 

Citra Satelit Tanggal Akuisisi 

2012 Landsat 7 ETM+ 14 Juni 2012 

2013 Landsat 7 ETM+ 4 Agustus 2013 

2014 Landsat 8 OLI/TIRS 11 Mei 2014 

2015 Landsat 8 OLI/TIRS 2 Agustus 2015 

2016 Landsat 8 OLI/TIRS 14 April 2016 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras komputer 

personal dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Processor Inter Core i7-6500U. 

 RAM 8 GB. 

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak antara 

lain: 

 Sistem operasi Windows 10 

 R sebagai Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah data. 

 Quantum GIS 2.18.5 untuk praproses citra satelit. 

 

 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas 3 pekerjaan utama seperti terlihat pada Gambar 5 

yaitu praproses citra satelit, proses klasifikasi citra satelit, dan analisis klasifikasi 

citra satelit. 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/


 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Tahapan penelitian 

 

 

Praproses Citra Satelit 

Praproses citra satelit terdiri atas 4 pekerjaan yaitu registrasi citra, koreksi 

radiometrik, penggabungan kombinasi band, dan penentuan area of interest 

(AOI). Penjelasan untuk 4 pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Registrasi citra dilakukan dengan menyamakan posisi citra satu dengan 

lainnya untuk lokasi yang sama agar posisi piksel yang sama dapat 

dibandingkan. Registrasi citra dilakukan dengan mentransformasi koordinat 

citra yang semula memiliki proyeksi UTM 47 N dengan satuan meter menjadi 

proyeksi Geographic Lat/Lon yang memiliki satuan derajat. Keseluruhan data 

spasial tersebut menggunakan sistem referensi spasial WGS84. Persentasi 

tutupan awan yang digunakan pada penelitian ini kurang dari 20%. 

 

 Koreksi radiometrik yaitu koreksi pada citra untuk memperbaiki nilai piksel 

citra agar sesuai dengan yang seharusnya atau mempertimbangkan faktor 

gangguan atmosfer. Pada bulan Mei 2003 citra Landsat 7 ETM+ mengalami 

kerusakan pada scan line corrector yang menyebabkan kehilangan data 

sebesar 24% atau munculnya gap di sepanjang sisi-sisi luar pada masing-

masing citra (Sitanggang 2010). Oleh karena itu, citra satelit Landsat 7 ETM+ 

memerlukan koreksi radiometrik untuk memperbaiki dengan mengisi gap 

dengan citra Landsat lain yang memiliki gap yang berbeda. Pengisian gap ini 

dilakukan dengan menggunakan software Frame and Fill yang merupakan 

software open source dari NASA. 
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 Penggabungan kombinasi band dilakukan pada kombinasi antar band yang 

memiliki resolusi spektral berbeda dan resolusi spasial yang sama guna 

mendapatkan tampilan visual yang optimal untuk identifikasi penggunaan 

lahan. Pada penelitian ini digunakan kombinasi band yang mengacu pada 

analisis daerah vegetasi yaitu kombinasi band 5, band 4, dan band 3 untuk 

citra Landsat 7 ETM+ dan kombinasi band 6, band 5, dan band 4 untuk citra 

Landsat 8 OLI/TIRS. Band 5 pada citra Landsat 7 dan band 6 pada citra 

Landsat 8 sangat sensitif terhadap kelembaban sehingga baik untuk memonitor 

kelembaban tanah dan vegetasi, band 4 pada citra Landsat 7 dan band 5 pada 

citra Landsat 8 sangat baik untuk mengidentifikasi kelas vegetasi, serta band 3 

pada citra Landsat 7 dan band 4 pada citra Landsat 8 merupakan band 

penyerap klorofil sehingga baik untuk membedakan vegetasi dan tanah. 

Kombinasi band 543 pada citra Landsat 7 ETM+ dan kombinasi band 654 

pada citra Landsat 8 OLI/TIRS baik dalam membedakan objek vegetasi dan 

non vegetasi. Objek vegetasi ditandai dengan warna hijau dan non vegetasi 

berwarna merah. Proses penggabungan kombinasi band ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak QGIS 2.18.5. 

 

 Penentuan area of interest (AOI) yang akan diteliti dilakukan untuk 

membatasi wilayah penelitian. Penentuan area studi dilakukan dengan cara 

overlay dan clipping citra satelit dengan peta lahan gambut. Overlay dilakukan 

untuk mengetahui bagian citra satelit yang memiliki tutupan lahan gambut 

sedangkan clipping dilakukan untuk memotong bagian citra satelit yang 

terdapat lahan gambut. Proses clipping dilakukan sesuai ukuran lokasi 

penelitian yang mengacu pada peta referensi yaitu peta lahan gambut 

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Proses overlay dan clipping dilakukan 

menggunakan perangkat lunak QGIS 2.18.5. 

 

 

Proses Klasifikasi Citra Satelit 

Proses klasifikasi citra satelit terdiri atas 3 pekerjaan yaitu ekstraksi nilai 

digital number (DN), pembentukan area contoh, klasifikasi menggunakan CNN. 

Penjelasan untuk 3 pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Ekstraksi nilai digital number (DN) Citra hasil praproses terdiri atas 3 layer. 

Masing-masing layer mewakili nilai dari band-band yang sudah 

dikombinasikan sebelumnya. Layer pada citra hasil praproses untuk citra 

Landsat 7 mewakili nilai dari band 5, 4, dan 3 sedangkan layer pada citra hasil 

praproses citra Landsat 8 mewakili nilai dari band 6, 5, dan 4 dari setiap piksel 

pada citra. Proses ekstraksi nilai DN dari citra ini menggunakan perangkat 

lunak R. 

Pada citra Landsat 8 OLI/TIRS dilakukan normalisasi pada setiap nilai 

piksel. Normalisasi dilakukan karena citra Landsat 8 OLI/TIRS memiliki 

ukuran yang lebih besar dibandingkan Landsat 7 ETM+ serta merupakan citra 

dengan 16 bit data. Selang nilai piksel pada citra Landsat 8 cukup besar yakni 

0 sampai dengan 65535. Normalisasi dilakukan dengan mentransformasi 

selang nilai piksel menjadi 0 sampai dengan 1. Formulasi normalisasi 

ditunjukkan oleh Persamaan 2 (Mustaffa dan Yusof 2010). 
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𝑋𝑛 =
𝑋0−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
 (2) 

Keterangan: 

Xn = nilai setelah normalisasi 

X0 = nilai sebelum normalisasi 

Xmin = nilai minimum di dalam data 

Xmax = nilai maksimum di dalam data 

 

 Pembentukan area contoh Citra Landsat merupakan citra beresolusi rendah 

sehingga tutupan lahan yang dapat diidentifikasikan terdiri atas 3 kelas yaitu 

vegetasi rapat, vegetasi jarang, dan non vegetasi. Area contoh yang digunakan 

berdasarkan kenampakan visual pada monitor, dimana kelas vegetasi rapat 

ditandai dengan warna hijau tua, kelas vegetasi jarang ditandai dengan warna 

hijau muda, dan kelas non vegetasi ditandai dengan warna cokelat kemerahan. 

Pada penelitian ini area vegetasi rapat adalah hutan alam dan hutan tanaman 

industri yang didominasi oleh vegetasi pohon, sedangkan vegetasi jarang 

adalah lahan perkebunan, pertanian, dan semak belukar. Area non vegetasi 

adalah area yang tidak memiliki tutupan vegetasi seperti tanah terbuka, 

pertambangan, dan pemukiman. Area contoh diambil dengan melakukan 

clipping pada citra yang sesuai dengan kenampakan visual masing-masing 

kelas. Setelah itu citra hasil clipping diekstrak nilai DN-nya dan dilabeli 

dengan kelas yang sesuai. 

 

 Klasifikasi menggunakan CNN Klasifikasi terbimbing dilakukan dengan 

menetapkan beberapa training area yang mewakili kelas tutupan lahan yang 

ada, kemudian berdasarkan statistik daerah contoh tersebut seluruh piksel 

dikelaskan. Dalam klasifikasi terbimbing terdapat 3 tahapan yaitu tahapan 

pembentukan training area, tahap klasifikasi, dan tahap keluaran (output). 

Pembagian data latih dan data uji menggunakan metode k-fold 

crossvalidation. Metode ini membagi data secara acak menjadi k-subset 

dengan perbandingan yang sama. Pelatihan dan pengujian data dilakukan 

sebanyak k ulangan dengan 1 subset untuk pengujian dan sisanya digunakan 

untuk pelatihan. Pasangan parameter yang menghasilkan akurasi terbaik dari 

uji crossvalidation merupakan parameter optimal yang akan digunakan saat 

pembentukan model (tahap pelatihan). Setelah itu, model tersebut digunakan 

untuk mengklasifikasikan data uji. 

Penelitian ini menggunakan metode convolutional neural network. 

Implementasi proses pelatihan dan pengujian model CNN menggunakan 

library MXnet pada bahasa pemrograman R. Fungsi aktivasi yang digunakan 

adalah ReLU (rectified linear units) dan fungsi keluaran yang digunakan 

adalah softmax. Fungsi dari softmax adalah memberikan nilai probabilitas 

pada output untuk setiap kelas atau sebuah vektor yang setiap nilainya 

mewakili kemungkinan data masukan termasuk ke dalam kelas tertentu 

(Guidici dan Clark 2017). Bentuk masukan (input) berupa dataset yang 

memiliki 3 atribut yaitu band 6, band 5, dan band 4 untuk citra Landsat 8 

OLI/TIRS dan band 5, band 4, dan band 3 untuk citra Landsat 7 ETM+. 

Klasifikasi menggunakan data latih untuk mendapatkan model klasifikasi. 
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Analisis Hasil Klasifikasi Citra Satelit 

Hasil dari klasifikasi citra satelit dianalisis dan dilihat tingkat akurasinya. 

Evaluasi hasil klasifikasi dapat dihitung berdasarkan confussion matrix. Confusion 

matrix merupakan sebuah tabel yang terdiri atas baris data uji yang diprediksi 

secara benar dan salah oleh sistem klasifikasi. Evaluasi hasil klasifikasi yang 

dapat dihitung berdasarkan confusion matrix antara lain akurasi keseluruhan dan 

koefisien Kappa. Confusion matrix dapat dilihat pada Tabel 4 (Foody 2002). 

Akurasi keseluruhan adalah banyaknya jumlah piksel yang terklasifikasikan 

secara benar pada tiap kelas dibagi dengan jumlah seluruh piksel yang digunakan 

untuk uji akurasi. Namun metode tersebut kurang baik karena tidak 

mempertimbangkan kesalahan di tiap kelas. Koefisian Kappa lebih banyak 

digunakan dibandingkan akurasi keseluruhan karena mempertimbangkan 

kesalahan tiap kelas atau memperhitungkan semua elemen dari confusion matrix. 

Akurasi keseluruhan dan koefisien Kappa dapat dirumuskan pada Persamaan 3 

dan 4 (Foody 2002). 

 

Tabel 4  Confusion matrix 

Kelas 

Prediksi 

Kelas Aktual 

A B C D ∑ 

A nAA nAB nAC nAD nA+ 

B nBA nBB nBC nBD nB+ 

C nCA nCB nCC nCD nC+ 

D nDA nDB nDC nDD nD+ 

∑ n+A n+B n+C n+D n 

 

Akurasi keseluruhan =  
∑ 𝑛𝑘𝑘

𝑞
𝑘=1

𝑛
 x 100  (3) 

 

Koefisien Kappa = 
𝑛 ∑ 𝑛𝑘𝑘 − ∑ 𝑛𝑘+ x 𝑛+𝑘

𝑞
𝑘=1

𝑞
𝑘=1

𝑛2 − ∑ 𝑛𝑘+ x 𝑛+𝑘
𝑞
𝑘=1

  (4) 

Keterangan: 

nkk = nilai diagonal dari matriks pada baris ke-k dan kolom ke-k 

n+k = jumlah piksel pada kolom ke-k 

nk+ = jumlah piksel pada baris ke-k 

n = banyaknya piksel dalam contoh 

 

Deteksi perubahan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan citra-

citra yang telah diklasifikasikan piksel demi piksel untuk mengidentifikasi 

perubahan yang terjadi. Citra tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 yang telah 

diklasifikasikan jenis tutupan lahannya akan dibandingkan. Hasil dari deteksi 

tersebut adalah seberapa luas daerah tersebut mengalami perubahan dalam jangka 

waktu tertentu. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Praproses Citra Satelit 

Praproses citra satelit terdiri atas 4 pekerjaan yaitu registrasi citra, koreksi 

radiometrik, penggabungan kombinasi band, dan penentuan area of interest 

(AOI). Penjelasan untuk hasil dari 4 pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Registrasi citra Proses registrasi citra atau proses georeferensi citra satelit 

dilakukan pada setiap band yang digunakan pada penelitian ini. Sebelumnya 

citra satelit memiliki sistem proyeksi koordinat UTM Zone 47N, artinya 

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terletak pada zona 47 North dalam 

sistem proyeksi UTM. Proses registrasi citra ini menghasilkan citra yang 

memiliki proyeksi Geographic Lat/Lon dengan satuan derajat dan 

menggunakan sistem referensi spasial WGS84. 

 

 Koreksi radiometrik Kerusakan scan line corrector pada bulan Mei 2003 

menyebabkan citra Landsat 7 ETM+ kehilangan data sebesar 24% atau 

munculnya gap di sepanjang sisi-sisi luar pada masing-masing citra. Oleh 

karena itu, pada citra satelit Landsat 7 ETM+ dilakukan pengisian gap pada 

masing-masing band. Pengisian gap dilakukan dengan mengisi gap dengan 

citra Landsat lain yang memiliki gap yang berbeda. Pengisian gap ini 

dilakukan dengan menggunakan software Frame and Fill yang merupakan 

software open source dari NASA. Gambar 6 merupakan contoh pengisian gap 

pada citra satelit. 

 

  
(a) (b) 

 

Gambar 6  Contoh pengisian gap pada citra satelit (a) Citra satelit sebelum 

pengisian gap (b) Citra Satelit setelah pengisian gap 

 

 Penggabungan kombinasi band Proses penggabungan kombinasi band 

dilakukan pada setiap citra satelit. Kombinasi band yang digunakan mengacu 

pada analisis daerah vegetasi yaitu kombinasi band 5, 4, dan 3 untuk citra 

Landsat 7 ETM+ dan kombinasi band 6, 5, dan 4 untuk citra Landsat 8 

OLI/TIRS. Sebelum dilakukan proses penggabungan kombinasi band, setiap 

piksel dalam citra satelit hanya memiliki 1 nilai digital dan berwarna abu-abu. 

Penggabungan kombinasi band menghasilkan 1 citra komposit yang terdiri 

atas 3 nilai digital yang berasal dari kombinasi band 5, 4, dan 3 untuk citra 
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Landsat 7 ETM + dan kombinasi band 6, 5, dan 4 untuk citra Landsat 8 

OLI/TIRS. Setiap piksel dalam citra komposit memiliki 3 nilai digital berbeda 

dan memiliki warna campuran merah, hijau, dan biru yang digunakan dalam 

proses klasifikasi. Proses penggabungan kombinasi band dilakukan 

menggunakan perangkat lunak QGIS 2.18.5. Gambar 7 menunjukkan proses 

penggabungan kombinasi band. 

 

 Penentuan area of interest (AOI) Pada penelitian ini, citra satelit yang 

digunakan hanya citra yang memiliki daerah tutupan lahan gambut di 

Kabupaten Rokan Hilir. Area studi difokuskan pada kecamatan yang memiliki 

lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan 

ekosistem gambut, fungsi ekosistem gambut meliputi fungsi lindung dan 

fungsi budidaya. Menteri wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut 

paling sedikit 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut serta terletak 

pada puncak kubah gambut dan sekitarnya. Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa lahan gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih dan 

plasma nutfah spesifik masuk ke dalam kawasan lindung (Pemerintah 

Republik Indonesia 2014). 

 

  
      (a)        (b) 

  
           (c)        (d) 

 

Gambar 7  Contoh penggabungan kombinasi band pada citra Landsat 8 (a) 

Band 6 pada citra Landsat 8 (b) Band 5 pada citra Landsat 8 (c) 

Band 4 pada citra Landsat 8 (d) Citra komposit hasil 

penggabungan kombinasi band 654 
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Penentuan area studi dilakukan dengan proses overlay dan clipping untuk 

memperoleh citra yang memiliki tutupan lahan gambut. Overlay dilakukan untuk 

mengetahui bagian citra satelit yang memiliki tutupan lahan gambut sedangkan 

clipping dilakukan untuk memotong bagian citra satelit yang terdapat lahan 

gambut. Proses clipping dilakukan sesuai ukuran lokasi penelitian yang mengacu 

pada peta refrensi yaitu peta lahan gambut Kabupaten Rokan Hilir. Proses overlay 

dan clipping dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS 2.18.5. Dari hasil 

clipping didapatkan citra berdimensi 2640x3569. Gambar 8 menunjukkan hasil 

praproses citra satelit. 

 

     
  (a)   (b)       (c)         (d)            (e) 

 

Gambar 8  Citra hasil praproses (a) Hasil praproses citra satelit Landsat 7 tahun 

2012 (b) Hasil praproses citra satelit Landsat 7 tahun 2013 (c) Hasil 

praproses citra satelit Landsat 8 tahun 2014 (d) Hasil praproses citra 

satelit Landsat 8 tahun 2015 (e) Hasil praproses citra satelit Landsat 8 

tahun 2016 

 

 

Proses Klasifikasi Citra Satelit 

Proses klasifikasi citra satelit terdiri atas 3 pekerjaan yaitu ekstraksi nilai 

digital number (DN), pembentukan area contoh, klasifikasi menggunakan CNN. 

Penjelasan untuk hasil dari 3 pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Ekstraksi Nilai DN Citra hasil praproses diekstrak nilai DNnya sehingga 

setiap citra terdiri atas 9422160 piksel. Setelah itu dilakukan pembersihan data 

dengan membuang nilai DN=0 sehingga setiap citra memiliki sekitar 2345200 

piksel. Hasil ekstraksi nilai DN pada citra Landsat 7 ETM+ dan Landsat 8 

OLI/TIRS setelah normalisasi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 Pembentukan Area Contoh Area contoh diambil berdasarkan kenampakan 

visual monitor, dimana kelas vegetasi rapat ditandai dengan warna hijau tua, 

kelas vegetasi jarang ditandai dengan warna hijau muda, dan kelas 

nonvegetasi ditandai dengan warna coklat-kemerahan. Gambar 9 merupakan 

contoh kelas tutupan lahan. Banyaknya jumlah piksel setiap kelas yang 

menjadi area contoh disajikan Tabel 5. 

Sebanyak 7500 piksel digunakan sebagai data area contoh untuk 

membangun model CNN, dengan rincian sebanyak 6000 piksel digunakan 

sebagai data latih dan 1500 piksel digunakan sebagai data uji. Pembagian data 



 

14 

latih dan data uji diulang sebanyak 5 kali dengan menggunakan k-fold 

crossvalidation. Contoh dari area contoh dapat dilihat pada Lampiran 2. 

  

   
         (a)     (b)            (c) 

     
         (d)       (e)             (f) 

 

Gambar 9  Contoh kelas tutupan lahan gambut (a) vegetasi rapat pada citra 

Landsat 7 ETM+ (b) vegetasi jarang pada citra Landsat 7 ETM+ (c) 

non vegetasi pada citra Landsat 7 ETM+ (d) vegetasi rapat pada citra 

Landsat 8 OLI/TIRS (e) vegetasi jarang pada citra Landsat 8 

OLI/IRS (f) non vegetasi pada citra Landsat 8 OLI/TIRS 

 

Tabel 5  Jumlah piksel area contoh 

Kelas tutupan lahan Jumlah piksel Kelas 

Vegetasi rapat 2500 1 (vegetasi rapat) 

Vegetasi jarang 2500 2 (vegetasi jarang) 

Non vegetasi 2500 3 (non vegetasi) 

 

 Klasifikasi dengan CNN Setelah mengekstraksi nilai DN dan membuat area 

contoh, dilakukan klasifikasi dengan CNN. Klasifikasi data terdiri atas 3 kelas 

yakni vegetasi rapat, vegetasi jarang, dan non vegetasi. Nilai k-fold yang 

digunakan adalah sebesar 5-fold dengan rincian sebanyak 6000 piksel sebagai 

data latih dan 1500 piksel menjadi data uji. Implementasi proses pelatihan dan 

pengujian model CNN menggunakan library MXnet. Bentuk data masukan 

terdiri atas sejumlah baris yang tiap barisnya merepresentasikan 1 piksel dan 3 

kolom yang tiap kolomnya merepresentasikan band-nya. Fungsi aktivasi yang 

digunakan yaitu ReLU. Tabel 6 menunjukkan hasil akurasi klasifikasi training 

area untuk citra tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Confusion matrix 

untuk masing-masing tahun dapat dilihat pada  Lampiran 3. 
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Tabel 6  Akurasi hasil training area untuk masing-masing tahun pengamatan 

Citra Koefisien Kappa Akurasi Keseluruhan (%) 

2012 1.00 100 

2013 0.98 98 

2014 0.95 97 

2015 0.97 98 

2016 0.97 98 

 

 

Analisis Hasil Klasifikasi Citra Satelit 

Tingkat akurasi dari hasil klasifikasi haruslah lebih besar dari 85% untuk 

melakukan deteksi perubahan tutupan lahan (Treitz dan Rogan 2004). Akurasi 

rata-rata dari hasil training area adalah 98.2% sehingga model CNN tersebut 

dapat digunakan untuk mengklasifikasikan setiap DN piksel citra. Jumlah piksel 

pada masing-masing tahun disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7  Jumlah piksel pada masing-masing tahun 

Kelas 
Jumlah piksel 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vegetasi Rapat 688678 686775 908564 715588 1408735 

Vegetasi jarang 1463852 1060829 1416199 1626021 926866 

Non vegetasi 192586 597596 20391 3587 9584 

 

Setelah semua piksel pada masing-masing tahun diklasifikasikan maka luas 

setiap kelas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Luas (ha) = jumlah piksel x 900 m2 / 10000  (5) 

 

Untuk citra Landsat setiap piksel berukuran 30 x 30 m, sehingga 1 piksel 

berukuran 900 m2. Luas tutupan lahan untuk masing-masing tahun disajikan pada 

Tabel 8. 

Tabel 8  Luas tutupan lahan pada masing-masing tahun 

Kelas 
Luas lahan (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vegetasi Rapat 61981 61810 81771 64403 126786 

Vegetasi jarang 131747 95475 127458 146342 83418 

Non vegetasi 17333 53784 1835 323 863 

 

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa luas area vegetasi rapat mengalami sedikit 

penurunan pada tahun 2013 namun meningkat kembali pada tahun 2014 dan 

meningkat drastis pada tahun 2016. Sementara itu area vegetasi jarang mengalami 

penurunan pada tahun 2013 dan 2016 serta mengalami peningkatan pada tahun 

2014 dan 2015. Antara tahun 2013 sampai 2015, area non vegetasi mengalami 

penurunan yang cukup besar dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2016. 
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Dari data tersebut dapat dilihat perubahan vegetasi rapat berbeda dengan vegetasi 

jarang dan non vegetasi. 

Tabel 9  Perubahan tutupan lahan gambut (ha) Kabupaten Rokan Hilir antara 

tahun 2012 dan 2016 

  Tahun 2016 

  
Vegetasi 

rapat 

Vegetasi 

jarang 

Non 

vegetasi 

Total 

area 
Perubahan % 

Tahun 

2012 

Vegetasi 

rapat 
47322 14086 463 61871 +64563 104 

Vegetasi 

jarang 
70326 60602 385 131313 -48122 -37 

Non 

vegetasi 
8786 8503 14 17303 -16441 -95 

Total 

area 
126434 83191 862    

 

Perubahan tutupan lahan pada Tabel 9 didapat dengan melihat jumlah 

perubahan masing-masing kelas pada titik piksel yang bersesuaian. Jumlah 

perubahan masing-masing kelas didapat dengan melakukan query pada data hasil 

klasifikasi. Angka 14086 pada Tabel 9 menunjukkan luas area vegetasi rapat pada 

tahun 2012 yang berubah menjadi area vegetasi jarang pada tahun 2016. 

Sementara itu, nilai pada kolom Perubahan pada Tabel 9 didapat dari selisih total 

area pada tahun 2016 dan 2012. Periode antara tahun 2012 dan tahun 2016 (Tabel 

9), luas area vegetasi rapat bertambah sebesar 64563 ha, area vegetasi jarang 

berkurang sebesar 48122 ha, dan area non vegetasi juga berkurang sebesar 16441 

ha. Bertambahnya area vegetasi rapat sebesar 104% mengakibatkan berkurangnya 

luas area vegetasi jarang sebesar 37% dan area non vegetasi sebesar 95%. 

Bertambahnya area vegetasi rapat pada periode tahun 2012 dan tahun 2016 

menunjukkan luas area vegetasi rapat bertambah 2 kali lipat. 

Namun menurut Jikalahari (2016), kebakaran hutan dan lahan di Riau 

masih terjadi. Menurut catatan BPBD Januari hingga Oktober 2016 luas lahan 

terbakar di Riau ialah 3902 ha (Jikalahari 2016). Titik api tersebar di Rokan Hilir, 

Rokan Hulu, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan 

dan Pekanbaru. Dan setidaknya sebanyak 90% titik panas berada dalam kawasan 

gambut yaitu 1363 pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter, 1191 

pada kedalaman 2 sampai 4 meter, 907 pada kedalaman 1 sampai 2 meter, 102 

pada kedalaman 0.5 – 1 meter, 3 pada kedalaman kurang dari 0.5 meter, dan 861 

berada pada titik tanah mineral (Jikalahari 2016). Kejadian kebakaran hutan ini 

menunjukkan jumlah area vegetasi rapat pada tahun 2016 berkurang sedangkan 

berdasarkan hasil klasifikasi area vegetasi rapat bertambah. Perbedaan ini 

menunjukkan bahwa hasil klasifikasi tutupan lahan gambut menggunakan CNN 

belum baik. Selain itu manfaat dari metode CNN tidak terlalu terlihat karena pada 

penelitian ini data yang digunakan berbentuk 1 dimensi yang hanya terdiri atas 3 

atribut yaitu band 6, 5, 4 untuk citra Landsat 8 OLI/TIRS dan band 5, 4, 3 untuk 

citra Landsat 7 ETM+ sehingga tahapan pooling dalam algoritme tidak optimum 

digunakan atau tidak berpengaruh. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan tutupan lahan vegetasi rapat, 

vegetasi jarang, dan non vegetasi di lahan gambut sangat dalam berdasarkan nilai 

DN (digital number) menggunakan metode CNN dengan akurasi rata-rata 98.2% 

dan koefisien Kappa 0.974. Antara tahun 2012 dan tahun 2016 area vegetasi rapat 

bertambah sebesar 104% sedangkan area vegetasi jarang dan non vegetasi 

berkurang sebesar 37% dan 95%. Area vegetasi rapat bertambah 64563 ha 

sedangkan area vegetasi jarang dan non vegetasi berkurang sebesar 48122 ha dan 

16441 ha. 

 

Saran 

Peneltian selanjutnya diharapkan dapat membuat model klasifikasi tutupan 

lahan gambut serta menghitung dan menganalisis perubahan tutupan lahan gambut 

di beberapa waktu yang berbeda menggunakan 1 citra Landsat yaitu citra Landsat 

8 OLI/TIRS. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat turun langsung ke 

lapangan untuk melakukan validasi data agar manfaat dari metode CNN dapat 

lebih terlihat. Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat langsung 

menggunakan citra komposit atau tanpa melibatkan atribut band yang berbentuk 1 

dimensi untuk klasifikasi tutupan lahan gambut. 
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Lampiran 1  Contoh hasil ekstraksi DN 

 

Citra Landsat 7 ETM+ 

 
 

Citra Landsat 8 OLI/TIRS 
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Lampiran 2  Contoh training area 

 

Citra Landsat 7 ETM+ 

 
 

Citra Landsat 8 OLI/TIRS 
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Lampiran 3  Hasil confusion matrix pada masing-masing tahun 

 

Tahun 2012 

Kelas Aktual 

Kelas Hasil 

Vegetasi 

Rapat 

Vegetasi 

Jarang 

Non 

Vegetasi 

Vegetasi Rapat 520 0 0 

Vegetasi Jarang 0 480 0 

Non Vegetasi 0 0 500 

 

Tahun 2013 

Kelas Aktual 

Kelas Hasil 

Vegetasi 

Rapat 

Vegetasi 

Jarang 

Non 

Vegetasi 

Vegetasi Rapat 2485 70 0 

Vegetasi Jarang 15 2430 0 

Non Vegetasi 0 0 2500 

 

Tahun 2014 

Kelas Aktual 

Kelas Hasil 

Vegetasi 

Rapat 

Vegetasi 

Jarang 

Non 

Vegetasi 

Vegetasi Rapat 2493 8 0 

Vegetasi Jarang 7 2441 140 

Non Vegetasi 0 51 2360 

 

Tahun 2015 

Kelas Aktual 

Kelas Hasil 

Vegetasi 

Rapat 

Vegetasi 

Jarang 

Non 

Vegetasi 

Vegetasi Rapat 477 0 0 

Vegetasi Jarang 0 501 4 

Non Vegetasi 0 22 496 

 

Tahun 2016 

Kelas Aktual 

Kelas Hasil 

Vegetasi 

Rapat 

Vegetasi 

Jarang 

Non 

Vegetasi 

Vegetasi Rapat 2465 5 0 

Vegetasi Jarang 35 2450 60 

Non Vegetasi 0 45 2440 
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