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ABSTRAK 

 

Image Fusion merupakan teknik penggabungan dua citra satelit dengan memanfaatkan 

keunggulan yang dimiliki masing-masing citra yang digunakan sehingga citra yang dihasilkan 

memiliki kualitas spektral dan spasial yang tinggi dan diharapkan mampu menghasilkan informasi 

yang lebih baik dalam menganalisi vegetasi mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan dari citra hasil fusi dalam mendeteksi mangrove, menghitung luasan 

mangrove, dan memetakan vegetasi mangrove yang ada di pulau Los. Penelitian ini dimulai dari 

bulan Desember 2012 hingga April 2013 dengan menggunakan metode Principal Component 

Analysis. Objek yang dikaji adalah mangrove di pulau Los. Hasil dari penelitian ini adalah nilai 

korelasi koefisien sebesar 0,854600386-0,966323207, Root Mean Square Error sebesar 1,449990716-

2,854063346, ketepatan klasifikasi mangrove sebesar 86,67% dengan ketepatan total sebesar 88%, 

koefisien kappa sebesar 0,79 dan  hasil interprestasi citra fusi di pulau Los dengan luasan mangrove 

sebesar 10,6140293 hektar. 

 

Kata Kunci : Fusi Citra, Principal Component Analysis, Mangrove. 
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ABSTRACT 

 

Image Fusion is a merger of the two satellite imagery techniques by exploiting the advantages 

of each image are used so that the resulting image has a spectral and spatial quality is high and is 

expected to generate better information in analyzing mangrove vegetation. The aims of this research 

were to know capability of fusion images in detecting mangroves, calculating mangrove’s area, and 

mapping vegetation of mangroves in Los Island. This research was starting on December 2012 until 

April 2013 and using Principal Component Analysis methods. The Object of this research is 

Mangroves in Los Island. The result of this research are  0,854600386-0,966323207 for correlation 

coefficient, 1,449990716-2,854063346 for Root Mean Square Error, 86,67% for classification 

accuracy of mangroves with overall accuracy as 88%, kappa coefficient as 0,79, and result of fusion 

image interprestation  in Los Island with mangrove’s area of 10,6140293 hectares.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Aplikasi data penginderaan jauh yang 

semakin meningkat membutuhkan data yang 

memuat sekaligus informasi spektral dan 

spasial yang tinggi. Namun hal ini sulit 

dilaksanakan karena keterbatasan peralatan 

yang ada untuk menyajikan data secara 

bersamaan. Penggunaan data penginderaan 

jauh pada prinsipnya memerlukan pengenalan 

obyek permukaan bumi dengan baik dan 

mampu membedakan satu dengan yang lain. 

Dalam bidang kelautan sangat perlu untuk 

membedakan bentuk, tekstur, batasan area 

maupun warna terhadap vegetasi mangrove 

dan nonmangrove disekitarnya sehingga 

penelitian untuk mengkaji vegetasi mangrove 

mampu memberikan akurasi dan presisi yang 

tinggi. Kelemahan sensor yang tidak mampu 

menyajikan informasi spektral dan spasial 

tinggi menjadi dasar penelitian teknik image 

Fusion ini sebagai alternatif mendapatkan citra 

yang berspasial dan spektral tinggi. 

Hutan mangrove merupakan komunitas 

vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh 

beberapa spesies pohon mangrove yang 

mampu tumbuh dan berkembang pada daerah 

pasang surut pantai berlumpur. Komunitas ini 

umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan 

supratidal yang cukup mendapat aliran air, 

terlindung dari gelombang besar dan arus 

pasang surut yang keras (Bengen, 2002). 

Image Fusion merupakan teknik 

penggabungan dua citra satelit dengan 

memanfaatkan kelebihan yang dimiliki 

masing-masing citra yang digunakan sehingga 

citra yang dihasilkan memiliki kualitas 

spektral dan spasial yang tinggi. Belum adanya 

data citra satelit yang mengandung informasi 

spektral dan spasial tinggi sehingga perlu 

dilakukan teknik image fusion sebagai 

alternatif untuk mendapatkan data spasial dan 

spektral tinggi agar memudahkan pengenalan 

objek vegetasi mangrove dan non mangrove di 

Pulau Los Kota Tanjungpinang. Hal ini perlu 

dilakukan agar memudahkan dalam 

interprestasi citra terhadap objek-objek 

permukaan bumi. Image Fusion yang 

dilakukan menggunakan dua citra yaitu citra 

Quickbird 2009 dan Spot 2007 dengan area 

yang dikaji adalah mangrove di Pulau Los 

Kota Tanjungpinang. 

Luasan mangrove di Pulau Los 

berdasarkan data KP2KE (2011) dengan 

menggunakan citra Quickbird tahun 2009 

adalah 8,50 Ha. Penggabungan nilai spektral 

tinggi yang dimiliki oleh citra Spot dan nilai 

spasial tinggi dari citra Quickbird, diharapkan 

akan mampu mengkaji vegetasi mangrove di 

Pulau Los dengan hasil yang lebih baik. 

Permasalahan yang terjadi adalah 

apakah teknik image fusion dapat 

menghasilkan nilai spektral dan spasial tinggi 

sehingga meningkatkan kemampuan dalam 

mendeteksi dan menghitung luasan mangrove 

di Pulau Los Kota Tanjungpinang? 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji kemampuan citra hasil fusi 

dalam mendeteksi dan menghitung luas 

mangrove di Pulau Los Kota 

Tanjungpinang. 

2. Memetakan vegetasi mangrove di Pulau 

Los berdasarkan citra hasil fusi. 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

sumber data bagi penelitian lanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan pada 

Desember 2012-April 2013 menggunakan 

citra spot tahun 2007 dan citra quickbird tahun 

2009 dengan objak kajian adalah mangrove di 

Pulau Los Kota Tanjungpinang. Proses 

pengolahan citra ini dilakukan menggunakan 

softwares ArcView 3.3; ENVI 4.5; Er Mapper 

6.4. 

Metode fusi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode Transformasi 

Principal Component Analysis yaitu 

mengganti komponen utama pada citra 

multispektral beresolusi rendah yang memiliki 

kandungan informasi terbanyak dengan citra 

beresolusi tinggi. Metode interpolasi yang 

digunakan untuk setiap proses perubahan 

geometris adalah nearest-neighbor yaitu 

menghitung nilai piksel keluaran sesuai 

dengan nilai titik acuan pada piksel-piksel 

terdekat. 



 

 

 

 

Pengolahan Citra 

Pengolahan citra dilakukan 

menggunakan software ENVI 4.0 dan 

ERMapper 6.4. adapun tahapan-tahapan 

pengolahannya yaitu: 

 

1. Cropping 

Pemotongan citra (Cropping) dilakukan 

untuk membatasi area penelitian sehingga 

penelitian dapat terfokuskan pada area yang 

perlu saja. Cropping bisa dilakukan untuk data 

spasial maupun data spektral. 

 

2. Pemulihan Citra 

Pemulihan citra ( image restoration ) 

dilakukan untuk memulihkan data citra yang 

mengalami distorsi radiometrik yang 

disebabkan oleh proses-proses yang terjadi di 

atmosfer yang mempengaruhi perekaman data 

dan distorsi geometrik yang menyebabkan 

pergeseran piksel dari letak yang sebenarnya. 

Koreksi geometrik dilakukan dengan 

menggunakan Ground Control Point (GCP) 

yaitu mencari suatu kenampakan geografis 

yang stabil dan lokasinya dapat diketahui 

dengan tepat misalnya persimpangan jalan, 

sudut dari suatu bangunan dan sebagainya, 

sedangkan koreksi radiometrik ini dilakukan 

dengan teknik histogram adjustment. Teknik 

ini didasarkan pada pengurangan nilai digital 

number sebesar bias dari masing-masing band 

DN i, j, k ( output terkoreksi ) = DN i, j, k        

( input asli ) – bias 

 

3. Image Fusion 

Penggabungan citra menggunakan 

Principal Camponent Analysis merupakan 

transformasi yang bertujuan mereduksi 

informasi dari komponen yang saling 

berkorelasi menjadi komponen tereduksi baru 

yang saling tidak berkorelasi. PCA digunakan 

untuk mentransformasi citra multispektral 

beresolusi rendah untuk mendapatkan 

komponen penting  (Principal Component) 

representatif baru yang tidak saling 

berkorelasi. Komponen penting ini berisi 

informasi umum keseluruhan nilai spektral 

yang dipresentasikan dalam vektor nilai eigen. 

Proses mendapatkan Principal Component 

disebut sebagai Transformasi Forward PC. 

Secara matematis dijelaskan pada rumus 

persamaan berikut: 

[

   
   
  
   

]  [

          
          
    

          

]

[
 
 
 
 
     

 

     
 

 
     

 ]
 
 
 
 

 

DN
1

MS adalah nilai digital number dari 

citra input multispektral beresolusi rendah. 

PC1 adalah Principal Component pertama dan 

v yaitu vektor-vektor eigen yang diurutkan 

berdasarkan nilai eigennya. Vektor eigen yang 

memiliki nilai eigen tertinggi merupakan PC1. 

PC1 kemudian yang akan digantikan oleh data 

citra pankromatik beresolusi spasial tinggi 

yang sebelumnya direntangkan agar memiliki 

rataan yang menyamai PC1 dari hasil proses 

invers. Secara matematis transformasi 

backward PC dari metode fusi citra 

menggunakan PCA dijelaskan pada persamaan 

berikut:  
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Dimana DN
h
MS adalah citra 

multispektral dan DN
h’

Pan adalah citra 

pankromatik hasil perentangan histogram yang 

menyamai rataan dari PC1. Jika digabungkan 

maka akan didapat persamaan berikut: 
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Dengan DN
l
Pan = PC1 dan DN

h’
Pan  

adalah DN
h

Pan  yang telah di rentangkan agar 

memiliki nilai rataan yang menyerupai PC1 

(Wang et al (2005) dalam Wandayani, 2007). 

Dalam proses ini juga dihitung 

parameter kinerja proses Image Fusion  

dengan melihat nilai korelasi koefisien 

berdasarkan rumus 
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Dengan X adalah citra multispektral 

hasil fusi, Y adalah citra pankromatik, dan 

M×N adalah ukuran citra (Tsai (2004) dalam 

Wandayani,  2007). Korelasi koefisien 

digunakan untuk melihat kesamaan atau yang 

mendekati antara citra fusi dengan citra 



 

masukannya yang berspasial tinggi. Citra 

masukan pada penelitian ini adalah citra 

Quickbird. Nilai korelasi koefisien berada 

antara -1 dan +1. Nilai yang mendekati +1 

diindikasikan bahwa kedua citra sangat mirip, 

dan nilai yang mendekati -1 diindikasikan 

bahwa kedua citra sangat tidak mirip (Stathaki, 

2008). 

Selain korelasi koefisien, perhitungan Root 

Square Mean Error perlu dilakukan 

meminimalkan hilangnya informasi dari citra 

hasil fusi dengan berpedoman pada citra 

multispektral awal (meminimalkan nilai Root 

Mean Square Error) pada persamaan: 
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Dengan f(x,y,z) adalah citra multispektral awal 

dari kanal k yang telah di resampling sebesar 

ukuran citra pankromatik, dan g(x,y,z) adalah 

citra hasil fusi dengan ukuran M×N (Tsai 

(2004) dalam Wandayani,  2007). 

 

4. Optimum Index Factor 

OIF merupakan ukuran banyaknya 

informasi yang dimuat pada suatu citra 

komposit. Ukuran ini merupakan 

perbandingan antara total simpangan baku dari 

ketiga band yang digunakan dengan tiga 

koefisien korelasi dari masing-masing 

pasangan band yang digunakan. Secara 

matematis, OIF diformulasikan dengan rumus 

sebagai berikut: 

 
Keterangan : 

Si, Sj dan Sk    = simpangan baku (standar 

deviasi) dari band i, j dan k.  

rij, rjk dan rik  = menyatakan koefisien 

korelasi antar bandnya. 

 

5. Klasifikasi Citra 

Klasifikasi bertujuan untuk 

mengelompokkan nilai piksel yang homogen 

dari objek vegetasi mangrove dan non 

mangrove. Klasifikasi merupakan proses 

pengelompokan piksel-piksel ke dalam suatu 

kelas atau kategori berdasarkan kesamaan nilai 

spektral tiap piksel 

Klasifikasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah klasifikasi terbimbing 

(supervised classification). Klasifikasi 

terbimbing bertujuan mengelompokkan secara 

otomatis kategori semua nilai piksel dalam 

citra menjadi beberapa kelas didasarkan pada 

daerah contoh (training area). Pengkelasan 

piksel pada supervised classification 

didasarkan pada kemiripan maksimum piksel 

dengan sekelompok piksel lainnya dalam citra. 

Pengkelasan ini dikenal dengan metode 

kemiripan maksimum (maximum likelihood). 

Dari hasil klasifikasi dengan menggunakan 

supervised classification yang mengalami 

distorsi piksel selanjutnya dilakukan 

pengkelasan kembali atau pengkelasan ulang 

(reclass) dengan berdasarkan pada peta dan 

data pendukung. 

 

6. Ketelitian Klasifikasi 

Ketelitian klasifikasi dilakukan dengan 

perhitungan matriks kekeliruan (confusion 

matrix). Matriks ini berordo (m x m) dan 

variabel A, B, C adalah kelas yang didapatkan 

dari proses klasifikasi 

 

Tabel 1. Matriks Kesalahan 

Classification 

Data 

Reference Total 

Baris 

UA 

(%) A B C 

A Xkk   X+k Xkk/X+k 

B  Xkk    

C   Xkk   

Total Kolom Xk+   N  

PA (%) Xkk/Xk+     
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User’s accuracy (UA) adalah nilai 

akurasi citra yang didapat dari persentase titik 

sampel dimana citra terklasifikasi perkirakan 

dalam kelas tertentu, dinyatakan cocok benar 

dalam data referensi atau secara kasar disebut 

akurasi dari sisi pengguna/user (Putra, 2011). 

Overall accuracy (OA) adalah nilai persentase 

dari piksel yang terkelaskan dengan sempurna. 

Selain itu dilakukan juga perhitungan 

koefisien kappa yaitu untuk mengetahui 

seberapa tepat klasifikasi citra dengan data 

referensi yang digunakan. Dalam koefisien 

kappa, off-diagonal tergabung sebagai total 

marginal kolom dan baris. Koefisien kappa 

akan mempunyai nilai lebih kecil dari overall 

accuracy. Koefisien kappa bernilai antara 0 – 

1 (Edward (2000) dalam Wijaya, 2005). 

https://lh4.googleusercontent.com/-4XwMBqYXHFk/TWj9BfD2hMI/AAAAAAAAAW8/DU4nGv1UNZs/s1600/1.jpg
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Keterangan: 

r  = jumlah baris dalam matriks 

Xkk = jumlah pengamatan pada 

baris ...i dan kolom i 

Xk+ dan X+k = total marginal dari baris i 

dan ...kolom i 

N  = jumlah total pengamatan 
 

7. Perhitungan Luas Mangrove dan 

Pembuatan Layout Peta 

Citra hasil klasifikasi selanjutnya 

dilakukan perhitungan luasan mangrove dan 

pembuatan Layout peta menggunakan 

software Arcview 3.3. Luasan total mangrove 

dihitung dengan rumus: 

   ∑  

    

   

 

Keterangan : 

LT : Total Luas Mangrove (m
2
) 

a : Area 

L : Luas mangrove (m
2
) 

Untuk pembuatan layout didasarkan 

pada kaedah-kaedah dan unsur pemetaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Cropping 

Cropping biasa disebut juga resize data 

ataupun subset merupakan proses pemotongan 

citra baik itu pemotongan secara spatial 

maupun spektral pada daerah yang akan 

diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi Area 

Of Interest adalah Pulau Los sehingga 

cropping data dilakukan pada area Pulau Los. 

Citra yang di-cropping pertama adalah citra 

Quickbird yang menjadi citra dasar dan 

menjadi acuan untuk proses cropping pada 

citra spot sehingga area hasil cropping sama. 

Citra Quickbird yang di cropping memiliki 

dimensi 1324x1468x1 dan dimensi citra Spot 

yang di cropping adalah 1324x1468x3. Pada 

proses cropping ini metode interpolasi yang 

digunakan adalah neearest neighbour yaitu 

memperkirakan nilai antar piksel yang tidak 

diketahui akibat proses perubahan geometris 

berdasarkan nilai-nilai piksel terdekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Cropping Citra Quickbird dan Spot 

 

Pemulihan Citra 

Setiap citra yang akan digunakan harus 

citra yang teregistrasi. Artinya citra yang 

digunakan harus sudah terkoreksi secara 

atmosferik dan geometrik sehingga tidak lagi 

mengalami distorsi. Koreksi atmosferik 

dilakukan untuk mengembalikan kembali nilai 

bias pada setiap piksel yang diterima sensor 

akibat pengaruh atmosfer. Nilai minimum 

piksel pada setiap Band harus 0. Sedangkan 

koreksi geometrik dilakukan untuk pemulihan 

pergeseran piksel dari letak sebenarnya. 

Koreksi geometrik dilakukan dengan 

menentukan GCP atau titik ikat pada masing-

masing citra serta merubah sistem proyeksi 

citra menjadi sitem proyeksi geografik. 

 

Image Fusion 

Proses fusi citra yang dilakukan 

menggunakan metode Principal Component 

Analysis. Pemilihan metode ini karena PCA 

merupakan metode analisis untuk pengenalan 

objek atau pengklasifikasian objek permukaan 

bumi. Metode transformasi PCA 

menggunakan kombinasi linear dari pasangan 

citra awal untuk mendapatkan citra 

multispektral baru dengan resolusi spasial 

menyamai resolusi citra Quickbird awal. 

Sebelum dilakukan transformasi, data citra 

dianalisis dengan transformasi Forward PCA 

untuk mendapatkan Principal Component dari 

citra Spot sehingga mendapatkan matriks 

vektor eigen yang berurut. Nilai eigen terbesar 

akan digunakan sebagai vektor Principal 

Component (PC
1
). Kemudian dilakukan 

perentangan histogram atau Invers Principal 

Component yang berfungsi untuk 

menghasilkan citra pankromatik baru dengan 

nilai yang sama dengan nilai Principal 

Component (PC
1
) agar mengurangi distorsi 

warna pada citra hasil fusi akibat perbedaan 

antara citra masukannya sehingga dihasilkan 

citra pankromatik Quickbird baru (DN
h’

pan). 

Untuk mendapatkan citra baru, kemudian 



 

dilakukan transformasi Backward PCA dengan 

mengganti salah satu kanal (band) yaitu PC
1 
 

dengan citra pankromatik baru hasil dari 

perentangan histogram yaitu DN
h’

pan. Nilai 

Principal Component direkontruksi ulang 

untuk menghasilkan kanal (band) baru pada 

sehingga didapat citra multispektral baru hasil 

fusi. 

Citra yang dihasilkan memiliki gambar 

objek yang lebih jelas dengan keunggulan 

selain gambar yang membedakan dengan jelas 

tekstur objek, terjadi perbedaan warna antara 

objek mangrove dengan objek vegetasi non 

mangrove sehingga memudahkan dalam 

pengerjaan tahap klasifikasi dan 

pengidentifikasian terhadap vegetasi mangrove 

dibandingkan citra Quickbird asli dan Spot 

yang digunakan. Citra quickbird mampu 

menampilkan kenampakan objek yang tajam 

dan jelas namun dalam kualitas perbedaan 

warna pada objek vegetasi sangat kurang. 

Citra spot mampu menampilkan perbedaan 

warna dengan kualitas yang sangat baik 

namun kualitas kenampakan objek sangat 

kurang akibat rendahnya nilai spasial pada 

citra spot sehingga sulit mengidentifikasi 

batasan objek vegetasi dan mangrove. 

Perbandingan visualisasi antara citra 

quickbird, spot dan citra hasil fusi dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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Gambar 2. (a) Citra Quickbird, (b) Citra Spot, 

(c) Citra Hasil Fusi 

 

Parameter Kinerja Fusi 

Selain perbandingan secara visual, 

pengukuran secara kuantitaif juga dilakukan 

dengan melihat kinerja hasil fusi berdasarkan 

nilai korelasi koefisien dan RMSE. 

 

Tabel 2. Nilai Korelasi Koefisien. 
 KOEFISIEN KORELASI CITRA HASIL 

FUSI 

BAND 1 BAND 2 BAND 3 

CITRA 

QUICKBIRD 
0,966323207 0,859426598 0,854600386 

 

Citra hasil fusi memiliki nilai korelasi 

koefisien yang tinggi terhadap citra Quickbird. 

Artinya, PCA mampu mempertahankan 

informasi spasial citra hasil fusi yang  

mendekati informasi spasial citra Quickbird. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Stathaki 

(2008) yang mengatakan korelasi koefisien 

mengukur kedekatan atau kemiripan antara 

dua citra yang nilainya berada antara -1 dan 

+1. Nilai yang mendekati +1 diindikasikan 

bahwa kedua citra sangat mirip, dan nilai yang 

mendekati -1 diindikasikan bahwa kedua citra 

sangat tidak mirip. 

 

Tabel 3. Nilai RMSE 
 RMSE CITRA HASIL FUSI 

BAND 1 BAND 2 BAND 3 

CITRA 

SPOT 
2,854063346 1,449990716 2,376819048 

  

Pada data RMSE, citra hasil fusi 

memberikan nilai RMSE yang rendah. Hal ini 

berarti bahwa informasi spektral yang hilang 

akibat proses fusi sedikit. 

 

Optimum Index Factor 

Dalam melakukan analisis citra, 

pemilihan kombinasi kanal terbaik sangat 

perlu dilakukan untuk memperoleh informasi 

terbanyak pada citra. Untuk melihat kombinasi 

kanal terbaik yang mengandung informasi 

terbanyak, dilakukan perhitungan OIF. Hasil 

perhitungan OIF dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai OIF 
CITRA SPOT 50,18258 

CITRA HASIL FUSI 50,20472 

 

Nilai OIF yang tinggi pada citra hasil 

fusi berarti citra komposit hasil fusi memiliki 

kombinasi kanal terbaik sehingga memperjelas 



 

kenampakan objek dan memberikan informasi 

yang lebih baik pada citra hasil fusi. 

 

Klasifikasi Citra 

Klasifikasi pada dasarnya dilakukan 

untuk mengelompokkan data dari nilai-

nilai piksel yang bervariasi sehingga dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelas 

yang memiliki karakteristik nilai spektral 

yang sama. Penelitian ini membagi nilai-

nilai piksel kedalam 4 kelas yaitu kelas 

mangrove, kelas vegetasi darat, kelas 

tanah, dan kelas laut. Hasil klasifikasi akhir 

citra terlihat pada Gambar 3. 
(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Klasifikasi Citra Fusi 

 

Titik Groundcheck 

Groundcheck dilakukan dengan 

mengambil 50 titik sampel koordinat pada 

citra fusi hasil klasifikasi dan dilakukukan 

pengecekan 50 titik sampel di lapangan. Titik 

groundcheck ini juga bertujuan untuk melihat 

ketepatan klasifikasi dengan perhitungan 

matriks kesalahan. Titik groundcheck yang 

diambil dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Titik Groundcheck citra hasil fusi 

 
Pada citra hasil fusi terdapat 6 titik 

groundcheck yang berbeda antara citra hasil 

fusi dan di lapangan. Perhitungan ketelitian 

klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5. Ketelitian Klasifikasi Citra Fusi 
 Data Lapangan 

Total 

Baris 

UA 

(%) 
Klasifikasi 

Citra 
Mangrove Laut 

Vegetasi 

Darat dan 

Tanah 

Mangrove 26 1 3 30 86,67 

Laut 1 9 0 10 90 

Vegetasi Darat 

dan Tanah 
1 0 9 10 90 

Total Kolom 28 10 12 50  

PA (%) 92,86 90 75  

OA 

(%)= 

88 

Statistik Kappa = 0,79 

Dari data ketelitian klasifikasi 

didapatkan bahwa citra hasil fusi memiliki 

ketepatan yang sangat baik dalam 

menganalisis mangrove, hal ini dapata dilihat 

pada nilai UA citra hasil fusi  untuk kelas 

mangrove yaitu 86,67% sedangkan pada citra 

Quickbird hanya 84,62%. Untuk nilai 

ketepatan seluruhnya, citra hasil fusi juga 

memiliki nilai yang tinggi yaitu sebesar 88% 

sedangkan citra Quickbird hanya 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa citra hasil fusi memiliki 

kemampuan yang lebih baik dibandingkan 

dengan citra Quickbird sesuai dengan 

pendapat (Congalton, 1991) uji ketelitian 

klasifikasi dengan ketelitian setiap kelas tidak 

kurang dari 70% dan ketelitian rata-rata 

keseluruhan lebih besar atau sama dengan 

85%. 

 

Perhitungan Luasan Mangrove 

Luas mangrove yang didapat dari 

klasifikasi citra hasil fusi sebesar 106140,293 

m
2 

(10,6140293 ha). Hasil ini lebih tinggi 

dibandingkan data luasan mangrove KP2KE 

(2011) untuk Pulau Los yaitu 8,5 ha. 

Perbedaan data luasan mangrove di Pulau Los 

disebabkan oleh sumber data yang digunakan 

karena proses perhitungan luasan berdasarkan 

besaran ukuran-ukuran piksel yang dilalui oleh 

setiap area. Dengan citra hasil fusi yang 

memanfaatkan 2 sumber data akan memiliki 

informasi yang lebih baik secara spasial 

maupun spektral sehingga memudahkan dalam 

interprestasi citra pada proses klasifikasi. 

Pembuatan layout peta didasarkan dari 

kaedah-kaedah pembuatan peta. Peta yang 

dihasilkan adalah peta tematik kawasan 

vegetasi mangrove di pulau Los berdasarkan 

citra hasil fusi yang terklasifikasi. Peta 

vegetasi mangrove di pulau Los dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

 

 

 



 

Gambar 5. Peta Vegetasi Mangrove di Pulau 

Los. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

teknik penggabungan citra satelit (Image 

Fusion) dengan metode PCA (Principal 

Component Analysis) mampu menampilkan 

citra hasil fusi dengan mempertahankan 

informasi yang sama dengan citra 

masukannya. Hal ini dapat dilihat pada 

perbandingan secara visualisasi yang 

menampilkan citra hasil fusi memiliki 

ketajaman spasial yang sama seperti citra 

Quickbird dan mampu menampilkan 

ketajaman spektral seperti citra Spot sehingga 

objek mangrove mampu terbedakan dengan 

baik serta kemampuan perbandingan secara 

kuantitatif yang menghitung nilai korelasi 

koefisien, RMSE, Optimum Index Factor, 

ketelitian klasifikasi dan perhitungan luasan 

mangrove. 

Berdasarkan citra hasil fusi yang 

terklasifikasi didapatkan luasan mangrove di 

Pulau Los sebesar 106140,293 m
2 
(10,6140293 

ha). 

Perlu dilakukan penelitian fusi citra 

dengan menggunakan citra satelit yang masih 

berbentuk Row Data sehingga hasil 

pengolahan citra mampu memberikan tingkat 

kemampuan dalam mendeteksi mangrove yang 

lebih baik serta penggunaan DGPS untuk 

mengurangi kesalahan titik koordinat pada saat 

menghitung matriks kesalahan saat di 

lapangan. 

Penelitian ini belum menghitung indeks 

vegetasi, kerapatan, dan sebagainya, sehingga 

hasil penelitian ini bisa menjadi dasar 

penelitian mangrove selanjutnya di pulau Los 

seperti indeks vegetasi, kerapatan, dan 

sebagainya. 
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