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Abstrak   
 

Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan yang mempunyai banyak manfaat. 

Kerapatan vegetasi di Kota Bandung terlihat semakin menurun dikarenakan pembangunan lahan 

pemukiman. Keberadaan vegetasi di daerah perkotaan dapat diidentifikasi dengan berbagai 

teknologi, salah satunya menggunakan teknologi pengindraan jauh dengan memanfaatkan metode 

indeks kerapatan vegetasi, yakni NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Dari data NDVI 

tersebut akan dianalisis tingkat kerapatan dan perubahan vegetasi yang diturunkan dari data Citra 

Satelit Landsat tahun 1990, 2000, dan 2017. Data Citra Landsat tersebut sebelumnya dilakukan 

preprocessing untuk memperbaiki kualitas citra baik secara radiometrik dan geometrik. Hasil dari 

tingkat kerapatan dan perubahan vegetasi menggunakan NDVI menghasilkan 5 (lima) kelas, yaitu 

kelas non-vegetasi, kelas tingkat kehijauan sangat rendah, tingkat kehijauan rendah, tingkat 

kehijauan sedang, dan tingkat kehijauan tinggi. Serta area vegetasi Kota Bandung mengalami 

penurunan sebesar 59,5% dari total luas Kota Bandung. 

Kata Kunci : vegetasi, NDVI, Citra Landsat, Kota Bandung. 

 
1. Pendahuluan  

Kota Bandung merupakan kota metropolitan dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang 

semakin meningkat. Pembangunan perkotaan yang semakin pesat mengakibatkan perubahan alih 

fungsi lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan cenderung dapat mempersempit 

ruang terbuka hijau (RTH) yang berdampak terganggunya keseimbangan ekosistem dan bisa 

memunculkan konsekuensi negatif pada beberapa aspek, terutama pada aspek lingkungan, seperti 

menyempitnya lahan-lahan pertanian/perkebunan, perubahan suhu, polusi udara, pencemaran air, 

permukaan tanah menurun, dan bahaya banjir. 

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa suatu wilayah kota diwajibkan 

memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota dan minimal 20% adalah ruang terbuka 

hijau publik. Secara ekologis, RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai 

peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam 

udara, air, dan tanah, serta sebagai penahan angin. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Bandung diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 menunjukan nilai 

indeks pembangunan di Kota Bandung mencapai 78,13 dan di tahun 2016 mencapai 80,13. Hal ini 

membuktikan bahwa pembangunan di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin meluas sehingga 

mengakibatkan ruang untuk vegetasi semakin berkurang. 

Vegetasi merupakan salah satu unsur penyusun perkotaan yang mempunyai banyak manfaat. Manfaat 

vegetasi di perkotaan dapat mempengaruhi udara disekitarnya secara langsung maupun tidak langsung 

dengan cara merubah kondisi atmosfer lingkungan udara [7]. Kerapatan vegetasi inilah yang akan 

menciptakan kenyamanan dan kesejukan pada suatu penggunaan lahan. Semakin tinggi kerapatan 

vegetasi pada suatu lahan, maka akan semakin rendah suhu permukaan disekitar lahan tersebut, begitu 

juga sebaliknya [8].  

Kondisi dan keberadaan vegetasi di perkotaan dapat diketahui dengan berbagai teknik, salah satunya 

dengan menggunakan teknik pengindraan jauh dengan memanfaatkan metode indeks kerapatan 

vegetasi [11]. Tingkat kerapatan vegetasi ditentukan oleh nilai indeks NDVI (Normalized Difference 
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Vegetation Index) yang diturunkan dari data Citra Landsat diperoleh dari perhitungan saluran Near 

Infrared (NIR) dengan saluran Red yang dipantulkan oleh tumbuhan.  

Nilai indeks vegetasi diantaranya dapat memberikan informasi mengenai presentasi kerapatan 

vegetasi, indeks tanaman hidup (Leaf Area Index), fraksi radiasi aktif untuk penyerapan fotosintesis 

(fAPAR), kapasitas fotosintesis dan estimasi penyerapan CO2 [6].  

Hasil dari NDVI dapat dilihat nilai indeks untuk menentukan kerapatan suatu vegetasi. Dalam 

penelitian ini akan menganalisis tingkat kerapatan vegetasi di Kota Bandung pada tahun 1990, 2000, 

dan 2017 serta sejauh mana perubahan tingkat kerapatan vegetasi pada wilayah perkotaan khususnya 

Kota Bandung. 

2. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertera pada diagram alir penelitian pada Gambar 

2 dengan interpretasi Citra Landsat 7 untuk tahun 1990 dan 2000 serta Citra Landsat 8 untuk tahun 

2017. Penelitian diawali dengan preprocessing data citra yang meliputi tahap koreksi radiometrik 

(atmosferik), koreksi geometrik selanjutnya data Citra Landsat siap digunakan untuk analisis lebih 

lanjut. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan indeks vegetasi Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI). Analisis NDVI digunakan untuk memperoleh nilai sebaran kerapatan 

vegetasi Kota Bandung pada tahun 1990, 2000, dan 2017. 

 

 
Gambar 1. Studi Area Kota Bandung 
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Gambar 2. Metodologi Penelitian 

 

 

Preprocessing 

Sebelum menggunakan data untuk mendeteksi perubahan vegetasi, serangkaian operasi pra-

pemrosesan (preprosessing) dilakukan koreksi geometrik dan radiometrik. 

a. Koreksi Geometrik citra melibatkan hubungan pemodelan antara citra dan sistem koordinat 

tanah [5]. Ketiga citra sudah dikoreksi geometrik pada level satu (L1T), untuk menjamin 

akurasi yang lebih baik, ketiga citra 1990, 2000, dan  2017 disamakan proyeksi dan 

datumnya ke dalam sistem koordinat UTM Zone 48 S dan datum WGS’84 dan teregister 

menggunakan metode image to image pada data Landsat 8 tahun 2017 dengan penyebaran 20 

titik tie point untuk setiap citra. Hasil transformasi citra memiliki Root Mean Square (RMS) 

Error sebesar 0,4 sampai 0,5 pada masing-masing citra yang menunjukkan bahwa citra 

tersebut akurat pada satu piksel. 

b. Koreksi Radiometrik adalah untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang 

seharusnya, biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber 

kesalahan utama [3]. Efek atmosfer menyebabkan nilai pantulan obyek dipermukaan bumi 

yang terekam oleh sensor menjadi bukan merupakan nilai aslinya, tetapi menjadi lebih besar 

oleh karena adanya hamburan atau lebih kecil karena proses serapan. Kondisi kecerahan data 

citra selain pengaruh dari kondisi dan efek atmosfir, juga dipengaruhi oleh sudut sinar 

matahari dan sensitifitas sensor. Proses pengolahan data Citra Satelit Landsat terlebih dahulu 

dilakukan konversi nilai digital number (DN) menjadi nilai reflektansi. Data Landsat 

dikoreksi radiometrik menggunakan koreksi ToA yang meliputi ToA Reflektansi dan koreksi 

matahari. Koreksi ToA Reflektansi dilakukan dengan mengkonversi nilai DN ke nilai 

reflektansi. Berdasarkan [10], persamaan konversi untuk koreksi ToA reflektansi yaitu: 

ρλ' = MρQcal + Aρ                   (1) 
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ρλ ' = TOA reflektansi, tanpa koreksi untuk sudut matahari . 

Mρ = REFLECTANCE_MULT_BAND_x , di mana x adalah nomor Band 

Aρ = REFLECTANCE_ADD_BAND_x , di mana x adalah nomor Band 

Qcal = Nilai digital number ( DN ) 

Selanjutnya citra dikoreksi sudut matahari untuk menghilangkan perbedaan nilai DN yang 

diakibatkan oleh posisi matahari. Posisi matahari terhadap bumi berubah bergantung pada 

waktu perekaman dan lokasi obyek yang direkam. Persamaan untuk koreksi dengan sudut 

matahari yaitu: 

ρλ= ρλ'/(cos(θSZ))=ρλ'/(sin(θSE))               (2) 

di mana: 

ρλ = ToA reflektansi 

θSE = sun elevation 

θSZ = sudut zenith matahari  

θSZ = 90 ° - θSE  

 

Menghitung NDVI  

Untuk keperluan mendukung klasifikasi penutup lahan, dilakukan cropping wilayah penelitian. 

Kemudian data Citra Satelit Landsat dihitung dengan menggunakan algoritma persamaan (3) pada 

indeks vegetasi NDVI untuk mengetahui nilai tingkat kerapatan vegetasi. Persamaan dari model 

NDVI adalah sebagai berikut [2]: 

                  

 ���� = ���−��� 

                ���+���                                                                              (3) 

 

NDVI, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah fungsi dari dua band citra, yaitu band red dan 

band near infra-red yang dapat dihitung pada kedua band tersebut menggunakan persamaan (3).  

Untuk mengukur perubahan biomassa, diperlukan perbedaan NDVI atau DNDVI dari data NDVI 

tahun 1990 sampai dengan tahun 2017. Teknik ini membandingkan dan menghitung nilai-nilai NDVI 

antara citra yang diperoleh pada tanggal yang berbeda. Nilai NDVI menghasilkan rentang nilai -1 

sampai 1 [4]. 

Setelah NDVI diperoleh,  selanjutnya adalah membuat klasifikasi untuk tingkat vegetasi agar 

diperoleh informasi lebih lanjut. Sari dkk (2005) mengklasifikasikan rentang nilai indeks vegetasi 

tersebut kedalam 5 (lima) kelas, seperti pada tabel 1. 

 
  Tabel 1. Nilai Rentang Indeks Vegetasi NDVI [9]. 

NDVI Kelas Klasifikasi 

NDVI ≤ 0.11 Non Vegetasi 

0.11 ≤ NDVI ≤ 0.25 Tingkat Kehijauan Sangat Rendah 

0.25 ≤ NDVI ≤  0.33 Tingkat Kehijauan Rendah 

0.33 ≤ NDVI ≤  0.45 Tingkat Kehijauan Sedang 

NDVI ≥ 0.45 Tingkat Kehijauan Tinggi 

                        

Tabel 1 menunjukkan untuk wilayah dengan nilai tingkat kehijauan vegetasi NDVI di bawah 0.11, 

maka wilayah tersebut sudah keluar dari kelompok vegetasi (karena bisa berupa wilayah perairan atau 

tanah bebatuan). Untuk wilayah yang mempunyai NDVI bernilai di atas 0.45, dapat disimpulkan 

wilayah tersebut merupakan kawasan vegetasi dengan tingkat kehijauan tinggi.  

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Hasil pada penelitian ini menghasilkan data kerapatan vegetasi NDVI Kota Bandung pada tahun 1990, 

2000, 2017 yang diturunkan dari data Citra Landsat 7 untuk tahun 1990 dan 2000 dan data Citra 

Landsat 8 untuk tahun 2017. 

 

 



 

 

 

D-37 

 

Hasil NDVI Tahun 1990, 2000, dan 2017 

Indeks vegetasi pada ketiga data tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hasil 

perhitungan NDVI menggunakan data Citra Satelit Landsat pada tahun 1990, 2000, dan 2017 masing-

masing diperlihatkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. NDVI Kota Bandung Tahun 1990, 2000, 2017. 

Pada tahun 1990 (gambar 3) sepanjang utara, timur, dan bagian selatan Kota Bandung masih memiliki 

tingkat kerapatan NDVI yang tinggi (NDVI>0.45) sementara bagian tengah menunjukkan tingkat 

vegetasi yang rendah, dan indeks non vegetasi masih sedikit. Ini mewakili daerah tanaman dengan 

kondisi baik, biomassa daun tinggi, penutupan kanopi, dan vegetasi dengan klorofil yang tinggi. Area 

yang berwarna hijau tua yang mewakili daerah vegetasi memiliki reflektansi near-infrared yang lebih 

kuat. Ini artinya sebagian besar band cahaya tampak digunakan untuk biomassa produk sehingga 

menghasilkan nilai NDVI berkisar antara 0,2 dan 1 [1]. 
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Kemudian pada tahun 2000 kerapatan vegetasi tinggi disepanjang utara, timur, dan selatan mulai 

berkurang dengan kerapatan vegetasi NDVI sedang ke rendah (NDVI<0,45). Perubahan yang sangat 

signifikan terlihat pada data NDVI tahun 2017, dimana kerapatan vegetasi tinggi mulai tidak terlihat 

di bagian utara dan timur hanya tersisa sedikit NDVI dengan kerapatan sedang. Hampir disemua area 

bervegetasi rendah (NDVI<0,45) dan area tidak bervegetasi (NDVI<0,11).  

 

Deteksi Perubahan NDVI Tahun 1990 dan 2017 

Pada tabel 2 memperlihatkan perubahan deteksi kerapatan vegetasi yang sangat signifikan di Kota 

Bandung dari tahun 1990 sampai dengan 2017. Nilai indeks NDVI dengan kelas -1 – 0,11 yang 

dinyatakan sebagai non-vegetasi memperlihatkan kenaikan sebesar 54,80 km2 sedangkan nilai indeks 

NDVI dengan rentang nilai 0,45 – 1 merupakan kelas tingkat kehijauan tinggi berkurang sebesar 67 

km2. Dari luasan Kota Bandung sebesar 167,7 km2 dengan total berkurangnya indeks vegetasi (tingkat 

kehijauan rendah, sedang, dan tinggi) sebesar 99,8 km2, maka dapat dianalisis bahwa tingkat 

perubahan kerapatan vegetasi mengalami penurunan sebesar 59,5%.  

Tabel 2. Deteksi Perubahan NDVI Tahun 1990 dan 2017 Secara Statistika (Satuan Km2) 

          1990 

 

      2017 

 -1.0000 

to 

0.1100 

 0.1100 

to 

0.2500 

 0.2500 

to 

0.3300 

0.3300 

to 

0.4500 

0.4500 

to 

1.0000 

Class 

Total 

-1.0000 to 0.1100    1.31   18.05   13.29   12.14   14.04   58.83 

0.1100 to 0.2500    1.63   10.26   12.90   18.20   33.29   76.28 

0.2500 to 0.3300    0.51    1.54    1.70    2.95   10.26   16.97 

0.3300 to 0.4500    0.48    1.22    1.11    1.86   10.41   15.08 

0.4500 to 1.0000    0.11    0.21    0.16    0.20    0.71    1.39 

Class Changes    2.73   21.02   27.46   33.50   68.01    0.00 

Image Difference   54.80   45.00  -12.19  -20.28  -67.33    0.00 

 

Apabila dilihat kembali pada UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa suatu wilayah 

kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota dan minimal 20% adalah 

ruang terbuka hijau publik. Apabila dilihat dari penurunan indeks vegetasi pada tabel 2 dan visualisasi 

NDVI tahun 2017 pada gambar 3 maka Kota Bandung saat ini diharuskan untuk mempunyai ruang 

terbuka hijau dari keseluruhan luas kota. Oleh karena itu, akibat dari berkurangnya vegetasi tersebut 

menyebabkan banjir yang sering terjadi di Kota Bandung pada musim penghujan. 

4. Kesimpulan 

Setelah melakukan perhitungan NDVI untuk data Citra Landsat di wilayah Kota Bandung, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria sebagai data 

yang memiliki ketergantungan secara spasial yaitu menggunakan data Citra Landsat. 

Data untuk mengidentifikasi kerapatan vegetasi dapat dihitung menggunakan metode NDVI yang 

diturunkan dari Citra Landsat tahun 1990, 2000, dan 2017. Hasil dari NDVI tersebut menunjukkan 

perubahan kerapatan vegetasi yang signifikan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2017 sebesar 

40,14% dari luas Kota Bandung. 

5. Future Research 

Untuk penelitian lebih lanjut, data NDVI ini akan dikorelasikan dengan data suhu 

LST (Land Surface Temperature) yang diturunkan dari data Citra Landsat untuk di 

analisis sejauh mana vegetasi mempengaruhi suhu permukaan tanah. 
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