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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat akurasi metode Linear Spectral Mixture Analysis
(LSMA) dalam menyadap informasi tutupan lahan (vegetasi, permukaan kedap air, tanah
terbuka dan air) pada level sub-piksel serta bagaimana parameter tutupan lahan dapat
dijadikan parameter masukan untuk menentukan distribusi koefisien aliran di Sub DAS Riam
Kanan dan Sekitarnya berdasarkan data Citra Terra MODIS. Hasil penelitian menunjukkan
komponen tutupan lahan pada setiap piksel endmember citra fraksi metode LSMA
menghasilkan nilai RMS Error rata-rata sebesar 0,1227, uji akurasi dengan menggunakan citra
Landsat7 ETM+ sebesar 87 %, menunjukkan setiap komponen tutupan lahan telah terpisahkan
dengan baik dengan standar deviasi kesalahan yang kecil dalam mendeteksi setiap
endmember tutupan lahan pada tingkat sub-piksel. Tutupan lahan yang dapat disadap oleh citra
Terra MODIS diklasifikasikan menjadi kelas vegetasi seluas 60.679,89 ha (62 %), Tanah
terbuka 28.382,37 ha (29,32 %), dan air seluas 7.733,51 ha (7,99 %). Melalui tumpangsusun
data raster tutupan lahan diperoleh pola distribusi nilai koefisien aliran Sub DAS Riam Kanan
didominasi oleh kelas rendah sebesar 30,59%, kelas normal sebesar 41,25 %, kelas tinggi
sebesar 9,95 % dan kelas ekstrim sebesar 18,22 %. Hasil perhitungan uji statistik menunjukkan
bahwa C estimasi tidak berbeda nyata dengan hasil C aktual pada taraf kepercayaan 95%
dengan tingkat akurasi rata-rata sedang sebesar 78,14 %.
Kata Kunci: analisis linier spektral campuran fraction, koefisien aliran, maximum noise,
pixel purity index, , tutupan lahan
Pengantar
Keberadaan dan kondisi ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) atau sering disebut
cekungan sungai merupakan salah satu isu nasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini
dikarenakan salah satu variabel terjadinya banjir adalah kondisi DAS yang kritis, seperti
terjadinya penyimpangan tata guna lahan. Oleh karena itu Sub DAS Riam Kanan ditetapkan
sebagai DAS super prioritas tahun 2000 sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum, masing-masing No. 19 tahun 1984,
No. 059/Kpts-II/1984 dan No. 124/ Kpts/1984 tanggal 4 April 1984 tentang Penanganan
Konservasi Tanah dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas (Suripin, 2000).
Salah satu penyebab menurunnya kodisi hidologis pada Sub DAS Riam Kanan adalah
berubahnya tutupan lahan. Banyak metode yang telah digunakan untuk mengindentifikasikan
perubahan tutupan lahan terkendala akibat proses dinamisasi faktor tutupan lahan yang tidak
diikuti dengan ketersediaan data dan informasi yang uptodate. Kalaupun ada tingkat
kedetailannya kadang belum mampu mengakomodir berbagai kepentingan, akibat ketidak
seragaman sistim klasifikasi tutupan lahan yang diacu (Danoedoro, 2004). Disisi lain, tingginya
tingkat kerusakan DAS yang ditandai makin meningkatnya frekuensi banjir, serta cepatnya
proses alih fungsi lahan merupakan kajian yang mendesak dalam analisis DAS.
Pada metode-metode klasifikasi multipsektral seperti maximum likelihood, minimum
distance, maupun menggunakan metode parallelepiped, satu piksel citra diasumsikan hanya
mengandung satu jenis obyek saja (pure pixel). Namun pada kenyataannya satu piksel pada
citra multisaluran seperti piksel yang dimiliki oleh citra MODIS dengan resolusi spasial 500 x
500 meter, dapat memiliki lebih dari satu obyek. Adanya piksel campuran (mixel) ini dapat
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mengganggu ketelitian dalam proses klasifikasi selanjutnya. Diantara metode klasifikasi yang
digunakan untuk mengatasi permasalahan piksel campuran (mixel) yaitu dengan menggunakan
Linear Spectral Mixture Analysis (LSMA).
Bahan dan Metode
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian berupa: Peta-peta Tematik Tataguna
Lahan (Land use), Kemiringan Lereng (Slope), infiltrasi tanah dan kerapatan aliran sungai
(drainage density). Data-data tersebut diperoleh dari Analisis Maximum Likelihood yang disadap
dari citra landsat7 ETM+ untuk parameter vegetasi (landcover), Peta Kemiringanlereng
diperoleh dari derivasi DEM dengan menggunakan Peta RBI skala 1 : 50.000, Peta infiltrasi
tanah diperoleh dari hasil kerja lapangan dengan menggunakan metode Horton kemudian
diproses dengan menggunakan interpolasi kriging dan kerapatan aliran diperoleh dari derivasi
DEM RBI skala 1 : 50.000. Perangkat lunak pengolahan data yang digunakan adalah ; Arc.GIS
9.2, dan, MS. Excel. Sistim proyeksi menggunakan sistim WGS 1984, UTM (Universal
Transvers Mercator), Zona 50 S.
Metode
Sebagai input dalam Analisis Linear Spectral Mixture Analysis (LSMA) diperlukan
tahapan analisis meliputi : (1) Minimum Noise Fraction (MNF) digunakan untuk meminimalkan
gangguan (noise) dan mengurangi kompleksitas data, (2) Pixel Purity Index (PPI) yaitu Piksel
murni yang mengandung nilai kecerahan (BV) dari suatu obyek (endmember) sebagai input
analisis metode Linier Spectral Mixture Analysis (LSMA). Sebaran piksel murni dari PPI berupa
ROI diplot pada ruang n dimensi dengan menggunakan nD-Visualizer untuk menentukan nilai
spektral murni setiap endmember.
Metode analisis yang digunakan dibagi menjadi empat tahapan yaitu : tahap pertama
cropping daerah penelitian dengan menggunakan citra landsat7 ETM+, selanjutnya dilakukan
koreksi radiometrik dan geometrik sehingga diperoleh parameter tutupan lahan. Peta tematik
kemiringan lereng dan kerapatan aliran dapat diturunkan dengan menggunakan proses topo to
raster pada spatial analyst sehingga diperoleh peta kemiringan lereng dan kerapatan aliran.
Data infiltrasi tanah lapangan dilakukan proses interpolasi dengan menggunakan kriging,
sehingga diperoleh data infitrasi tanah. tahap ketiga ; melakukan proses editing, skoring, dan
tabulasi pada masing-masing parameter landuse, lereng, infiltrasi tanah dan kerapatan aliran.
Tahap keempat melakukan pembobotan pada masing-masing parameter peta masukan sesuai
dengan arahan selanjutnya dilanjutkan dengan operasi tumpang susun aritmatika (Overlay
aritmatic).
Hasil dan Pembahasan
Hasil
Hasil dari LSMA sangat ditentukan oleh input dari setiap spektral endmember tutupan
lahan yang dikaji pada penelitian ini. Untuk memenuhi julat spektral yang dibutuhkan untuk
analisis algoritma matriks linear spectral unmixing dan keperluan sinkroninasi antara nilai
spektral citra dan pustaka spektral (spectral library), saluran yang digunakan sebatas pada
saluran 1(620 – 670 nm), saluran 2 (841 – 876 nm), saluran 3 (459 – 479 nm) dan saluran 4
(545 – 565 nm) yang dianggap mewakili endmember air, tanah, kedap air dan vegetasi.
Hasil citra fraksi secara keseluruhan (Gambar 4) menunjukkan bahwa pada citra fraksi
endmember vegetasi juga terdapat tutupan-tutupan lahan lainnya yang terpisahkan menjadi
endmember vegetasi, permukaan kedap air, air dan tanah terbuka. Adanya kesulitan untuk
membedakan antara pantulan spektral permukaan kedap air yang hampir sama dengan
pantulan spektral pada obyek tanah yang mempunyai rona yang hampir sama. Hasil klasifikasi
LSMA dengan nilai rata-rata RMS Error yang paling rendah untuk Citra Terra MODIS tahun
2009 yaitu sebesar 0,1227, sedangkan RMSE dengan metode uji LSU sebesar 87 %. Secara
lebih jelas hasil klasifikasi LSMA dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2 dan distribusi
limpasan permukaan dapat dilihat pada Tabel 1.
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Gambar 2. Distribusi koefisien limpasan permukaan di Sub DAS Riam Kanan dan sekitarnya.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Metode LSMA memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi tutupan lahan sehingga
dapat menjadi salah satu metode alternatif yang lebih akurat dalam klasifikasi tutupan lahan,
hal ini dibuktikan sangat baiknya uji akurasi fraksi endmember metode LSMA dengan citra
Landsat7 ETM+ tahun 2009 dengan tingkat kesalahan relatif kecil yaitu RMS Error rata-rata
sebesar 0,1227 atau tingkat akurasi rata-rata sebesar 87 %.
Pola distribusi sebaran kelas koefisien aliran Sub DAS Riam Kanan dikontrol oleh
tutupan kerapatan vegetasi dan badan air dan tersebar di bagian hulu dan tengah Sub DAS.
Koefisien aliran Sub DAS Riam Kanan didominasi oleh kelas rendah 30,59 %, kelas normal
sebesar 41,25 %, dan kelas tinggi sebesar 9,95 % dan kelas Ekstrim sebesar 18,22 % dari luas
total DAS. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hasil C estimasi tidak berbeda dengan hasil C
aktual hasil perhitungan data hidrologi pada taraf kepercayaan 95% dengan tingkat akurasi
rata-rata sedang yaitu sebesar 78,14 %, dengan demikian estimasi koefisien limpasan
permukaan dengan menggunakan pendekatan Metode Cook modifikasi berbasis raster dapat
digunakan untuk mengestimasi nilai koefisien aliran Sub DAS/DAS.
Saran
Metode LSMA memerlukan nilai piksel murni dari setiap endmember yang akan digunakan
dalam spectral library, dimana variasi dan jumlah jenis endmember akan mempengaruhi hasil
yang didapatkan. Oleh karena itu pemilihan citra yang kaya nilai spektral dengan julat sempit
dan penggunaan alat seperti spectrometer sangat dianjurkan. Metode dalam penelitian ini dapat
digunakan untuk estimasi limpasan permukaan dengan kondisi dan karakteristik serta luasan
DAS yang sama.
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