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SARI 

Dewi, Nunik Febriana. 2019. Komparasi tiga citra RADAR Untuk Pemetaan 

Zona Batas Tinggi Obstacle di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) Bandara Ahmad Yani Semarang. Tugas Akhir. Jurusan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Wahid Akhsin 

Budi Nur Sidiq, S.Pd, M.Sc. 118 Halaman. 

Kata Kunci : Citra RADAR, Pemetaan, Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan, Obstacle 

 

 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan wilayah 

darat, laut, maupun udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk 

kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 

Setiap benda baik yang alami maupun buatan dalam KKOP tidak boleh melebihi 

batas ketinggian yang ditentukan kecuali atas persetujuan Menteri. Penentuan 

batas tinggi obstacle sebenarnya merupakan hasil dari selisih batas tinggi KKOP 

dengan tinggi permukaan tanah (DTM). Tetapi data DEM yang tersedia secara 

gratis adalah DSM.  Sehingga penulis mengasumsikan batas tinggi obstacle dari 

selisih batas tinggi KKOP dengan DSM atau dihitung dari ketinggian tutupan 

lahan, karena informasi tutupan lahan termasuk sebagai benda. Tujuan penulisan 

Tugas Akhir ini adalah (1) Menyusun peta zona batas tinggi obstacle 

menggunakan tiga citra RADAR di KKOP Bandara Jenderal Ahmad Yani 

Semarang (2) Mengetahui variasi ketinggian batas tinggi obstacle di KKOP 

Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang (3) Mengetahui perbandingan tiga citra 

RADAR dalam pemetaan zona batas tinggi obstacle di KKOP Bandara Jenderal 

Ahmad Yani Semarang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 

pengumpulan data penginderaan jauh, dan validasi lapangan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif, pemetaan dan pengolahan data.  

Hasil dari pemetaan dan pengolahan data adalah terdapat 11 zona batas 

tinggi obstacle, zona 1 sampai 10 merupakan zona dengan ketinggian yang tidak 

melebihi ketentuan batas tinggi, sedangkan warna merah pada peta memiliki nilai 

minus (-) artinya tinggi permukaan tutupan lahan pada citra melebihi batas tinggi 

KKOP yang ditentukan. Hasil perbandingan pada batas tinggi obstacle dengan 

ketinggian permukaan tutupan lahan adalah berbanding tebalik atau tegak lurus. 

Ketinggian permukaan tutupan lahan dari citra ALOS PALSAR paling tinggi 

dibandingkan dengan dua citra radar. Sedangkan pada peta batas tinggi obstacle 

dari citra DEMNAS paling tinggi diantara citra lainnya. Berdasarkan hasil 

perhitungan validasi lapangan, citra radar yang memiliki tingkat kepercayaan 90% 

adalah DEMNAS. Dengan RMSEz dan LE90 citra DEMNAS sebesar 0,98 dan 

1,62, citra ALOS PALSAR sebesar 17.906,56 dan 29.544,04, citra SRTM sebesar 

6,69 dan 11,04. Terdapat 31 buah obstacle dengan presentasi sebesar 51,61 % 

persebaran obstacle berada di kawasan horizontal dalam, 35,48% di kawasan 

horizontal luar, 6,45% di kawasan pendekatan lepas landas dan kerucut.  
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Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian terkait zona batas tinggi 

obstacle adalah untuk perencanaan pembangunan selanjutnya lebih 

memperhatikan batas tinggi obstacle di setiap kawasan untuk menjaga 

keselamatan dalam penerbangan mengingat lokasi bandara berada di dekat pusat 

Kota. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani terletak di Kota 

Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kota 

Metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Ciri fisik perkembangan area 

perkotaan sering dikaitkan dengan semakin luas dan bertambah lahan terbangun. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa eksistensi 

perkembangan perkotaan dapat ditinjau dari berbagai matra, seperti matra 

morfologi perkotaan yang menekankan pada aspek perkotaan yang tercermin 

dalam sistem jaringan jalan dan blok bangunan (Yunus, 2010:107).  

Berdasarkan data BPS Kota Semarang Tahun 2018 dalam kurun waktu 

lima tahun (2011-2016) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan 

kenaikan jumlah penduduk. Fenomena meningkatnya jumlah penduduk secara 

langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap lahan (Ritohardoyo, 

2013:4). Terjadi perubahan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun untuk 

tempat tinggal serta tempat kegiatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya. 

Perubahan lahan di Kota Semarang telah dikaji dalam penelitian Prianggoro 

(2015:8) yang menyatakan “dalam kurun waktu 10 tahun perkembangan wilayah di 

Kota Semarang sangat pesat yang dicirikan dengan banyaknya konversi lahan non 

terbangun menjadi lahan terbangun”. Lahan terbangun adalah kenampakan di 

permukaan bumi yang telah mengalami campur tangan manusia dan memiliki 

fungsi tertentu bagi kehidupan manusia, dibatasi dengan kenampakan fisik 
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terbangun seperti rumah, pabrik, aspal (Nurwati dalam Zahrotunisa, 2017:30). 

Mengingat lokasi bandara berdekatan dengan pusat kota, maka lahan terbangun 

dalam radius KKOP Bandara memungkinkan dapat menjadi halangan aktivitas 

penerbangan. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 44 Tahun 

2005, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan wilayah 

darat, laut, maupun udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk 

kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 

Radius kawasan ini mencapai 15 km dan dibagi dalam beberapa kawasan. Setiap 

benda baik yang alami maupun buatan dalam KKOP tidak boleh melebihi batas 

ketinggian yang ditentukan kecuali atas persetujuan Menteri. Ambang batas 

ketinggian suatu benda (gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, bukit 

atau gunung, dll) di setiap kawasan ditentukan berdasarkan kelas bandara yang 

bersangkutan.  

Keberadaan benda alami maupun buatan di dalam kawasan KKOP perlu 

mendapatkan perhatian, salah satunya adalah mengatur batas tinggi benda tersebut 

agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan (obstacle). Obstacle adalah 

benda tinggi berupa objek bangunan di sekitar bandar udara yang dapat 

mengganggu berlangsungnya kegiatan penerbangan dan memungkinkan 

terjadinya bahaya kecelakaan (Peraturan Menteri Perhubungan, 2008). Penentuan 

batas tinggi obstacle sebenarnya merupakan hasil dari selisih batas tinggi KKOP 

yang ditentukan PT. Angkasa Pura II Kota Semarang dengan tinggi permukaan 

tanah (terrain).  
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Data penginderaan jauh dapat menjadi alternatif untuk menyajikan 

informasi spasial dan mampu merubah permukaan bumi menjadi permukaan 

digital. Salah satu model digital yang memberikan informasi bentuk permukaan 

(topografi) dalam bentuk data raster, vector atau bentuk data lainnya adalah data 

DEM (Digital Elevation Model). DEM dibentuk dari titik-titik X, Y, Z yang 

mewakili permukaan bumi (Marfai, 2015:49). Data DEM dikelompokkan menjadi 

dua yaitu DSM (Digital Surface Model) yang menyajikan informasi ketinggian 

permukaan tutupan lahan dan DTM (Digital Terrain Model) yang menyajikan 

informasi ketinggian permukaan tanah. 

 Data DEM yang cocok untuk analisis ketinggian permukaan tanah dalam 

penentuan batas tinggi obstacle adalah data DTM. Tetapi data DEM yang tersedia 

secara gratis adalah DSM. Perlu konversi data DSM menjadi DTM. Kendala 

teknik konversi DSM menjadi DTM adalah area penelitian yang luas dengan skala 

kecil yaitu 1:250.000, dan topografi yang bervariasi. Secara Morfologi 

berdasarkan topografi dan kemiringan lereng Kota Semarang dan sekitarnya 

dibagi menjadi tujuh satuan morfologi (Dwiyanto dkk, 1998). Sehingga penulis 

mengasumsikan batas tinggi obstacle dari selisih batas tinggi KKOP dengan DSM 

atau dihitung dari ketinggian tutupan lahan, karena informasi tutupan lahan 

termasuk sebagai benda. Dalam penelitian ini analisis DSM menggunakan tiga 

citra RADAR (Radio Detection and Ranging) yaitu DEMNNAS, ALOS 

PALSAR, dan SRTM. Terkait tiga citra dengan karakteristik berbeda, mendorong 

penulis untuk melakukan komparasi tiga citra RADAR dalam pemetaan zona 

batas tinggi obstacle. 
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Disiplin ilmu khususnya pada bidang survei dan pemetaan memiliki 

keunggulan dalam memberikan informasi secara spasial. Salah satu yang mampu 

menunjukkan gambaran keruangan atau spasial yang ada di bumi adalah peta. 

Untuk mempermudah bagi semua pihak, maka penentuan batas tinggi obstacle 

dapat dibantu dengan peta zona batas tinggi obstacle. Berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir dengan judul “Komparasi 

Citra RADAR untuk Pemetaan Zona Batas Tinggi Obstacle di Kawasan 

Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Jenderal Ahmad Yani 

Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana langkah pembuatan peta zona batas tinggi obstacle di KKOP  

Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang? 

2. Bagaimana variasi ketinggian batas tinggi obstacle di KKOP Bandara 

Jenderal Ahmad Yani Semarang? 

3. Bagaimana hasil perbandingan tiga citra RADAR dalam pemetaan zona 

batas tinggi obstacle di KKOP Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang? 

1.3. Tujuan 

1. Menyusun peta zona batas tinggi obstacle menggunakan tiga citra 

RADAR di KKOP Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang 

2. Mengetahui variasi ketinggian batas tinggi obstacle di KKOP Bandara 

Jenderal Ahmad Yani Semarang 

3. Mengetahui perbandingan tiga citra RADAR dalam pemetaan zona batas 

tinggi obstacle di KKOP Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang 
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1.4. Manfaat 

a. Manfaat Ilmu Pengetahuan 

Secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

survei dan pemetaaan dan berkontribusi secara akademik pada bidang 

penelitian mahasiswa survei dan pemetaan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan untuk mengetahui zona batas tinggi obstacle 

dan variasi ketinggiannya di sekitar Bandara Jenderal Ahmad Yani. 

1.5.  Batasan Istilah  

Judul penelitian yang dipilih yaitu “Komparasi Citra RADAR untuk 

Pemetaan Zona Batas Tinggi Obstacle di Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP) Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang”. Untuk 

mempermudah pembaca dan membatasi penafsiran supaya tidak terjadi salah 

tafsir, maka istilah dalam judul diperjelas sebagai berikut: 

1. Komparasi : Komparasi diartikan sebagai penyelidikan deskriptif yang 

berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, 

yakni memilih fakor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan 

atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor 

lain. (Surakhmad, 1986). 

2. Citra RADAR : Hasil dari penginderaan jauh yang diperoleh melalui pantulan 

gelombang radio (Setiawan, 2012) 

3. Pemetaan : Pemetaan merupakan proses, cara, pembuatan membuat peta 

(KBBI). 
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4. Zona : Zona merupakan daerah dengan pembatasan khusus kawasan (KBBI). 

5. Batas tinggi : Batas Tinggi adalah ketentuan tinggi yang tidak boleh 

dilampaui (KBBI). 

6. Obstacle : Obstacle atau penghalang adalah benda tinggi berupa objek 

bangunan di sekitar bandar udara yang dapat mengganggu berlangsungnya 

kegiatan penerbangan dan memungkinkan terjadinya bahaya kecelakaan 

(Peraturan Menteri Perhubungan, 2008). 

7. KKOP  Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang : Area penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor : KM 44 

Tahun 2005 tanggal 23 Juli 2005, Tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan 

(KKOP) disebutkan bahwa Kawasan Keselamataan Operasi Penerbangan (KKOP) 

adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara 

yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin 

keselamatan penerbangan. KKOP terbagi menjadi : 

1. Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan 

kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas 

atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu. 

2. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagai dari kawasan 

pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan 

mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya 

kecelakaan. 

3. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar diatas 

dan disekitar Bandar Udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan 

ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah 

pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas. 

4. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar disekitar 

Bandar Udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu 

7 
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untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain 

pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan 

setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam 

pendaratan. 

5. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang 

bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal 

luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu di hitung dari titik 

referensi yang ditentukan. 

6. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan 

tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian 

bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik 

tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis 

perpotongan dengan permukaan horizontal dalam. 

2.2. Ketentuan Batas Tinggi  

2.2.1 Batas Tinggi KKOP 

a. Batas-batas ketinggian pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas 

ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan (superimpose) 

permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal dalam, 

permukaan kerucut dan permukaan horizontal luar pada kawasan keselamatan 

operasi penerbangan. IV-22  

b. Batas-batas ketinggian pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan 

ditentukan oleh kemiringan tertentu (sesuai klasifikasi landasan) arah keatas 

dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-
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masing ambang landasan sampai dengan ketinggian + (45 + H) meter diatas 

elevasi ambang landasan terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 meter 

melalui perpanjangan garis tengah landasan.  

c. Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal Dalam 

ditentukan + (45 + H) meter diatas elevasi ambang landasan terendah. 

d. Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan horizontal luar 

ditentukan + (150 + H) meter diatas elevasi ambang landasan terendah. 

e. Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan kerucut ditentukan 

oleh kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari tepi 

kawasan di bawah permukaan horizontal dalam pada ketinggian + (45 + H) 

meter diatas elevasi ambang landasan terendah sampai ketinggian tertentu 

(sesuai klasifikasi landasan).  

f. Batas-batas ketinggian pada kawasan di bawah permukaan transisi ditentukan 

oleh kemiringan tertentu (sesuai klasifikasi landasan) arah ke atas dan keluar, 

dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan 

Utama dan Permukaan Pendekatan menerus sampai memotong Permukaan 

Horizontal Dalam pada ketinggian + (45+H) meter diatas elevasi ambang 

landasan terendah. 
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Gambar 2.1 Potongan memanjang dan potongan melintang KKOP Bandara 

Jenderal Ahmad Yani, sumber PT. Angkasa Pura II Semarang. 

 

2.2.2 Batas Tinggi Obstacle 

Batas tinggi adalah tinggi bangunan di sekitar bandar udara tidak boleh 

melebihi ketentuan batas ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. 

Obstacle atau penghalang adalah benda tinggi berupa objek bangunan di sekitar 

bandar udara yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan penerbangan dan 

memungkinkan terjadinya bahaya kecelakaan (Peraturan Menteri Perhubungan, 

2008). Pada dasarnya untuk menentukan batas tinggi bangunan di setiap titik 
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KKOP adalah dengan mengetahui selisih antara batas tinggi KKOP dengan tinggi 

terrain (Suryanto dkk, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi tinggi obstacle atau objek yang diizinkaan dalam KKOP 

Keterangan : 

    

 

 

2.3. Penginderaan Jauh 

Lillesand dan Kiefer (2004) menjelaskan pengertian penginderaan jauh 

adalah ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek atau fenomena dengan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, 

daerah atau fenomena tersebut. 

Lillesand and Kieffer (2004) menjelaskan untuk mengkaji suatu obyek, 

daerah atau fenomena yang diteliti melalui penginderaan jauh dapat dilakukan 

dari data digital maupun visual. Interpretasi visual data dengan menggunakan 

kemampuan berpikir untuk melakukan evaluasi spasial secara subjektif terhadap 

: Permukaan KKOP 

: Permukaan Tanah 

: Tinggi Objek 
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unsur-unsur selektif daerah kajian. Tetapi analisis ini sangat dipengaruhi 

keterbatasan kemampuan mata manusia untuk memisahkan nilai rona pada citra. 

Sedangkan data digital merupakan hasilrekaman citra dalam bentuk numerik.  

Citra digital penginderaan jauh pada dasarnya merupakan data rekaman 

sensor dalam bentuk raster, matriks, atau grid dua dimensi, setiap elemennya 

disebut sebagai pixel (picture element) yang nilai koordinatnya diketahui dan 

setiap nilai intensitasnya (radiasi elektromagnetik) diwakili oleh suatu nilai atau 

bilangan bulat (digital number [DN]) (Prahasta, 2009). 

Pixel (picture element) atau grid adalah sebuah titik yang merupakan 

elemen paling kecil pada citra satelit. Jumlah pixel per daerahnya disebut resolusi. 

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa resolusi spasial adalah ukuran terkecil 

obyek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran obyek 

terkecil yang terdeteksi, semakin tinggi resolusi citra tersebut. 

Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk 

membedakan informasi obyek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. 

Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah salurannya, maka semakin tinggi 

kemungkinannya dalam mengenali obyek berdasarkan respons spektralnya. 

Dengan kata lain, semakin banyak jumlah salurannya, semakin tinggi resolusi 

spektralnya (Danoedoro, 2012). 

Danoedoro (2012) menjelaskan bahwa resolusi radiometrik adalah 

kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral obyek. Respon spektral dalam 

satuan mW cm 2 sr 14m 1 datang mencapai sensor dengan intensitas yang 

bervariasi. Selisih respon yang paling lemah dapat dibedakan sensor yang peka. 
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Kemampuan sensor secara langsung dikaitkan dengan kemampuan koding (digital 

coding), yang mampu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral 

menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit. Sistem koding 4 bit 

diartikan sebagai mengubah intensitas pantulan atau pancaran menjadi 24 = 16 

tingkat, yang paling lemah diberi kode 0, dan yang paling kuat diberi kode 15. 

Bagi sensor 8 bit, sinyal dengan julat intensitas pantulan 28 = 256 tingkat 

kecerahan, dimana 0 adalah untuk sinyal terlemah yang nampak hitam pada citra, 

dan 255 untuk sinyal terkuat yang nampak putih pada citra. Kemampuan Koding 

satelit sumberdaya dari waktu ke waktu berbeda-beda. 

2.4. Radio Detection and Ranging (RADAR) 

Radar (Radio Detection and Ranging) adalah sebuah sistem yang 

menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi keberadaan 

suatu benda (arah dan kecepatan dari objek). Radar bekerja dengan menggunakan 

gelombang radio yang dipantukan dari permukaan objek. Jika gelombang yang 

dipancarkan mengenai benda (dalam hal ini adalah pesawat) akan berbalik arah, 

dan waktu yang diperlukan untuk kembali lewat alat penerima dapat mengetahui 

informasi jarak, kecepatan, arah, dan ketinggian. Radar menghasilkan sinyal 

energi elektromagnetik yang difokuskan oleh antena dan ditransmisikan ke 

atmosfer. Antena penerima yang biasanya juga antena pemancar menangkap 

sebaran balik tersebut dan memasukkannya ke alat yang disebut receiver. 

Sedangkan sensor yang digunakan adalah gelombang radio/mikro. Prinsip dasar 

radar menggunakan sistem sensor aktif.  
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Besar kecilnya panjang gelombang elektromagnetik mempengaruhi 

penetrasi gelombang tersebut pada objek di permukaan bum. Semakin besar 

panjang gelombang yang digunakan maka semakin kuat daya penetrasi 

gelombang tersebut (Julzarika dkk, 2010).  Berikut spesifikasi panjang 

gelombang/band dan frekuensinya (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Spesifikasi panjang gelombang dan frekuensi pada radar 

Kode saluran Panjang gelombang (cm) Frekuensi (Mhz) 

Ka 0,8 – 1,1 40.000 -26.500 

K 1,1 – 1,7 26.500 – 18.000 

Ka 1,7 – 2,4 18.000 – 12.500 

X 2,4 – 3,8 12.500 – 8.000 

C 3,8 – 7,5 8.000 – 4.000 

S 7,5 – 15,0 4.000 – 2.000 

L 15,0 – 30,0 2.000 – 1.000 

P 30,0- 100,0 1.000 - 300 

Sumber : Julzarika dkk, 2010 

Panjang gelombang radar lebih dari 3 cm hanya sedikit berpengaruh oleh 

awan, kabut tebal, asap dan kabut tipis, dan hanya panjang gelombang yang besar 

yang benar-benar mampu menembus hujan lebat. Pada panjang gelombang yang 

lebih kecil, pantulan radar oleh tetes-tetes air masih dapat berpengaruh sehingga 

memberikan faktor gangguan yang sangat tinggi. Panjang gelombang yang lebih 

besar akan menghasilkan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai kekasaran 

permukaan vegetasi dibandingkan panjang gelombang yang lebih kecil, tetapi 
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panjang gelombang yang lebih besar akan banyak memberikan informasi 

mengenai kondisi medan. Dibidang kehutanan, panjang gelombang yang kecil 

lebih disukai, sedangkan para ahli tanah dan geologi biasanya lebih menyukai 

panjang gelombang yang lebih besar, karena akan diperoleh lebih banyak 

informasi yang relevan (Howard dalam Setyawan, 2012).  

Citra radar adalah hasil dari penginderaan jauh yang diperoleh melalui 

pantulan gelombang radio (Setiawan, 2012). Citra radar memiliki karakteristik 

yang secara mendasar berbeda dengan berbagai citra yang diperoleh secara obtis 

seperti citra satelit ataupun foto udara. Karakteristik ini terkait dengan teknik yang 

digunakan dalam pengambilan citra radar dan juga pada konsep radiometri. Citra 

radar yang tercetak menjadi bentuk hardcopy akan nampak sangat berbeda dengan 

citra yang dihasilkan dari citra satelit lain ataupun pandangan mata manusia. 

Bayangan pada citra radar terkait dengan kemiringan pancaran energi gelombang 

mikro dari sistem radar, bukan karena faktor geometri sudut pancaran matahari. 

Tingkat keabu-abuan (greyscale) pada citra radar terkait dengan kekuatan relatif 

gelombang mikro yang dipencarbalikkan oleh elemen bentang lahan. Intensitas 

nilai pencarbalikan sinyal akan beragam tergantung pada kekasaran bentang lahan 

dan kemiringan lahan. Sinyal radar terutama terkait dengan kondisi geometris area 

yang menjadi target. 

Penggunaan citra radar, sistem penginderaan jauh gelombang mikro aktif, 

untuk vegetasi, tanaman pertanian, dan tanah agak terbatas, karena beberapa studi 

ini dapat dikerjakan lebih baik dengan memakai fotografi udara hitam putih 

konvensional. Namun, di wilayah tropik dan equatorial yang hampir setiap saat 
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tertutup awan, maka citra radar merupakan satu-satunya sensor yang memiliki 

kemampuan menembus lapisan awan tebal guna memperoleh informasi penutup 

lahan (Lo, 1996). 

2.4.1 DEM NASIONAL (DEMNAS) 

DEM Nasional (DEMNAS) salah satu jenis DEM yang dibangun dari 

beberapa sumber data meliputi data IFSAR (resolusi 5m), TERRASAR-X 

(resolusi 5m) dan ALOS PALSAR (resolusi 11.25m), dengan menambahkan data 

Masspoint hasil stereo-plotting. Resolusi spasial DEMNAS adalah 0.27-arcsecond 

atau setara dengan 8,1 meter, dengan menggunakan datum vertikal EGM2008. 

(http://tides.big.go.id/DEMNAS/).  

IFSAR (Interferometric Syntetic Aperture Radar) adalah tradedmark 

(merek) dari Intermap (perusahaan Canada). IFSAR menggunakan algoritma 

interferometri dengan bahan baku fase dari radar. Data DEM yang terdapat pada 

IFSAR merupakan data ketinggian pada kanopi pepohonan bukan di permukaan 

tanah (DSM) (Amhar dkk, 2008). 

TerraSAR-X, sebuah satelit observasi bumi milik Jerman yang 

diluncurkan pada tanggal 15 Juni 2007 merupakan teknologi radar terbaru untuk 

pemetaan dengan panjang gelombang aktif X-band (panjang gelombang 31 mm, 

frekuensi 9,6 GHz) yang dinyatakan mampu mengatasi tutupan awan (setyawan, 

2012). 

Penggunaan satelit TERRASAR-X ini setengahnya untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan (di mana data dapat diperoleh gratis) dan setengahnya lagi 

komersial. Satelit ini memiliki tiga jenis pencitraan yaitu spotlight modus 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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(resolusi 1 m), stripmap modus (resolusi 3 m) dan scansar modus (resolusi 

bervariasi, lebih besar dari 10 m). Makin halus resolusinya, makin kecil area 

cakupannya (Amhar dkk, 2008).  

Stereoplotting adalah metode pengumpulan data vektor yang memiliki 

nilai ketinggian (z) yang dapat dilakukan dengan cara otomatis atau interaktif. 

Stereoplotting interaktif dilakukan dengan cara digitasi 3D pada foto udara stereo. 

Diperlukan nilai Exterior Orientation Parameter (EOP) agar dapat dilakukan 

stereoplotting. Nilai EOP dapat diperoleh dengan dua cara yaitu melalui tahapan 

Aerial Triangulation (AT) dan melalui tahapan Relative Orientation (RO). Nilai 

EOP yang diperoleh melalui tahapan AT memerlukan software Bundle 

AdjustmenI seperti PCI Geomatic, Inpho dan sebagainya. Ada kemudahan 

tersendiri jika melakukan pembuatan DEM dengan tahapan AT yaitu nilai 

Exterior Orientation Parameter (EOP) dapat diperoleh tanpa melakukan tahapan 

Relative Orientation (RO). Nilai EOP yang diperoleh melalui tahapan AT 

merupakan hasil model perhitungan Bundel Adjustment. Sedangkan nilai EOP 

yang diperoleh melalui tahapan RO harus melalui beberapa proses yaitu interior 

orientation, relative orientatio dan absolute orientation. Software yang digunakan 

untuk melakukan proses RO salah satunya adalah software DAT/EM Summit 

Evolution. Selain untuk menghasilkan nilai EOP, software DAT/EM Summit 

Evolution merupakan salah satu software yang digunakan untuk menghasilkan 

DEM dengan cara stereoplotting (Melasari, 2014). 



18 

 

 

DEMNAS menggunakan metode penambahan atau assimilasi data 

masspoint kedalam DSM (IFSAR, TERRASAR-X atau ALOS PALSAR) dengan 

menggunakan GMT-surface dengan tension 0.32. 

Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan Jaring Kontrol Geodesi 

(JKG) digunakan untuk validasi dan uji akurasi data DEMNAS dan model data 

tinggi lainnya. Hasil validasi di Sumatera menunjukkan bahwa akurasi DEMNAS 

lebih baik dibandingkan dengan model data tinggi yang dibentuk dari masspoint, 

spotheight,breakline (selanjutnya akan disebut DTM). Data DEMNAS, DTM, dan 

DSM (IFSAR, TERRASAR-X dan ALOS PALSAR) untuk wilayah sumatera 

(Gambar 2.3) memiliki Root Mean Square Error (RMESE) masing-masing 

sebesar 2.79 m, 3.24 m, dan 3.71 m dengan bias error -0.13 m, -0.63 m dan 2.21 

m untuk data DEMNAS, DTM dan DSM (http://tides.big.go.id/DEMNAS/). 

 

Gambar 2.3 Selisih GCP/JKG minus EGM2008 dan model data tinggi. 

Selisih nilai pengukuran GNSS (Global Navigation Satellite System) dan 

DEMNAS tidak mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan elevasi 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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yang terukur. Perbedaan tinggi ini mungkin lebih disebabkan karena tutupan lahan 

dibandingkan dengan tinggi elevasi. Hubungan selisih DEMNAS dan GNSS dapat 

dilihat pada gambar grafik berikut. 

 

Gambar 2.4 Grafik hubungan selisih DEMNAS dan GNSS dengan ketinggian 

elevasi 

 Dari sisi akurasi DTM yang dibangun dari masspoint dan breakline  

mempunyai akurasi yang baik untuk penarikan kontur dalam peta. Akan tetapi, 

dalam kasus tertentu yang relatif ekstrim, pembuatan DTM dari masspoint dan 

breakline dapat merubah lanscape daerah tersebut. Perubahan lanscape 

disebabkan karena akurasi masspoint dan breakline yang rendah baik dari sisi 

posisi secara horizontal maupun vertikal, sehingga menghasilkan DTM yang lebih 

tinggi dibanding DSM, dan perubahan fitur sungai dibeberapa tempat (Gambar 

2.5). Sebaliknya proses penambahan data masspoint kedalam DSM menggunakan 

GMT-surface dengan boxcar filter menghasilkan data tinggi dengan kualitas lebih 
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baik, dengan membuang masspoint yang tidak akurat 

(http://tides.big.go.id/DEMNAS/). 

  

 

Gambar 2.5 a) DSM b) DTM dari masspoint+breakline c) DEMNAS 

2.4.2 ALOS PALSAR 

ALOS adalah satelit milik jepang yang diluncurkan pada tanggal 24 

Januari 2006 yang membawa 3 instrumen sensor yaitu PRISM, AVNIR, dan 

PALSAR (Sutanto, 2009). Tiga buah sensor tersebut terddiri dari dua buah sensor 

optik yaitu PRISM (Panchromatic Remote Sensing Instrument for Stereo 

Mapping) dan sensor AVNIR-2 (Advance Visible and Near Infrared Radiometer 

type-2, sebuah sensor gelombang mikro atau radar yaitu PALSAR (Phased Array 

type L-band Syntetic Aperature Radar) (Sitanggang, 2010). 

Sensor PRISM (The Panchromatic Remote Sensing Intrument for Stereo 

Mappong) adalah sensor untuk merekam citra optis pankromatik pada panjang 

gelombang 0.52-0,77 μm dan mempunyai resolusi spasial 2.5 m. Sensor ini 

mempunyai 3 teleskop yaitu forward, nadir dan backward (Sutanto, 2009). Sensor 

AVRNIR-2 adalah suatu pencitraan multispektral dengan 4 kanal spektral pada 

a b 
c 
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daerah spektral tampak dan inframerah dekat. Lebar liputan satuan citra sebesar 

70 km sampai 1500 km dengan resolusi spasial 10 meter (Sitanggang, 2010). 

PALSAR merupakan sensor gelombang mikroaktif pada L-Band 

(frekuensi-pusat 1270 MHz/23,6 cm) yang dikembangkan oleh JAXA bekerja 

sama dengan JAROS (japan Resorces Observation System Organizaton. Sensor 

tersebut dapat melakukan observasi siang dan malam tanpa terpengaruh pada 

kondisi cuaca (Sitanggang, 2010).  

Tiga mode operasi utama dari PALSAR adalah 1) mode Fine yaitu mode 

resolusi tinggi dengan resolusi spasial 10 m dan mode operasi yang umum untuk 

observasi interferometrik dengan lebar liputan satuan citra 70 Km dalam 

polarisasi tunggal HH atau W (mode fine FBD); mode Fine dilengkapi pula 

dengaan polarisasi HH+HV atau W+VH (mode Fine FBD), 2) mode ScanSAR 

yaitu mode yang memungkinkan untuk memperoleh citra dengan lebar liputan 

satuan citra sampai dengan 350 km dengan polarissi tunggal HH atau W dan 

resolusi spasial 100 m di dalam arah azimuth dan range, 3) mode Polarimetrik 

yaitu mode yang dioperasikan dalam basis eksperimetal, dalam polarisasi 

HH+VV+HV+VH (Sitanggang, 2010). 
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Informasi karakteristik sensor dan data citra PALSAR ditunjukan pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.2 Karakteristik teknis sensor dan data citra PALSAR  

Mode Operasi 

Fine Beam 

Singgle 

pol (FBS) 

Fine Beam 

Dualpol (FBD) 
ScanSAR Polarimetrik 

Chirp 

Banwidth 
28 Mhz 14 MHz 

14 MHz, 28 

Mhz 
14 MHz 

Polarisasi HH, W Hh+HV, W + VH HH, W HH+W+HV+VH 

Sudut datang 
8 – 60 

derajat 
8 – 60 derajat 

18 – 43 

derajat 
8 – 30 derajat 

Resolusi 

spasial range 
7 – 44 m 14 – 88 m 

100 m (multi 

look) 
24 – 89 m 

Lebar Liputan 

satuan citra 

dari 

pengamatan 

40 – 70 km 40 – 70 km 250 – 350 km 20 – 65 km 

Panjang bit 5 bit 5 bit 5 bit 3/5 bit 

Kecepatan data 240 Mbps 240 Mbps 
120 Mbps 

240 Mbps 
240 Mbps 

Akurasi 

raiometrik 
Citra (scene): 1 dB/Orbit : 1,5 dB 

Frakuensi pusat L band (1270 MHz) 

Sumber : Sitanggang, 2010 

Aplikasi data PALSAR akan efektif untuk berbagai aplikasi (NASDA 

dalam Sitanggang, 2010) seperti 1) kreasi DEM, 2) interforemetry dari pergerakan 

lahan, 3) biomasa hutan, 4) pemantauan kebakaran hutan, 5) pertanian, 6) 

pemantauan polusi minyak, 7) pemantauan banjir, 8) kelembaban tanah, 9) 

pemantauan kapal.  

2.4.3 SRTM 

 SRTM adalah proyek pemetaan global dengan space shuttle Atlantis pada 

tahun 2000. Data SRTM tersedia secara gratis melalui USGS (United States 

Geological Survey) oleh NASA  Amhar dkk, 2008). 
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SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) merupakan wahana satelit yang 

dilengkapi dengan alat penghasil gelombang Synthetic Aperture Radar Interferometry 

(InSAR) yang diluncurkan pada tahun 2000. Data SRTM menghasilkan DEM 

terutama untuk area dalam cakupan lintang 60 N dan 85 S, mempunyai jenis datum 

WGS 84 dan ketinggian ellipsoidal (Yastikli et al. 2006). 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dirancang dengan radar 

interferometer untuk menghasilkan Digital Elevation Model (DEM) (Farr, 2000).  

Menurut Van Zyl dalam Rezainy (2011) SRTM merupakan produk penginderaan jauh 

yang menghasilkan DEM dunia dengan resolusi spasial 30 meter dan 90 meter. 

2.5. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk  

mengumpulkan, memeriksa, mengintregasikan dan menganalisa informasi-

informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. (Demers dalam Prahasta, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIG 

Data 

Manipulasi dan 

Analisis 

Data 

Input 

Data 

Management 

Data 

Output 

Gambar 2.6 Ilustrasi Sub Sistem SIG 
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Keterangan : 

a. Data Input (Data Masukan) : Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dan 

mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber.  

b. Data Manajement (Pengolahan Data) : Sub Sistem ini mengorganisasikan baik 

data spasial mapun data atribut kedalam sebuah basis data sedemikian rupa 

sehingga mudah dipanggil, di update dan diedit. 

c. Data Manipulasi dan Analisis : Sub Sistem ini menentukan informasi informasi 

yang dapat dihasilkan oleh SIG, selain itu subsistem ini juga melakukan 

menipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan manipulasi data yang 

diharapkan.  

d. Data Output (Data Keluaran) : Sub Sistem ini menampilkan atau menghasilkan 

keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

bentuk hardcopy, seperti: tabel, grafik, peta dan lain-lain. 

 

SIG merepresentasikan real word dengan data spasial yang terbagi atas 

dua model data yaitu data vektor dan model data raster. Model data vektor dapat 

menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan 

titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta atribut-atributnya. 

Sedangkan model data raster adalah menampilkan, menempatkan, dan 

menyimpan content data spasial dengan menggunakan struktur (semacam) matriks 

atau susunan piksel-piksel yang membentuk suatu grid (segi empat) (Prahasta, 

2009). 
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Gambar 2.7 Tampilan data vektor dan data raster 

2.6. Pemetaan 

Pemetaan adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta, 

yang dilakukan yaitu pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan 

penyajian data dalam bentuk peta (Juhadi dan Liesnoor, 2001).  

a. Tahap Pengumpulan Data 

Langkah awal dalam proses pemetaan dimulai dengan pengumpulan data. 

Data bisa berupa data primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang 

diambil secara langsung dari lapangan dengan cara teristris, dengan melakukan 

pengamatan di lokasi atau obyek tertentu. Data sekunder merupakan data yang 

diambil dari data yang sudah terdokumentasikan/data sudah ada. 

Data yang bisa dipetakan adalah data yang bersifat spasial, artinya data 

tersebut terdistribusi atau tersebar secara keruangan pada suatu wilayah tertentu. 

Banyaknya jenis data yang dapat di petakan meliputi data yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif. Pengenalan sifat data sangat penting untuk simbolisasi atau 



26 

 

 

penentuan dan pemilihan bentuk simbol, sehingga simbol tersebut akan dibaca 

dan dimengerti. 

b. Tahap Penyajian Data 

Langkah pemetaan kedua berupa tahap penyajian data/ pembuatan peta. 

Tahap ini merupakan upaya melukiskan atau menggambarkan data dalam bentuk 

simbol, supaya data tersebut menarik, mudah dibaca dan dimengerti oleh para 

pengguna. Penyajian data pada sebuah peta harus dirancang secara baik dan benar 

supaya tujuan pemetaan dapat tercapai. 

c. Tahap Penggunaan Peta 

Tahap penggunaan peta merupakan tahap penting, karena menentukan 

keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik akan dapat 

digunakan atau dibaca dengan mudah oleh para pengguna (user). Pembuat peta 

harus dapat merancang sedemikian rupa sehingga peta mudah dibaca atau 

digunakan, diintepretasi dan dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna harus dapat 

membaca peta dan memperoleh gambaran informasi sebenarnya di lapangan (real 

world). (Juhadi dan Liesnoor, 2001:59-64) 
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2.7. Kerangka Berfikir 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variasi ketinggian dari tiga citra radar yaitu zona 1 s.d 10 dengan batas 

maksimum setiap zona adalah 15,1547 m, 30,3094 m, 45,46410 m, 60,6188 

m, 75,7735 m, 90,9282 m, 106,0829 m, 121,2376 m, 136,3923 m, 151,547 

pada peta yang menggunakan citra DEMNAS dan SRTM. Sedangkan zona 

11 adalah (-321,364 s.d 0 m) pada DEMNAS dan (-333,453 s.d 0 m) pada 

SRTM. Batas maksimum pada peta yang menggunakan ALOS PALSAR 

yaitu 13,5547 m, 27,1094 m, 40,6641 m, 54,2188 m, 67,7735 m, 81,3282 m, 

94,8829 m, 108,4376 m, 121,9923 m, 135,547 m, 0 m. 

2. Hasil perbandingan pada batas tinggi obstacle dengan ketinggian permukaan 

tutupan lahan adalah berbanding tebalik atau tegak lurus. Ketinggian 

permukaan tutupan lahan dari citra ALOS PALSAR paling tinggi 

dibandingkan dengan dua citra radar. Sedangkan pada peta batas tinggi 

obstacle dari citra DEMNAS paling tinggi diantara citra lainnya 

5.2. Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian terkait zona batas tinggi 

obstacle adalah untuk perencanaan pembangunan selanjutnya lebih 

memperhatikan batas tinggi obstacle di setiap kawasan untuk menjaga 

keselamatan dalam penerbangan mengingat lokasi bandara berada di dekat pusat 

Kota. 
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