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Abstrak
Buah nanas (Ananas comosus) adalah salah satu komoditi andalan Kabupaten Subang. Produksi buah nanas
di Kabupaten Subang pada 2016 sebesar 95.266 ton, menempati peringkat ke dua setelah buah pisang
sebesar 2.274.779 ton. Produksi buah nanas yang dihasilkan berasal dari lahan kebun seluas 2.103 hektar
dengan luas kebun yang dipanen seluas 42 hektar,wilayah kebun nanas ini sebagian besar berada di
Kecamatan Cagak, tentunya hal ini masih dikatakan kecil bila dibanding dengan luas potensi tanah di
Kabupaten Subang. Kecamatan Cagak berada pada ketinggian 517 m dan pH tanah sebesar 4,3-6,0. Kondisi
ini tentunya merupakan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan pohon nanas. Selain kondisi fisik
tanah,faktor iklim juga memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas
pohon nanas. Maka untuk meningkatkan produksi nanas secara optimal di Kabupaten Subang maka perlu
dilalukan studi secara spasial dan temporal untuk optimalisasi pemanfaat lahan untuk pohon nanas yang ada
di Subang. Metode yang terbaik untuk studi ini adalah dengan menggunakan teknologi remote sensing dan
survei langsung kondisi kebun nanas,karena dengan metode ini akan didapatkan gambaran spasial kondisi
tataguna lahan daerah kajian secara detil dan bias di gabungkan secara spasial dengan unsur iklimnya. Data
satelit yang digunakan dalam studi ini adalah data satelit lansat 8, yang beresolusi 30mx30m. Data ini
diperoleh dari LAPAN yang dipilih merupakan terbaru pada keadaan atmosfer tidak ada halangan awan.
Bantuan software pengolah citra, dibuat peta indek hijau tanaman (NDVI) dan peta rupa Bumi, peta jenis
tanah dibuat analisa peta kesesuaian tanah untuk pohon nanas. Dari tiga peta tersebut kemudian dioverlay
untuk menghasilkan klasifikasi peta kesesuaian lahan untuk pohon nanas. Survei lapangan di beberapa nanas
dilakukan untuk memverifikasi kecocokan hasil pengolahan data dengan kenyataan yang ada. Dari pengolahan
data didapatkan bahwa daerah yang paling cocok untuk perkebunan nanas terpusat pada kecamatan Cagak
dengan luas 50 % luas totalnya. Kondisi Iklim dengan curah hujan rata-rata 4000mm/tahun, hari hujan 17
hari serta pada level 517 dpl merupakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan nanas.
Kata-kata kunci: Nanas,indek hijau tanaman,citra,tanah,monsun

PENDAHULUAN
Nanas berukuran besar,berat buah antara 1,5-5 kg (rata-rata 2,3 kg). Bentuk buahnya lonjong atau silindris,
warna kulit buah hijau kekuningan, dengan mata yang datar. Daging buahnya berwarna kuning pucat sampai
kuning. Inti buahnya berukuran sedang. Rasa buahnya manis asam, rendah serat dan berair serta memiliki
aroma yang khas. Karena rasanya yang agak masam, nanas cv. Smooth Cayenne sangat baik sebagai bahan
olahan,seperti selai, jus, nanas kaleng, bedak dan lain sebagainya. Nanas merupakan salah satu komoditas
pertanian yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Inventarisasi keberadaan dan luas vegetasi Nanas
sangat berguna untuk menunjang pendugaan produktivitas nanas yang selama ini sebagian besar dilakukan
secara manual, berdasarkan data lapangan yang dihimpun dari petani setiap desa atau kecamatan yang

59 ISBN : 978-602-61045-5-7

4 Desember 2018

PROSIDING SKF 2018
memerlukan waktu cukup lama. Metode, pendekatan dan kriteria penilaian yang dipergunakan juga berbedabeda, sehingga hasil perhitungannya akan berbeda dan menyulitkan pengguna informasi dalam
pemanfaatannya. Dalam era globalisasi informasi, terutama dalam penyediaan data untuk menunjang
produktivitas Nanas, dituntut kecepatan dan ketepatan informasi sumber daya pertanian. Untuk itu, diperlukan
sarana pengumpul data dan informasi mengenai keberadaan dan luas vegetasi Nanas yang lebih akurat dan
dalam waktu secepat mungkin. Teknologi satelit penginderaan jauh merupakan satu-satunya prioritas utama.
Sentra utama pengembangan nanas di Kabupaten Subang, tersebar di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan
Sagalaherang, Jalancagak, Cisalak, Tanjungsiang dan Cijambe. Disamping itu,nanas juga dikembangkan di
Kecamatan Cibogo,Pagaden,Purwadadi,Patokbeusi,Binong,Compreng dan Subang [3].
Dengan melakukan analisis data citra satelit, tingkat kehijauan tanaman (indeks vegetasi) dapat
dipergunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi distribusi vegetasi cengkeh. Indeks vegetasi
mengekspresikan proporsi nilai spectral reflectance antar band dari citra satelit. Terdapat beberapa macam
perumusan algoritma indeks vegetasi diantaranya adalah NDVI(Normalized Difference Vegetation Index) dan
NRVI(Normalized RatioVegetation Index) yang akan dipergunakan untuk menganalisis data Landsat 8 [4].
Pendugaan produktivitas nanas selama ini sebagian besar dilakukan secara manual berdasarkan data
lapangan yang dihimpun dari petani setiap desa atau kecamatan dan juga memerlukan waktu cukup lama.
Perbedaan kriteria penilaian, pendekatan maupun metode yang dipergunakan akan memperoleh hasil yang
berbeda-beda, sehingga akan menyulitkan pengguna informasi dalam pemanfaatannya. Dalam era globalisasi
informasi,untuk mendukung program pemerintah,terutama dalam penyediaan data distribusi dan luas vegetasi
nanas, dituntut kecepatan dan ketepatan informasi sumber daya pertanian maupun perkebunan yang lebih
kuantitatif. Untuk itu, diperlukan sarana pengumpul data dan informasi sistem distribusi maupun luas yang
lebih akurat,dalam waktu secepat mungkin. Teknologi data satelit penginderaan jauh merupakan satu-satunya
prioritas utama untuk tujuan ini. Dalam data citra satelit, setiap obyek yang terekam memiliki nilai pantulan
panjang gelombang yang beragam. Perbedaan pantulan yang dimiliki oleh obyek vegetasi memungkinkan
untuk memetakan suatu spesies vegetasi [5].
Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala
dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek,
daerah atau gejala yang dikaji. Data citra merupakan rekaman visual yang dihasilkan oleh peralatan secara
optik dan elektronik. Citra terdiri dari array 2 dimensi yang dapat diekspresikan dengan suatu matriks dan
setiap elemen matriks disebut dengan piksel (pixel). Kecerahan setiap piksel mengekspresikan pantulan
permukaan rata-rata dari elemen permukaan yang bersesuaian [6]. Satuan lahan merupakan hasil dari tumpang
tindih (Overlay) beberapa peta, yaitu peta bentuk lahan, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta
kemiringan lereng,hasil dari penelitian terlihat pada gambar 3 dipakai dengan alasan sudah cukup untuk
keperluan tanaman nanas[7].
Tabel 1. Keragaman Sentra Produksi Nanas di Kabupaten Subang Tahun 2003

Kecamatan
Luas Areal (Ha)
Jalancagak
2.608
Sagalaherang
12
Cijambe
133
Cisalak
500
Jumlah
3.253
Sumber : Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Subang, 2004

Produksi (Ton)
98.880,0
450,0
4.987,5
18.750,0
123.067,5

Dari Tabel 1, kecamatan Jalan cagak merupakan sentra utama pengembangan nanas di kabupaten Subang
dengan luas areal 2608 Ha atau sekitar 80 % dari total pengembangan seluas 3.253 Ha.
Sebagai tanaman rakyat, budidaya nanas di Kabupaten Subang dilakukan secara sederhana di sekitar
pekarangan rumah dan tegalan, dengan input teknologi yang terbatas. Bentuk kebun rata-rata belum
sehamparan dan letaknya terpencar. Oleh karena itu, produktivitas nanas yang dihasilkan pada umumnya masih
berkisar antara 20-35 ton/ha. Apabila teknologi budidaya dilakukan dengan lebih baik, produktivitas nanas
Subang dapat ditingkatkan sampai dengan 50-60 ton/ha. Rendahnya produktivitas nanas juga disebabkan
karena tanaman yang diusahakan sebagian besar berumur di atas 10 tahun. Masa panen nanas di Kabupaten
Subang berlangsung sepanjang tahun, Panen raya terjadi pada bulan Oktober sampai Januari, dengan rata-rata
produksi 20-35 ton/ha.
Tabel 2. Keragaman Sentra Nanas di Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang

No.

Desa

Luas Areal (Ha)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jalancagak
Curugrendeng
Bunihayu
Tambakan
Tambak mekar
Kumpay
Kasomalang Wetan
Kasomalang Kulon
Cisaat
Cibitung
Cimanglid
Sarireja
Sanca
Jumlah

117
268
492
229
215
372
102
141
67
39
286
143
131
2.608

4.579
10.187
18.717
8.717
8.794
11.447
3.875
6.197
2.138
1.631
12.724
5.497
4.377
98.880

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Subang, 2004
Dari Tabel 2 dapat dilihat Desa Bunihayu, Kumpay, Curugrendeng, Tambakan, Tamabak Mekar dan
Cimanglid merupakan daerah yang terluas menanam nanas yaitu 492 ha, 372 ha, 268 ha, 229 ha, 215 ha dan
286 ha. Sedangkan desa lainnya dibawah 200 ha. Jenis tanah di masing-masing Kecamatan sentra nanas
diantaranya adalah Kecamatan Sagalaherang memiliki jenis tanah Regosol, Kecamatan Jalan Cagak memiliki
jenis tanah Aluvial, Kecamatan Cisalak memiliki jenis tanah Andosol, Kecamatan Tanjungsiang memiliki jenis
tanah Regosol dan Kecamatan Cijambe memiliki jenis tanah yang bervariasi, Regosol dan Aluvial.
Panen sepanjang tahun dapat dilakukan karena petani melakukan pengaturan pola tanam dan pengaturan
pembungaan dengan ethrel. Berdasarkan kesesuaian lahan dan agroklimat, potensi lahan yang tersedia untuk
pengembangan nanas adalah 2.710 ha seperti terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Potensi Pengembangan Nanas di Kabupaten Subang

Potensi yang
Potensi
Realisasi
Sasaran
ada
Pengembangan
Produktivitas
Produktivitas
Kecamatan
(Ha)
(Ha)
(ton/Ha)
(ton/Ha)
Cijambe
48
627
20 - 30
40 - 60
Cisalak
4
383
20 - 30
40 - 60
Tanjungsiang
3
82
20 - 30
40 - 60
Sagalaherang
2
123
20 - 30
40 - 60
Jalancagak
2.500
1.495
20 - 30
40 - 60
Jumlah
2.551
2.710
Pemasaran buah nanas pada umumnya dipasarkan dalam bentuk segar dan sebagian diolah menjadi dodol.
Rantai pemasaran nanas yang ada di Kabupaten Subang terdiri dari: petani-konsumen,petani tengkulak kios
buah dan pasar-konsumen dan petani tengkulak-perusahaan mitra konsumen (petani menjual nanas kepada
tengkulak atau pedagang pengumpul, kemudian pedagang pengumpul menjual ke perusahaan mitra atau pabrik
pengolahan nanas dan perusahaan mitra menjual nanas olahan ke konsumen). Adapun permasalahan dalam
pengembangan usaha agribisnis nanas adalah kesenjangan teknologi serta keterbatasan kemampuan petani
dalam menerapkan teknologi budidaya yang baik dan benar yang meliputi :
a) Skala Usaha yakni pada umumnya kondisi kepemilikan lahan nanas per petani di Subang masih relatif
sempit. Banyak petani yang memiliki lahan dibawah dari satu hektar. Karena ukuran lahan yang sempit
belum dapat memenuhi skala usaha yang ekonomis untuk agribisnis nanas.
b) Kontinuitas Produksi yakni permasalahan dalam menjaga kontinuitas suplai buah nanas ke pasar atau
pabrik pengolahan, antara lain adalah penggunaan bibit yang tidak unggul dan hal ini menyebabkan
produksi buah tidak seragam,penerapan teknologi budidaya yang kurang baik, sehingga produktivitasnya
rendah mutu produk yang dihasilkan rendah,masalah kesepakatan harga antara petani dan pabrik
pengolahan nanas, yang menyebabkan petani seringkali menjual produknya ke pedagang lain dan
kepemilikan lahan petani sangat terbatas.
c) Mutu yang mempengaruhi kualitas buah nanas yang dihasilkan oleh petani meliputi waktu dan cara panen
yang belum diterapkan secara baik,terbatasnya permodalan yang dimiliki petani, terbatasnya fasilitas
pascapanen, yang mengakibatkan menurunnya kualitas buah nanas yang telah dipanen dan masih
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minimnya penanganan buah nanas selama diperjalanan dari kebun sampai ke pasar. Hal ini menyebabkan
meningkatnya persentase kerusakan buah.
d) Pasar yang seringkali timbul adalah karena kurangnya informasi mengenai pasar.
Decision Support System for AgrotechnologyTransfer (DSSAT) adalah sebuah perangkat lunak yang
digunakan untuk mensimulasikan pertumbuhan tanaman nanas sekaligus menduga sejumlah parameter yang
berkaitan dengan produktivitasnya. Beberapa variabel tersebut antara lain : jumlah daun per batang, Leaf Area
Index (LAI), berat hasil panen (grain weight), berat kanopi (canopy weight), tinggi kanopi (canopy height),
tekanan air (water stress), berat akar (root weight), dan masih banyak lagi parameter lainnya. Keluaran yang
dihasilkan software DSSAT dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, misal apakah
suatu lahan pertanian membutuhkan irigasi yang cukup,sedang,atau banyak, apakah pupuk yang digunakan
telah sesuai dengan jenis tanaman, apakah kadarnya terlalu berlebih atau kurang, dan sebagainya. Dengan
menggabungkan beberapa data minimal seperti data tanah, data iklim, data tanaman (crop phenotype) dan data
pengaturan penanaman, maka dapat dilakukan simulasi untuk menaksir hasil panen yang ditanam dalam kurun
waktu tertentu, misalnya untuk padi varitas IR64 dan varietas Ciherang merupakan salah satu varietas padi
yang banyak ditanam di Indonesia. Hasil yang dikeluarkan oleh DSSAT salah satunya berupa prediksi nilai
berat hasil panen (grain Weight) dapat digunakan sebagai pembanding hasil yang dikeluarkan oleh perangkat
lunak HyperSRISoft dengan sistem yang digunakan untuk mengolah data hyperspektral untuk keperluan
pendugaan hasil panen tanaman padi. Jika merujuk pada referensi dari padi, hasil panen baik dari model DSSAT
maupun Hyperspektral memiliki nilai akurasi yang cukup baik [8].

METODOLOGI
Data satelit penginderaan jauh citra Landsat 8,yang berisi rekaman obyek vegetasi nanas akan mempunyai
perbedaan indeks vegetasi dibandingkan dengan vegetasi lainnya. Dengan demikian, jika dilakukan
pengolahan, analisis dan interpretasi, baik visual maupun digital dan menonjolkan aspek tingkat kehijauan
vegetasi serta didukung data sekunder,maka dapat menentukan keberadaan posisi dan luas vegetasi nanas.
Untuk verifikasi, dilakukan survei pengambilan data posisi/koordinat vegetasi di lapangan yang bersesuaian
antara koordinat di citra dan di lapangan menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Setiap koordinat
piksel citra yang terindikasi sebagai vegetasi nanas merepresentasikan posisi vegetasi nanas di lapangan dan
jumlah piksel dikalikan dengan resolusi pikselnya merepresentasikan luasnya. Adapun diagram alir dari
kerangka berpikir metoda disajikan pada gambar 1.
Fakta: Data citra Landsat 8

Fakta: Informasi penyedia data penunjang
produktivitas nanas

Pantulan Spektral oleh objek dinyatakan oleh nilai piksel

Pengolahan data Citra,Aspek
NDVI,NRVI,warna Komposit dan interpertasi
Identifikasi posisi Nanas

GPS

Posisi Sampling
Vegetasi Nanas

Hasil interpertasi
1. Distribusi vegetasi Nanas
2.Luas Vegetasi Nanas

Gambar 1. Diagram alir verifikasi nanas dan survei pengambilan posisi koordinatnya di lapangan
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yakni tingkat ketelitian data citra Landsat 8 untuk mengidentifikasi
distribusi nanas secara analisis statistik dapat diterima pada tingkat ketelitian keseluruhan (overall accuracy)
diatas tujuh pulih lima persen.

KARAKTERISTIK DATA SATELIT LANDSAT 8
Data Landsat 8 merupakan data citra satelit yang dihasilkan oleh satelit Landsat yang telah dikembangkan
oleh NASA dan Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Landsat 8 yang diluncurkan 11 Februari 2013,
merupakan kelanjutan dari misi Landsat 1 yang untuk pertama kali menjadi satelit pengamat bumi sejak tahun
1972. Landsat 8 hanya memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dengan resolusi temporal 16 hari.
Seperti dipublikasikan oleh USGS, satelit Landsat 8 terbang dengan ketinggian 705 km dari permukaan bumi
dan memiliki area scan seluas 170 km x 183 km. Satelit Landsat 8 memiliki sensor Onboard Operational Land
Imager (OLI) dan Thermal Infrared Sensor (TIRS) dengan jumlah band sebanyak 11 buah. Sembilan band
(band 1 sampai 9) berada pada sensor OLI dan 2 lainnya (band 10 dan 11) pada sensor TIRS. Sebagian besar
band pada Landsat 8 memiliki spesifikasi mirip dengan Landsat 7. NASA menargetkan satelit Landsat 8 ini
mengemban misi selama 5 tahun (sensor OLI dirancang 5 tahun dan sensor TIRS 3 tahun). Pada citra satelit
multispectral, masing masing piksel mempunyai beberapa nilai digital sesuai dengan jumlah band yang
dimiliki. Untuk citra Landsat 8, masing-masing piksel mempunyai 11 nilai digital dari 11 band yang dimiliki.
Data citra satelit Landsat dapat ditampilkan secara single band dalam bentuk hitam dan putih maupun
kombinasi 3 band yang dikenal dengan color composite. Karakteristik interval spektral dan resolusi spasial
setiap band Landsat 8 dapat dilihat pada Table 4.
Tabel 4. Karakteristik Data Citra Satelit Landsat 8
Pita

Interval Spekral(µm)

Resolusi Spasial(m)

Saluran

1

0.433-0.453

30

Pantai/Aerosol

2

0.450-0.515

30

Biru

3

0.525-0.600

30

Hijau

4

0.630-0.680

30

Merah

5

0.845-0.885

30

NIR

6

1.560-1.660

30

SWIR-1

7

2.100-2.300

30

SWIR-2

8

0.500-0.680

15

Pan

9

1.360-1.390

30

Cirrus

10

10.30-11.30

100

LWIR-1

11

11.50-12.50

100

LWIR-2

Sumber : NASA, ”Landsat Data Continuity Mission Brochure” (Tahun 2013 dengan modifikasi)

INDEKS VEGETASI DAN DISTRIBUSI VEGETASI NANAS
Suatu perhatian menarik dalam remote sensing adalah karakteristik biofisis dari permukaan daratan selama
beberapa tahun yang berkontribusi pada monitoring perubahan iklim global. Perilaku vegetasi pada kendali
siklus air global telah pertanda untuk beberapa penyelidikan pada fungsi hubungan antara pantulan spektral
dari berbagai spesies vegetasi dengan karakteristik biologi dan fisiologi. Banyak penelitian penggunaan data
citra satelit penginderaan jauh untuk memantau kondisi perkembangan atau pertumbuhan dari suatu vegetasi.
Model-model penelitian seperti ini mengkorelasikan tingkat kehijauan vegetasi (indeks vegetasi) dengan
karakteristik pantulan spektral yang dimiliki oleh vegetasi tersebut. Perbedaan pantulan spektral yang dimiliki
oleh vegetasi memungkinkan untuk memetakan suatu jenis spesies vegetasi. Vegetasi hijau memiliki pantulan
spektral khas yang dipengaruhi oleh struktur dan komposisi daunnya. Proporsi radiasi dipantulkan dalam
spektrum yang berbeda, tergantung pada keadaan, struktur dan komposisi tanaman. Pada tanaman yang sehat
dan kanopi padat, radiasi spektral yang dipantulkan akan lebih banyak pada spektrum dekat inframerah. Pada
spektrum tampak, tanaman akan menyerap spektrum biru dan merah,sedangkan spektrum hijau relatif lebih
banyak dipantulkan karena keberadaan klorofil. Adanya aktivitas fotosintesis yang tinggi akan menghasilkan
pantulan yang lebih rendah di spektrum merah dan pantulan tinggi di spektrum inframerah. Citra pada interval
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spektral (0,650 - 0,885 µm) yang khas seperti ini tidak dimiliki oleh obyek lainnya di permukaan bumi dan ini
dipergunakan dalam perhitungan indeks vegetasi. Menurut Beeri et al., 2007, ciri spektral dari vegetasi pada
saat aktif berfotosintesis dengan yang tidak aktif akan mm memberikan perbedaan yang jelas dan ini dapat
dimanfaatkan untuk menaksir kuantitas kehijauan dan kualitas vegetasi. Prinsip penerapan indeks vegetasi
dalam memetakan suatu komoditas tanaman bergantung pada sifat pantulan oleh NIR dan sifat penyerapan
dalam gelombang tampak. Diantara berbagai spektral menunjukkan gambaran kerapatan vegetasi,normalisasi
perbedaan indeks vegetasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) Nampak menjadi sangat populer.
NDVI didefenisikan pada basis dari karakteristik pantulan berbeda dari fraksi hijau oleh vegetasi dalam wilayah
visible dan infrared dari spektrum matahari [5]. Indeks vegetasi ini diperoleh dari kombinasi pengukuran radiasi
oleh radiometer termaju dengan resolusi sangat tinggi:
𝑹𝒄𝒉𝟐 − 𝑹𝒄𝒉𝟏
𝑵𝑫𝑽𝑰 =
… … … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟏)
𝑹𝒄𝒉𝟐 + 𝑹𝒄𝒉𝟏
Dimana Rch1 (0.58-0.68 μm) atau band 5 dan Rch2 (0.725-1.1 μm) atau band 4 adalah pantulan sinar tampak,
NDVI adalah indikator baik untuk nilai kerapatan vegetasi hijau seperti terlihat pada table 4. Lebih jauh NDVI
merupakan dasar dari perbedaan karakteristik pantulan fraksi hijau tanaman dalam sinar tampak dan daerah
infrared dari spectrum matahari,artinya ini berkaitan dengan sejumlah aktivitas kapasitas fotosintesis dari
kanopi dan konduksi stomata bulk untuk mengalihkan uap air. Nilai pantulan gelombang infra merah pada band
5 bersifat menyerap spektrum gelombang datang dan pada band 4 pantulan gelombang merah bersifat
memantulkan gelombang yang datang. Dengan demikian, ini berarti bahwa pada tanaman sehat (aktif proses
fotosintesis) nilai NDVI akan semakin besar dan sebaliknya semakin kurang sehatnya tanaman atau semakin
rendah tingkat kehijauan tanaman (hijau daun tidak menutupi seluruh permukaan tanah/ kurang subur), maka
nilai NDVI akan semakin kecil. Indeks vegetasi NRVI (Normalized Ratio Vegetation Index) merupakan
modifikasi dari Ratio Vegetasi Index (RVI) dan diperkenalkan oleh Baret dan Guyot (1991) yang diekspresikan
oleh :
( 𝑵 − 𝟏)
𝑵𝑹𝑽𝑰 =
… … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … . . (𝟐)
( 𝑹 + 𝟏)
Dimana N adalah dekat inframerah,R sinar tampak merah. Penggunaan tingkat kehijauan vegetasi/ indeks
vegetasi sering dikorelasikan dengan produktivitas dari suatu tanaman/vegetasi. Penelitian yang berkaitan
dengan produktivitas dilakukan oleh Wahyunto at al., 2006, yang menduga produktivitas tanaman padi sawah
melalui analisis citra satelit di pulau Jawa. Murti dan Raharjo (2009), melakukan penelitian mengenai estimasi
produksi tembakau dengan data penginderaan jauh ASTER VNIR di sebagian Kabupaten Temanggung, Propinsi
Jawa Tengah. Rohman (2002) melakukan penelitian mengenai estimasi produksi teh dengan citra Landsat TM
di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Jawa Barat. Nawir (2000) melakukan penelitian
mengenai estimasi produksi cengkeh menggunakan citra LANDSAT TM di kabupaten Minahasa Sumatra Utara.
Dalam hal ini, pemanfaatan tingkat kehijauan vegetasi/ indeks vegetasi melalui NDVI dan NRVI yang
diturunkan dari data satelit Landsat 8 dipergunakan untuk mengidentifikasi distribusi/sebaran vegetasi cengkeh
di Kabupaten Buleleng, Bali [6].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Penelitian yang diarsir pada gambar 2. Kab. Subang,Jawa Barat terletak pada posisi geografis
107º31' 107º54' Bujur Timur dan 6º11'-6º49' Lintang Selatan. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten
Subang mempunyai daerah pegunungan di bagian selatan dengan ketinggian antara 500 – 1.500 meter di atas
permukaan laut (dpl), daerah berbukit dan dataran di bagian tengah dengan ketinggian 50-500 meter dpl, dan
daerah dataran rendah di bagian utara 0-50 meter dpl (BPS Subang, 2014). Sebagian besar wilayah (80%)
Kabupaten Subang memiliki tingkat kemiringan lereng 0° - 17°, 11% wilayah memiliki tingkat kemiringan 18°
- 45°, dan 9% wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 45°.Secara umum wilayah Kabupaten Subang
beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Sumber
daya air dipenuhi dari 4 DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu: (1) DAS Cipunagara, (2) DAS Cilamaya, DAS
Ciasem, dan DAS Cigadung.
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Gambar 2. Lokasi penelitian Kabupaten Subang

Parameter perbandingan nilai pantulan spektra antar band dari data satelit akan menafsir tingkat
kehijauan/indeks vegetasi nanas yang dihitung berdasarkan algoritma NDVI dan NRVI. Pengambilan data
secara kuantitatif berupa posisi atau koordinat vegetasi nanas yang diperoleh dari survei lapangan dengan alat
GPS (Global Positioning System). Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan meliputi citra satelit Landsat
8, peta topografi dan peta tematik. Mengingat obyek yang terekam dalam data citra satelit dominan diberikan
oleh pantulan spektral yang menutupi permukaan, maka ruang lingkup pengambilan sampel dipilih titik-titik
koordinat daerah-daerah yang cukup homogen vegetasi nanas agar supaya pantulan secara langsung didominasi
oleh pengaruh vegetasi nanas.

PERHITUNGAN DAN CITRA INDEKS VEGETASI NANAS
Tingkat kehijauan vegetasi nanas dapat diukur melalui analisis citra satelit yang diekspresikan oleh nilai
NDVI dan NRVI. Nilai ini dihitung menggunakan Persamaan 1 dan 2. Nilai NDVI berkisar antara -1 sampai
+1, yang mana nilai -1 sampai 0 menunjukkan obyek non vegetasi dan dari 0 sampai +1 menunjukkan
keberadaan vegetasi. Nilai NRVI yang diperoleh berkisar antara -1 sampai +1. Nilai -1 menuju 0 menunjukkan
obyek vegetasi dan dari 0 ke +1 menunjukkan non vegetasi. Untuk melihat dan mengalisis posisi obyek vegetasi
pada daerah studi, dipergunakan bantuan citra resolusi tinggi dengan memanfaatkan Web GoogleEarth.
Disamping itu, pada penelitian ini juga diambil 10 titik koordinat sampel (STA) tanaman nanas di lapangan
menggunakan peralatan GPS.

DISTRIBUSI DAN LUAS VEGETASI NANAS
Untuk menentukan distribusi atau sebaran vegetasi cengkeh dilakukan cross tabulation (CROSSTAB) antara
citra hasil klasifikasi vegetasi, non vegetasi dengan citra reklasifikasi indeks vegetasi nanas yang diturunkan
dari NDVI dan NRVI. Jenis analisis yang dipakai adalah hard classification. Untuk menunjang pendugaan data
produktivitas nanas perlu adanya data distribusi dan luas vegetasi nanas. Supaya penyediaan informasi cepat
dan akurat, diperlukan suatu teknologi yang dapat mempercepat dan menambah akurasi perhitungan
produktivitas. Data citra satelit penginderaan jauh Landsat 8 berisi informasi karakteristik pantulan panjang
gelombang (spectral reflectance) dari obyek-obyek yang ada dipermukaan bumi. Spectral reflectance
direpresentasikan oleh warna/ nilai-nilai piksel pada data citra. Data citra satelit penginderaan jauh yang berisi
rekaman nilai spectral reflectance obyek-obyek vegetasi nanas dinyatakan sebagai warna (nilai-nilai) piksel.
Dalam data citra Landsat 8, spectral reflectance merah berada pada band 4, dengan interval panjang gelombang
antara 630 sampai 680 nm. Sementara pada band 5 berisi spektrum infra merah dekat (Near Infra Red, NIR)
dengan interval panjang gelombang 845 sampai 885 nm. Dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan
jauh, maka obyek vegetasi nanas akan terekam dalam data citra, memungkinan untuk mengetahui keberadaan
dan kondisi vegetasi nanas. Melalui pengolahan tingkat kehijauan vegetasi (NDVI, NRVI), pembentukan warna
komposit, kemudian diinterpretasi secara visual maupun digital, akan memperkuat dan menambah informasi
mengenai keberadaan dan kondisi tanaman nanas. Data satelit penginderaan jauh dalam hal ini data citra
Landsat 8, yang berisi rekaman obyek vegetasi nanas akan mempunyai perbedaan indeks vegetasi dibandingkan
dengan vegetasi lainnya. Dengan demikian, jika dilakukan pengolahan, analisis dan interpretasi, baik visual
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maupun digital dan menonjolkan aspek tingkat kehijauan vegetasi serta didukung data sekunder, maka
dimungkinkan untuk dapat menentukan keberadaan/posisi dan luas vegetasi nanas. Untuk verifikasi, dilakukan
survei pengambilan data posisi/ koordinat vegetasi nanas di lapangan pada posisi yang bersesuaian antara
koordinat di citra dan di lapangan yang diukur menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Setiap
koordinat piksel citra yang terindikasi sebagai vegetasi nanas lahan terbuka atau lahan tertutup
merepresentasikan posisi vegetasi nanas di lapangan dan jumlah piksel dikalikan dengan resolusi pikselnya
merepresentasikan luas dari vegetasi nanas pada lahan terbuka atau tertutup didaerah kecamatan jalan
Cagak,Kab.Subang. Untuk mendapatkan hasil distribusi dan luas vegetasi nanas, dilakukan pengolahan
terhadap data citra satelit Landsat 8 level 1G untuk daerah Kabupaten Subang. Koreksi geometrik juga akan
dilakukan supaya citra mempunyai referensi koordinat peta Universal Transverse Mercator (UTM).

Gambar 3.Distribusi potensi vegetasi nanas di kecamatan jalan Cagak berdasarkan NDVI dan NRVI
Tabel 5. Perhitungan luas untuk potensi tanaman nanas berdasarkan NDVI

Keterangan
Perumahan

Jumlah pixel

ukuran pixel ( m )

luas ( m )

Luas ( Ha )

101608

225

22861800

2286.18

46611

225

10487475

1048.7475

Kebun Teh

106663

225

23999175

2399.9175

Nanas Terbuka

114561

225

25776225

2577.6225

Nanas Tertutup

134996

225

30374100

3037.41

sawit

Total
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Gambar 4.Peta tataguna lahan untuk Kabupaten Subang
Tabel 6. Tataguna lahan dan tutupan lahan Kabupaten Subang

No

Tataguna Lahan

Luasan
Ha

%

1

Hutan

18.619,6

8,6

2

Tegalan

6.953,6

3,2

3

Perkebunan

51.891,8

24,0

4

Pemukiman

16.229,4

7,5

5

Ladang padi

112.428,3

51,9

6

Semak belukar

64,0

0,0

7

Badan air

779,5

0,4

8

Tambak

8.927,9

4,1

9

Tak terklasifikasi

563,6

0,3

Total
21.457,7
100
Dari 24 persen perkebunan luas Kabupaten Subang,ada terdapat luas vegetasi nanas terkonsenterasi pada
wilayah kecamatan Jalan Cagak dengan lahan nanas terbuka 2577,63 Ha dan tertutup 3037,41 Ha.

KESIMPULAN
Distribusi vegetasi nanas di Kabupaten Subang dapat ditentukan dengan citra penginderaan jauh Landsat 8
melalui penurunan indeks kehijauan vegetasi NDVI dan NRVI yang disajikan dalam bentuk informasi spasial.
Luas vegetasi nanas di kabupaten Subang terkonsenterasi pada wilayah kecamatan Jalan Cagak dengan lahan
nanas terbuka 2577,63 Ha dan tertutup 3037,41 Ha.
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