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    Gambar 1. Peta Prediksi Potensi Daerah Ikan Tanggal 15 Mei 2010
*Klik Gambar Untuk Ukuran Sebenarnya    Adapun hasil penelitian peta  prediksi potensi
daerah ikan di bawah ini:           No. 
  Peta Prediksi Potensi Daerah Ikan
  
    1.   03 Desember 2009
  
    2.   12 Desember 2009
  
    3.   20 Januari 2010
  
    4.   29 Januari 2010
  
    5.   05 Februari 2010
  
    6.   21 Februari 2010
  
    7.   15 Mei2010   
        

*Klik tanggal yang mau di download

  

Negara Indonesia merupakan produsen penangkapan ikan nomor empat di dunia, karena
memiliki potensi dan sumber daya alam yang sangat besar. Laut Indonesia terbagi dalam
wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 dan Laut Teritorial sebesar 3,1 juta
km2. Indonesia sebagai Negara Maritime, yang dimana salah satu daerah berpenghasilan ikan
adalah daerah Selatan Jawa Timur - Bali. Potensi perairan Selatan Jawa Timur 590.020 ton per
tahun, yang tergarap baru 197.640 ton. Runyamnya lagi, dari produksi ikan 453.034 ton per
tahun di Jawa Timur, konstribusi Pantai Selatan hanya 12,12% ( Subhan, 2009 ). Penggunaan
data penginderaan jauh akan lebih cepat, efektif, efisien dan dapat mencakup wilayah cakupan
yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengukuran langsung yang membutuhkan biaya dan
tenaga lebih banyak, sedangkan wilayah cakupan relatif tidak luas. Citra satelit yang digunakan
dalam pemetaan wilayah perairan Indonesia antara lain citra satelit NOAA-AVHRR, TERRA dan
AQUA. Citra satelit TERRA dan AQUA membawa sensor multi spektral (data MODIS/ Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer). Dalam penelitian ini menggunakan satelit AQUA
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MODIS yang berguna menentukan suhu permukaan laut (SPL) dan konsentrasi klorofil, yang
nantinya dapat menentuan daerah potensi tangkapan ikan (fishing ground).

  Perlu dilakukan sebuah penelitian untuk membantu perkembangan perikanan serta membantu
masyarakat pada umumnya para nelayan yang dimana dapat memprediksi daerah potensi ikan
yang menimalisir krisis perekonomian. Untuk itu penelitan dibutuhkan, salah satu parameternya
adalah oceanography yang diharapkan dapat membantu dalam proses pembuatan peta
prediksi potensi ikan. Dalam penelitian ini menggunakan satelit AQUA MODIS yang berguna
menentukan suhu permukaan laut (SPL) dan konsentrasi klorofil, yang nantinya dapat
menentuan daerah potensi tangkapan ikan (fishing ground).   Penelitian mengenai Potensi
Daerah Ikan di Wilayah perairan Selatan Jawa Timur - Bali dilakukan pada bulan  Februari 2010
-  Mei 2010. Penelitian ini mencakup pengolahan citra satelit dan pengambilan data sample air
di lapangan. Untuk pengolahan citra dilakukan di Laboratorium Remote Sensing 
SeaCORM
Perancak Bali, sedangkan pengolahan sample air 
Nusa Barong
dilakukan di Laboratorium 
Teknik Lingkungan ITS
Surabaya.
 

Hasil pengolahan citra yang dilakukan menghasilkan nilai konsentrasi klorofil dalam mg/L.
Berdasarkan data pengolahan citra satelit, konsentrasi klorofil yang didapat berada pada
kisaran 0,273 mg/L  – 0,627 mg/L. Sementara berdasarkan data survai lapangan, range data
konsentrasi klorofil berada dalam kisaran 0.040 mg/L – 1.160 mg/L. Dari 12 titik sampel yang
tersebar di peraiaran Puger - Jember, di ambil 6 sampel yang akan digunakan dalam validasi,
hal ini berkaitan dengan ketersediaan data citra yang diperoleh (bebas awan).  Dapat kita lihat
nilai klorofil pada tanggal 15 Mei 2010 di bawah ini :

        No.   Station   

Data Survei

(mg/L)

  

Data Citra

(mg/L)
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    1.   3   0,300   0,273 
  
    2.   4   0,536   0,416
 
    3.   5   0,580   0,360
 
    4.   6   0,170   0,593 
  
    5.   10   1,160   0,627
 
    6.   11   0,290   0,425
 
      

Penginderaan Jauh

  

Penginderaan Jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang
suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat
tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah, dan fenomena yang dikaji (Lilliesand dan Kiefer,
1990). Penginderaan Jauh adalah upaya untuk memperoleh, mengidentifikasi dan menganalisis
objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian ( Meurah, 2004 ). Penginderaan
Jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang
bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari
permukaan bumi (
Meurah, 2004
).

  

Teknologi Penginderaan Jauh merupakan suatu sistem yang memberikan jawaban terkait
dengan lokasi, kondisi, permodelan, pola, permodelan dan lainnya, sehingga dapat
memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat bagi para pengambil keputusan di setiap
daerah. Teknologi Penginderaan Jauh banyak digunakan untuk memetakan perubahan
lingkungan, pertanian, perkebunan , kehutanan, kelautan dan lainnya.

  

Jenis dan Aplikasi Penginderaan Jauh

  

Sistem perekaman data penginderaan jauh dengan menggunakan sensor satelit dapat
dibedakan dalam dua bagian yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Kedua sistem tersebut sangat
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berpengaruh terhadap sistem, prosedur,dan metode pengolahan datanya: (Purwadhi, 2001)

  

1.Satelit Penginderaan Jauh Aktif
Satelit sistem aktif menggunakan sumber energi buatan yaitu dengan menggunakan panjang
gelombang elekromagnetik dan sensor yang digunakan adalah berupa kamera dan sensor
elektromagnetik yang bekerja pada spektrum bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik
yang beroperasi pada spectrum dari sinar X samapai gelombang radio dan menghasilkan foto
atau citra. Contoh satelit yang menggunakan sistem ini adalah Radarsat, SAR, NOAA-AVHRR,
MODIS dan sebagainya.
2.Satelit Penginderaan Jauh Pasif
Satelit sistem pasif menggunakan sumber energy alam (matahari) yaitu dengan menggunakan
panjang gelombang elektromagnetik dan sensor yang digunakan adalah berupa kamera yang
bekerja pada spektum tampak mata dan sensor elektromagnetik yang bertenaga elektrik dalam
bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spectrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai
gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. Contoh satelit yang menggunakan sistem ini
adalah Landsat, SPOT, MOS, Ikonos, Quick Bird dan sebagainya.

  
Ditinjau dari jenis gelombang EM beserta jenis satellit yang digunakan untuk berbagai
penerapan didapat berbagai aplikasi yang bersifat regional dan global, dapat dilihat pada
gambar diagram dibawah ini : ( Hariyanto, 2008 )  

  Gambar 2. Berbagai Jenis Satelit dan Penerapannya  
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Resolusi – Resolusi Citra Digital

    Sebagaimana telah diketahui bahwa pada bidang remote sensing terdapat beberapa istilah
yang berkaitan dengan “resolusi”. Istilah ini merujuk pada masalah seberapa besar akurasi
yang dapat dijangkau oleh data yang bersangkutan, seperti: (Prahasta, 2008)
1.Resolusi Spasial
Resolusi ini merujuk pada ukuran objek terkecil (yang terdapat di permukaan bumi) yang dapat
dikenali (dibedakan). Sementara pada citra digital , resolusi ini dibatasi oleh ukuran piksel.
Deman demikian, ukuran objek terkecil (di permukaan bumi) yang dapat dibedakan tidak bisa
berukuran lebih kecil dari ukuran pikselnya. Berdasarkan resolusi spasialnya, sistem pencitraan
satelit (sensor) masih dapat dibagi lagi keadaan beberapa kelompok:    a.Sistem resolusi
rendah (di atas 1km)
 b.Sistem resolusi menengah (antara 100m hingga 1km)
 c.Sistem resolusi tinggi (5m hingga 100m)
 d.Sistem resolusi sangat tinggi (kurang dari 5m)
Pada istilah resolusi tinggi,  ukuran pikselnya relatif kecil hingga dapat menggambarkan bagian
permukaan bumi secara detil dan halus, sementara pada resolusi rendah, ukuran pikselnya
relatif besar hingga hasil penggambaran agak kasar.
2.Resolusi Radiometrik
Resolusi ini merujuk pada perubahan (tingkat) intensitas terkecil yang bisa dideteksi oleh sistem
sensor satelit yang bersangkutan. Pada citra digital. resolusi ini dibatasi pada jumlah (tingkat)
kuantisasi diskrit yang digunakan untuk mendijitasi nilai intensitas yang sebenarnya bersifat
kuntinyu. Dengan kata lain, secara praktis, resolusi radiometric pada citra dijital diwakili oleh
tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan nilai – nilai intensitas yang bersangkutan
seperti 8 bit (1 byte), 16 bit (2 byte), dan lain sejenisnnya.
3.Resolusi Temporal
Resolusi ini merujuk pada sistem satelit remote sensing saat melakukan pengambilan gambar
(images) bagian permukaan bumi yang sama secara berurutan (periode waktu pengambilan
gambar). Sebagai contoh, resolusi temporal satelit Lansat 4 atau 5 adalah 16 hari dan satelit ini
dapat mengambil gambar yang sama setelah 16 hari. Sementara satelit Landsat 1, 2, atau 3
adalah 18 hari, serta SPOT 26 hari.
4.Resolusi Spektral
Resolusi ini merujuk pada batas – batas spectral, domain, atau lebar band (radiasi
elektromagnetik) yang direkam oleh sensor satelit yang bersangkutan. Dengan kata lain,
resolusi ini merujuk pada kemampuan sensor dalam mendefinisikan interval panjang
gelombang elektromagnetik secara halus. Oleh Karena itu, citra dijital high spectral resolusian
merupakan hasil rekaman dari suatu batas – batas spektral tertentu dan bandwidth yang cukup
sempit untuk (diharapkan) memperoleh spectral signature yang lebih akurat.  Parameter
Oseanografi   Ke
beradaan ikan pada suatu perairan berhubungan dengan parameter-parameter osenografi di
perairan seperti suhu, salinitas, arus, dan kelimpahan fitoplankton atau sumber makanan.
Informasi mengenai parameter-parameter osenografi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan
sumberdaya ikan secara optimum dan lestari. Informasi ini dapat diperoleh secara insitu
(pengukuran di lapangan). Tetapi ada cara lain yang lebih efisien yaitu menggunakan teknologi
penginderaan jauh, karena tidak menghabiskan biaya yang banyak, tenaga dan tidak memakan
waktu yang lama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
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Konsentrasi klorofil-a sangat menentukan besarnya produktivitas primer perairan. Produktivitas
primer di laut sangat menentukan produktivitas perairan secara umum dan dengan
menggunakan penginderaan jauh dapat dikembangkan pendugaan produktivitas ikan yang
sangat penting untuk proses penangkapan ikan. Pada umumnya, daerah yang memiliki suhu
relatif lebih rendah dari daerah sekelilingnya disebut sebagai daerah upwelling. Fenomena
upwelling ini disebabkan oleh adanya angin yang mendorong massa air dipermukaan, sehingga
tercipta ruang kosong pada permukaan air laut. Ruang kosong tersebut kemudian diisi oleh
massa air yang berada di bawahnya. Sedangkan fenomena front merupakan daerah pertemuan
arus laut yang memiliki suhu panas dengan arus laut yang memiliki suhu dingin ( Indra, 2008 ).
Penentuan zona tangkapan ikan salah satunya dapat dilakukan menggunakan data dari satelit
Modis. Modis adalah sensor yang dibawa oleh Earth Observing System (EOS) Terra satellite
dan satelit Aqua Modis, yang merupakan bagian dari program antariksa Amerika Serikat,
National Aeronautics and Space Administration (NASA).  Klorofil-a  Sebaran klorofil-a di laut
bervariasi secara geografis maupun berdasarkan kedalaman perairan. Di Laut, sebaran
klorofil-a lebih tinggi konsentrasinya pada perairan pantai dan pesisir, serta rendah di perairan
lepas pantai. Tingginya sebaran konsentrasi klorofil-a di perairan pantai dan pesisir disebabkan
karena adanya suplai nutrien dalam jumlah besar melalui run-off dari daratan, sedangkan
rendahnya konsentrasi klorofil-a di perairan lepas pantai karena tidak adanya suplai nutrien dari
daratan secara langsung. Namun pada daerah – daerah tertentu di perairan lepas pantai
dijumpai konsentrasi klorofil-a dalam jumlah yang cukup tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh
tingginya konsentrasi nutrien yang dihasilkan melalui proses fisik massa air, dimana massa air
dalam mengangkat nutrien dari lapisan dalam ke lapisan permukaan.
 
Konsentrasi nutrien di lapisan permukaan sangat sedikit dan akan meningkat pada lapisan
termoklin dan lapisan di bawahnya. Nutrien memiliki konsentrasi rendah dan berubah-ubah
pada permukaan laut dan konsentrasinya akan meningkat dengan bertambahnya kedalaman
serta akan mencapai konsentrsi maksimum pada kedalaman antara 500 – 1500 m. Kandungan
klorofil-a dapat digunakan sebagai ukuran banyaknya phytoplankton pada suatu perairan
tertentu dan dapat digunakan sebagai petunjuk produktivitas perairan. (Septiawan, 2006)
 
Suhu Permukaan Laut (SPL)
 
 
Suhu permukaan air laut dipengaruhi oleh curah hujan, penguapan, suhu udara, kelembaban
udara, kecepatan angin dan intensitas radiasi matahari, waktu dalam satu hari.     Pada
dasarnya Suhu Permukaan Laut dapat dibedakan tiga lapisan yakni, lapisan hangat di bagian
teratas, lapisan termoklin di tengah dan lapisan dingin  sebelah bawah. Suhu air permukaan
merupakan lapisan hangat karena mendapat radiasi matahari dan kerja angin, sehingga di
lapisan teratas sampai kedalaman 50-70 m terjadi pengadukan dengan suhu hangat (sekitar 28
ºC)  yang homogen.
 
 
Lapisan di bawahnya yakni lapisan termoklin merupakan lapisan  dimana terjadi penurunan
suhu secara cepat terhadap kedalaman. Akibatnya densitas air meningkat dan dengan salinitas
yang sering meningkat pula pada lapisan ini, maka air di sebelah atasnya tidak bisa bercampur
dengan lapisan air di bawahnya. Lapisan ini disebut lapisan pegat (discontinuity layer) karena
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mencegah atau memegat percampuran antara lapisan di atas dan di bawahnya. Dalam hal
terjadi penaikan air (upwelling) lapisan pegat ini bergerak ke atas dan bentuknya tidak lagi
terlalu tajam hingga zat hara yang kaya dari lapisan dalam bisa naik ke atas. Di bawah lapisan
termoklin terdapat lapisan yang hampir homogen dan dingin. Makin ke bawah suhunya
berangsur-angsur turun hingga pada kedalaman lebih dari 1.000 m suhu biasanya kurang dari
5ºC.
 
Penerapan Teknologi Pengindraan Jauh Untuk Penangkapan Ikan
 
Pemanfaatan teknlogi Pengindraan jauh untuk sumberdaya perikanan didasari oleh suatu
kajian mengenai karakteristik permukaan laut dimana dari sekian banyak karakteristik
permukaan laut yang di deteksi oleh satelit pada prinsipnya ada tiga elemen utama yang
digunakan untuk penentuan potensi daerah penangkapan ikan yaitu: suhu permukaan laut
(SPL) dan persebaran klorofil. Dapat kita lihat alur Pemetaan Zona Potensi Penangkapan Ikan
menurut 
Hariyanto, 2008
:
 

  Gambar 3. Pemetaan Zona Potensi Penangkapan Ikan  Daerah yang dianggap sebagai lokasi
potensi penangkapan ikan secara umum dapat dijelaskan dengan adanya ranti makanan dari
munculnya plankton yang berkembang di suatu lokasi karena adanya perairan yang subur yang
dapat mengundang ikan – ikan kecil sebagai pemangsa yang kemudian secara rantai makanan
akan berasosiasi dengan munculnya ikan – ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi seperti ikan
tuna, ikan kerapu dan lain – lainnya. 
Konsentrasi plankton di suatu daerah dapat dideteksi melalui data satelit oseanografi yang
menggunakan panjang gelombang tertentu yang secara spesifikasi dapat mendeteksi
persebaran dan konsentrasi klorofil-a. Dalam hal ini klorofil-a digunakan sebagai indikator
konsentrasi plangkton karena dari sekian banyak jenis plankton yang ada, klorofil-a merupakan
jenis klorofil yang dimiliki olah setiap jenis plankton sehingga bisa digunakan sebagi indikator
konsentrasi keberadaan plankton di permukaan laut.  Syarat daerah yang dikatakan sebagai
suatau daerah tangkapan ikan: (Rasidi, 2009)
1.    Terdapatnya ikan – ikan yang berlimpah
2.    Alat tangkapan dapat dioperasikan secara optimal
3.    Secara ekonomis daerah tersebut sangat berharga
4.    Bukan merupakan jalur lalu lintas pelayaran  Pertumbuhan plankton secara cepat di suatu
lokasi biasanya diawali dengan adanya perairan yang subur yang disebabkan adanya
fenomena pergerakan massa air laut yang disebut upwelliing dan seafront. Upwelling adalah
naiknya massa air laut menyebabkan dasar laut teraduk dan terangkat dimana didasar laut
tersebut terendapkan sekian banyak nutrien. Dengan terangkatnya massa air laut dari dasar
yang memiliki banyak kandungan nutrien tersebut, maka memicu tumbuhnya plankton secara
cepat didaerah tersebut. Fenomena upwelling ini dapat dideteksi dengan menggunkan data
satelit oseanografi yang menggunakan panjang gelombang tertentu menggunkan radiometer
sebagai sensornya sehingga bisa menampilkan persebaran suhu permukaan laut secra detil.

 7 / 9

http://crs.itb.ac.id/media/mapin/pdf/teguh_hariyanto.pdf


GeoMap

Written by geomap
Thursday, 03 June 2010 05:30 - Last Updated Monday, 19 July 2010 03:10

Sedangkan fenomena seafront dapat di deteksi dari satelit oseanografi dengan melihat pada
adanya batas yang tegas antara perairan yang miliki suhu panas dengan perairan yang
memiliki suhu yang lebih rendah.   Fenomena
upwelling  ditandai dengan adanya perairan yang  memiliki suhu permukaan laut yang lebih
rendah dibandingkan daerah sekitarnya yang disebabkan oleh air laut dalam yang memiliki
suhu lebih rendah muncul ke permukaan laut yang suhunya lebih tinggi. Sedangkan seafront
yang merupakan daerah pertemuan arus laut yang memiliki suhu panas dengan arus laut yang
memiliki suhu dingin. Dengan mekanisme yanhg sama maka seafront akan memicu tumbunya
plankton di daerah tersebut.
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