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ABSTRAK 

Klasifikasi citra  digunakan sebagai dasar interpretasi, analisis serta 

pemodelan data spasial yang akan membantu dalam menentukan 

beragam kebijakan lingkungan dan sosial ekonomi. Metode 

klasifikasi yang telah lama ada merupakan Klasifikasi berdasarkan 

parameter (Parametric Classification) seperti MLC (Maximum 

Likelihood Classification), parallelepiped, minimum distance, 

Mahalanobis distance. Namun demikian metode tersebut tidak 

bekerja dengan baik pada data yang memiliki resolusi spasial tinggi 

serta pada lingkungan yang memiliki fitur objek yang kompleks 

(daerah padat bangunan). Keterbatasan diatas disebabkan karena 

parametric classification membutuhkan dataset yang sudah 

terdistribusi secara normal. Berbanding terbalik dengan Non-

parametric Classifier yang bersifat independen terhadap sifat 

distribusi data, sehingga dalam metode ini tidak dibutuhkan 

parameter statistik untuk dapat memisahkan banyak kelas pada 

citra.  Non- parametric classification sesuai untuk digunakan 

dalam klasifikasi citra resolusi tinggi dengan fitur tutupan lahan 

yang kompleks, dimana metode ini merupakan hasil pendekatan 

Machine Learning Decision Trees, Random Forest, Neural 

Networks dan Support Vector Machines. Oleh karena itu 
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kemampuan dari metode Machine Learning perlu dianalisis lebih 

jauh khususnya pada Decision Tree dan Random Forest, kedua 

metode dievaluasi pada hasil klasifikasinya menggunakan data 

citra satelit resolusi tinggi Pleiades resolusi 0,5 meter dengan 240 

titik training (75% sample dan 25% validator). Hasil klasifikasi 

tutupan lahan kedua metode kemudian dianalisis secara statistik 

dan juga kualitas visualnya. Hasil penelitian menunjukkan akurasi 

klasifikasi tutupan lahan pada kedua metode tergolong tinggi, 

dimana pada Decision Tree sebesar 88,9% dan Random Forest 

sebesar 95,5%. Dari uji kualitatif ketepatan hasil klasifikasi 

didapatkan bahwa pada metode Random Forest memiliki 

kelebihan dalam melakukan klasifikasi area terbangun, Decision 

Tree lebih baik dalam melakukan klasifikasi lahan kosong dan 

vegetasi, sedangkan kedua metode sama baiknya dalam melakukan 

klasifikasi badan air. 

Kata Kunci : Decision Tree, Klasifikasi, Machine Learning, 

Random Forest,  Tutupan Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

Comparison of Land Cover Classification Result in 

Pleiades High Resolution Imagery using Machine 

Learning Approach of Decision Tree and Random 

Forest  
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Surabaya) 

Name   : Muhammad Harissalam 

ID   : 033 1 16 40000 052 

Department  : Teknik Geomatika 

Supervisor  : Hepi Hapsari Handayani, ST, M.Sc, PhD 

ABSTRACT 

Image classification is used as the basis for interpretation, analysis 

and modeling of spatial data that will support in determining a 

variety of environmental and socioeconomic policies. 

Classification being long existed is based on parameters namely 

parametric classification such as MLC (Maximum Likelihood 

Classification), parallelepiped, minimum distance, Mahalanobis 

distance, etc. However, those methods do not work well on data 

with high spatial resolution and in environments that have complex 

object features (urban, and dense areas building) since the 

classification require a normally distributed dataset. Inversely, the 

non-parametric classifier is independent in the nature of data 

distribution. Herein, no statistical parameters are needed to 

separate many classes in the image. Therefore, that method is very 

suitable to apply in the classification of high-resolution images 

with complex land cover features, The method is usually employed  

Machine Learning Decision Trees, Random Forest, Neural 

Networks and Support Vector Machines approaches. Thus, the 

ability of the Machine Learning method needs to be analyzed 

further, especially in the Decision Tree and Random Forest. The 

result of both methods are evaluated using high resolution Pleiades 
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satellite image data with a resolution of 0.5 meters. 240 training 

points (75% sample and 25% validator) are used in the 

classification process, then the results will be analyzed statistically 

and visually. The results showed high accuracy with kappa 

coefficient value of 89.9% in the Decision Tree and 95.5% in the 

Random Forest. Based on the qualitative test, it revealed the 

Random Forest method has advantages in classifying bulit area, 

and The Decision Tree is better in classifying the bare land and 

vegetation, while the two methods are equally good in classifying 

water body. 

Keywords: Classification, Decision Tree, Land Cover, 

Machine Learning, Random Forest 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penginderaan jauh merupakan ilmu yang mengacu pada 

identifikasi fitur permukaan bumi beserta sifat geo-biofisiknya. 

Data permukaan bumi yang terekam oleh sensor penginderaan jauh 

terdiri dari panjang gelombang yang berbeda-beda, dan harus 

dilakukan koreksi secara radiometrik serta geometrik sebelum data 

informasi spektral dapat diekstrak (Havyas V.B, dkk., 2015). 

Penelitian menggunakan data citra satelit penginderaan jauh 

banyak menaruh perhatian khusus dalam mengembangkan metode 

klasifikasi citra, hal ini dikarenakan hasil klasifikasi citra  

digunakan sebagai dasar interpretasi, analisis serta pemodelan data 

spasial yang akan membantu dalam menentukan beragam 

kebijakan lingkungan dan sosial ekonomi (Jensen J.R, dkk., 1999).  

Klasifikasi citra digunakan sebagai dasar interpretasi, analisis serta 

pemodelan data spasial yang akan membantu dalam menentukan 

beragam kebijakan lingkungan dan sosial ekonomi (Jensen J.R, 

dkk., 1999), Pemerintah dalam merencanakan tata ruang kota perlu 

untuk mengetahui area kota mana saja yang telah digunakan 

beserta detail penggunaan lahan tersebut, oleh karena itu dibuat 

peta tutupan lahan yang memiliki peran penting untuk 

mengidentifikasi bagian tutupan lahan kota dan kegiatan utama 

(penggunaan lahan) yang terjadi disana (Natural Resources 

Canada, 2015). 

Metode klasifikasi yang telah lama ada merupakan 

Klasifikasi berdasarkan parameter (Parametric Classification) 

seperti MLC (Maximum Likelihood Classification), metode ini 

tidak bekerja dengan baik pada data yang memiliki resolusi spasial 

tinggi serta pada lingkungan yang memiliki fitur objek yang 

kompleks (perkotaan, dan daerah padat bangunan) dikarenakan 
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pada Parametric Classification membutuhkan dataset yang 

terdistribusi secara normal. Berbanding terbalik dengan Non-

parametric Classifier yang bersifat independen terhadap sifat 

distribusi data, sehingga dalam metode ini tidak dibutuhkan 

parameter statistik untuk dapat memisahkan banyak kelas pada 

citra, sehingga metode ini sangat sesuai digunakan dalam 

klasifikasi citra resolusi tinggi dengan fitur tutupan lahan yang 

kompleks, metode ini merupakan hasil pendekatan Machine 

Learning Decision Trees, Random Forest, Neural Networks dan 

Support Vector Machines (Havyas V.B, dkk., 2015). 

Melalui penelitian ini akan dilakukan perbandingan 

terhadap hasil klasfikasi Machine Learning (Decision Tree dan 

Random Forest). Data yang digunakan merupakan Citra Satelit 

Resolusi Tinggi Pleiades. Pemilihan metode klasifikasi 

menggunakan pendekatan Machine Learning Decision Tree dan 

Random Forest didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Havyas V.B (Havyas V.B, dkk., 2015). Melalui penelitiannya 

didapatkan kesimpulan bahwa untuk memanfaatkan citra satelit 

resolusi tinggi dengan karakteristik fitur objek yang kompleks 

(daerah urban) dalam klasifikasi tutupan lahan dibutuhkan metode 

non parametrik pendekatan Machine Learning, hal ini dikarenakan 

metode ini bersifat independen terhadap sifat distribusi data, 

sehingga tidak dibutuhkan parameter statistik untuk memisahkan 

banyak kelas pada citra (Bharti S, dkk, 2019). Decision Tree dan 

Random Forest dipilih dengan tujuan mengevaluasi performa 

klasifikasi yang dihasilkan, mengingat kedua metode memiliki 

kesamaan dalam model induksi yang digunakan yakni tree based. 

Decision Tree terdiri dari satu pohon induk pengambil keputusan 

sedangkan Random Forest terdiri dari gabungan banyak pohon 

keputusan, sehingga analisis akan pengaruh model pohon 

keputusan terhadap hasil klasifikasi menjadi alasan yang 

mendasari mengapa metode ini dipilih. Pemilihan data primer  

berupa Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades didasari oleh resolusi 
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spasial yang dimiliki tinggi yaitu 0,5 meter sehingga sangat baik 

untuk digunakan dalam mendapatkan klasifikasi tutupan lahan 

yang detail serta akurat pada daerah perkotaan yang padat. 

Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Surabaya  dipilih sebagai 

daerah penelitian karena daerah tersebut memenuhi semua jenis 

tutupan lahan yang ada di Surabaya, serta memiliki karakteristik 

fitur tutupan lahan yang kompleks dan padat sehingga sesuai 

dengan tujuan tugas akhir dalam mengevaluasi akurasi dari metode 

klasifikasi tutupan lahan menggunakan pendekatan Machine 

Learning Decision Tree dan Random Forest. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara melakukan klasifikasi tutupan lahan 

menggunakan pendekatan Machine Learning (Random 

Forest dan Decision Tree)? 

b. Bagaimana hasil klasifikasi tutupan lahan yang dihasilkan 

dari kedua metode pendekatan Machine Learning 

(Random Forest dan Decision Tree) baik secara kualitatif 

dan kuantitatif ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Daerah yang diteliti adalah Kelurahan Kejawan Putih 

Tambak, Surabaya. 

b. Kelas tutupan lahan yang dilakukan klasifikasi sejumlah 6 

yaitu: (Area Bangunan, Badan Air, Lahan Kosong, dan 

Vegetasi) 

c. Tahun data yang digunakan yaitu Citra Satelit Resolusi 

Tinggi Pleiades November 2017 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan klasifikasi tutupan lahan melalui pendekatan 

Machine Learning (Decision Tree dan Random Forest). 

b. Melakukan analisis perbandingan terhadap akurasi hasil 

klasifikasi tutupan lahan secara kuantitatif (Melalui Nilai 

Koefisien Kappa, User Accuracy (UA) dan Producer 

Accuracy (PA)) serta secara kualitatif (Melalui 

pengamatan citra secara visual berdasarkan kunci 

interpretasi) 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui akurasi dari peta tutupan lahan hasil klasifikasi 

Machine Learning (Decision Tree dan Random Forest). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penggunaan Lahan (Land Use) dan Tutupan Lahan (Land 

Cover) 

Penggunaan lahan (land use) dan tutupan lahan (land cover) 

pada hakekatnya berbeda walaupun menggambarkan hal yang 

sama, yaitu keadaan fisik permukaan bumi. Tutupan lahan 

merupakan perwujudan secara fisik objek-objek yang menutupi 

lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia terhadap ojek-objek 

tersebut, sedangkan penggunaan lahan berhubungan dengan 

kegiatan manusia pada suatu bidang lahan. Penggunaan lahan 

untuk pemukiman memiliki tutupan terdiri dari atap, permukaan 

yang diperkeras, rumput dan pepohonan (Ardiansyah 2017). 

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi 

Geospasial, Tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan 

batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang 

terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Sedangkan 

menurut SNI nomor 7645 tahun 2010, tutupan lahan dapat juga 

didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang 

dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan 

perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan 

tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun 

perawatan pada areal tersebut (Badan Standardisasi Nasional 

2010). Data tutupan lahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kebutuhan antara lain: 

a. Analisis dinamika perkembangan hutan (degradasi, 

deforestasi dan reforestasi). 

b. Perhitungan cadangan dan emisi karbon. 

c. Perencanaan dan pengembangan suatu daerah/ areal (tata 

ruang wilayah). 
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d. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemegang izin 

usaha (konsesi) pada kawasan hutan hutan (pemantauan 

areal penebangan, realisasi tanam dan pembukaan 

tambang). 

e. Pemantauan areal Kawasan Konservasi dan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan dari perambahan, pembalakan liar dan 

kebakaran lahan dan hutan. 

2.1.1 Klasifikasi Tutupan Lahan 

Klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan 

merupakan upaya pengelompokan berbagai jenis tutupan lahan 

atau penggunaan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan 

sistem tertentu. Klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi 

penggunaan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 

proses interpretasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pembuatan 

peta tutupan lahan maupun peta penggunaan lahan (Lillesan, dkk., 

1990). Tutupan lahan skala nasional memiliki 22 kelas tutupan 

lahan dengan 7 kelas tutupan hutan dan 15 kelas tutupan bukan 

hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan 

kepentingan secara khusus dan institusi-institusi terkait tingkat 

nasional secara umum (Badan Standardisasi Nasional 2010). 

Adapunn jenis tutupan lahan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1  Jenis Tutupan Lahan 

No  Kode Toponimi Keterangan 

1  2001 Hp Hutan Lahan Kering Primer 

2  2002 Hs Hutan Lahan Kering Sekunder 

3  2004 Hmp Hutan Mangrove Primer 

4  2005 Hrp Hutan Rawa Primer 

5  20041 Hms Hutan Mangrove Sekunder 

6  20051 Hrs Hutan Rawa Sekunder 

7  2006 Ht Hutan Tanaman 

8  2007 B Belukar 

9  2010 Pk Perkebunan 

10  2012 Pm Pemukiman 

11  2014 T Tanah Terbuka 

12  2500 Aw Awan 

13  3000 S Savanna/ Padang rumput 

14  5001 A Badan Air 

15  20071 Br Belukar Rawa 

16  20091 Pt Pertanian Lahan Kering 

17  20092 Pc Pertanian Lahan Kering Campur 

18  20093 Sw Sawah 

19  20094 Tm Tambak 

20  20121 Bdr Bandara/ Pelabuhan 

21  20122 Tr Transmigrasi 

22  20141 Pb Pertambangan 

23  50011 Rw Rawa 

Sumber: SNI 7645-2010 tentang Klasifikasi Tutupan Lahan 

 Selain berdasarkan SNI 7645-2010, jenis tutupan lahan 

dapat diklasifikasikan menurut Perda Kota Surabaya Nomor 12 
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Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 

Tahun 2014-2034. Penelitian ini mengacu pada kelas tutupan lahan 

menurut Perda Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang disesuaikan 

dengan metode penelitian ini, adapun kelas tutupan lahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Area Terbangun 

b. Badan Air 

c. Lahan Kosong 

d. Vegetasi (Ruang Terbuka Hijau) 

2.2 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan gabungan dari dua kata dasar 

yaitu indera yang berarti melihat dan jauh yang berarti dari jarak 

yang jauh. Sehingga berdasarkan etimologi, penginderaan jauh 

adalah melihat objek dari jarak yang jauh. Penginderaan jauh 

didefinisikan sebagai ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis 

menggunakan kaidah ilmiah data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah 

atau gejala yang dikaji. Objek, daerah, atau yang dikaji dalam 

definisi tersebut dapat berada di permukaan bumi, atmosfer, atau 

planet di luar angkasa (Lillesan, dkk., 1990). 

Sedangkan menurut Purwadhi (2001), penginderaan jauh 

adalah pengumpulan data penginderaan jauh dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk sesuai dengan tenaga yang digunakan.  

Sistem penginderaan jauh (inderaja) menurut Kusumowidagdo, 

dkk (2007) terdiri atas berbagai komponen yang terintegrasi dalam 

satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut meliputi sumber 

tenaga, atmosfer, objek, sensor dengan wahana, pengolahan data, 

interpretasi/analisis dan pengguna (user).    
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2.3 Citra Satelit Pleiades 

Satelit optik Pleiades merupakan dua satelit kembar dengan 

resolusi yang sangat tinggi, produk standar Pleiades memiliki 

resolusi spasial sebesar 50 cm (Pleiades Imagery, 2012). 

Satelit Pleiades menyediakan produk siap pakai, dimana 

produk ini (citra) dapat dengan mudah digunakan dalam penerapan 

Sistem Informasi Geografis atau digunakan untuk menghasilkan 

Informasi Tematik ketika dikombinasikan dengan informasi lain 

yang didapatkan dari satelit, fotogrametri dan data lapangan. 

Satelit Pleaiades secara simultan selalu mengakuisisi data citra 

dalam bentuk 2 citra yaitu: Pankromatik (hitam dan putih) dan 

Multispektral (4 Band Warna) (Pleiades Imagery, 2012). 

a. Sensor Satelit Pleiades- 1A 

Pleiades -1A diluncurkan pada 16 Desember 2011 

bertempat di Soyuz ST, Europe's Spaceport Kourou, 

Prancis. Pleiades-1A memberikan kombinasi yang ideal 

antara area cakupan, resolusi spasial, dan kecepatan satelit 

(Pleiades Imagery, 2012). 

Gambar 2. 1 Pleiades 1-A (kiri) dan 

Pleiades 1B (kanan) 
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Tabel 2. 2 Spesifikasi Pleaides Imagery  

(Sumber : Pleiades Imagery, 2012) 

 

b. Sensor Satelit Pleiades -1B 

Diluncurkan pada 2 Desember 2012. Memiliki 

kemampuan untuk melakukan pemetaan skala besar 

termasuk rekayasa dan proyek konstruksi, monitoring 

(kompleks pertambangan, industri, militer, daerah konflik, 

bencana alam serta evakuasi dan operasi penyelamatan). 

 

 

Mode Pencitraan Pankromatik Multispektral

Resolusi Spasial Pada Nadir 0,5 m GSD pada nadir 2 m GSD pada nadir

Jangkauan Spektral 480- 830 nm

Biru (430 – 550nm) Hijau (490 – 

610nm) Merah (600 – 720nm) IR 

dekat (750 –950nm)

Lebar Satuan

Pencitraan 

Off-Nadir

Jangkauan Dinamik

Masa Aktif Satelit

Waktu Pengulangan

Ketinggian Orbit

Waktu Lintasan

Orbit

Luas Pemesanan

Level Proses

Tingkat Akurasi

Minimum 25 km2 untuk data arsip (jarak lebar min.500m) 

Minimum 100 km2 untuk perekaman baru (jarak lebar 

min.5km)

Primer dan Ortho

3m tanpa GCP (CE90) Hingga kurang dari 1m dengan GCP

694 km

10:15 AM Ekuatorial

Sinkron Matahari

Harga
€. 10 per km2 untuk data arsip

€. 17 per km2 untuk perekaman baru

20 km pada nadir

Hingga 47 derajat

Tersedia Opsi Pemilihan sudut Ketinggian

12 bit per piksel

Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun

Setiap 1 hari
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2.4 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti 

pentingnya objek tersebut. Pengidentifikasian objek dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan elemen visual pada objek yang 

berada disekitarnya. Mengidentifikasi target citra berdasarkan 

elemen visual ini memungkinkan kita untuk menafsirkan dan 

menganalisis lebih jauh. Dalam interpretasi citra satelit, terdapat 

beberapa unsur yang dapat mempermudah interpretasi, yaitu : 

(Sutanto, 1994). 

a) Tekstur 

Tekstur merupakan ukuran frekuensi perubahan 

rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek 

yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual 

(Sutanto, 1994). Tekstur sering dinyatakan dalam 

tingkatan kasar, sedang dan halus. 

  

 

 

 

 

 

b) Rona dan Warna 

Rona dan warna adalah tingkat kegelapan atau kecerahan 

objek pada suatu citra. Rona merupakan tingkatan dari 

hitam ke putih atau sebaliknya. Sedangkan Warna adalah 

wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan 

spektrum yang sempit, lebih sempit dari spectrum tampak 

(Sutanto, 1994) 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Unsur Tekstur 

(Sumber : Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007) 
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c) Pola 

Pola terkait dengan susunan keruangan objek. Pola 

biasanya terkait juga dengan adanya pengulangan bentuk 

umum suatu atau sekelompok objek dalam ruang. Pola 

atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai 

bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa 

objek alamiah (Meurah, 2011) 

  

 

 

 

 

 

d) Bentuk 

Bentuk sebagai unsur interpretasi mengacu ke 

bentuk secara umum, konfigurasi, atau garis besar wujud 

objek secara individual. Bentuk merupakan atribut yang 

jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali 

berdasarkan bentuknya saja seperti bentuk bangunan yang 

Gambar 2. 3 Ilustrasi Unsur Rona dan Warna 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007) 

 

Gambar 2. 4 Ilustrasi Unsur Pola 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007) 
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cenderung berbentuk segi empat dan kubah masjid yang 

cenderung berbentuk lingkaran.  

 

Gambar 2. 5 Ilustrasi Unsur Bentuk 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007) 

e) Ukuran 

Ukuran  merupakan atribut objek yang berupa 

jarak, luas tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek foto 

harus dipertimbang dengan skala yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bayangan 

Bayangan merupakan tampilan yang dibentuk 

oleh benda yang terkena sinar matahari. Bayangan dapat 

membantu dalam proses interpretasi karena dapat 

digunakan untuk memperkirakan bagaimana profil dan 

ketinggian relatif suatu objek. 

Gambar 2. 6 Ilustrasi Unsur Ukuran 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh 

LAPAN dan Jurusan Geografi UNS 2007) 
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f. Asosiasi 

Asosiasi  adalah keterkaitan antara obyek yang 

satu dengan obyek lainnya (Sutanto, 1994). Asosiasi 

memperhitungkan hubungan antara obyek atau fitur lain 

yang dapat dikenali yang dekat dengan obyek target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Situs 

Situs atau letak merupakan penjelasan tentang 

obyek relatif terhadap obyek atau kenampakan lain yang 

lebih mudah untuk dikenali, dan dipandang dapat 

dijadikan dasar untuk identifikasi obyek yang dikaji dan 

bukan mencirikan suatu obyek secara langsung 

Gambar 2. 7 Ilustrasi Unsur Bayangan 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007) 

 

Gambar 2. 8 Ilustrasi Unsur Asosiasi 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan 

Jurusan Geografi UNS 2007 
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2.5 Koreksi Radiometrik 

Penggunaan citra dengan basis digital number (DN) 

mempunyai kesalahan yang belum terkoreksi, yaitu kesalahan 

radiometrik dan atmosferik. Kesalahan radiometrik disebabkan 

karena pengaruh sudut elevasi matahari (sun elevation) dan jarak 

matahari-bumi. Tidak terkoreksinya citra secara radiometrik 

mengakibatkan metode yang dipakai untuk menganalisis citra 

(sebagai contoh adalah model algoritma yang dibuat) tidak dapat 

diterapkan pada citra pada tanggal atau tempat yang berlainan. 

Oleh karena itu diperlukan koreksi radiometrik untuk 

menstandarkan kondisi sudut elevasi matahari dan jarak matahari-

bumi pada citra yang diterima pada waktu atau tempat 

mengeliminasi kesalahan radiometrik (Purwadhi, 2001).  

Kesalahan lainnya yang perlu dikoreksi adalah kesalahan 

atmosferik. Kesalahan atmosferik biasanya disebabkan oleh 

adanya path radiansi (gelombang elektro magnetik yang 

dihamburkan/pantulkan oleh atmosfir ke sensor satelit), 

penyerapan (absorption) gas dan hamburan diharapkan noise dapat 

dikurangi atau di eliminasi. 

Gambar 2. 9 Ilustrasi Unsur Situs 

(Sumber: Pusat Data Penginderaan jauh LAPAN dan Jurusan 

Geografi UNS 2007 
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2.5.1 Kalibrasi Radiometrik pada Citra Pleiades 

Kalibrasi radiometrik dilakukan dengan mengkoversi 

Digital Number (DN) ke physical unit yaitu: 

a. Konversi DN ke TOA Radiance  

𝐿𝑏(𝑝) =
𝐷𝐶(𝑝)

𝐺𝐴𝐼𝑁(𝑏)
+ 𝐵𝐼𝐴𝑆(𝑏)  

Keterangan: 

𝐷𝐶(𝑝)      = 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑃𝑙𝑒𝑖𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝐺𝐴𝐼𝑁(𝑏)

=  𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑘 

𝐵𝐼𝐴𝑆 (𝑏) = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑙  
(Sumber : Pleideas User Guide, 2012) 

b. Konversi DN ke TOA Reflectance 

𝜌𝑏(𝑝) =  
𝜋.𝐿𝑏(𝑝)

𝐸0(𝑏).cos (𝜃𝑠)
   

Keterangan: 

𝐿𝑏(𝑝)      =  𝑇𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝐸0(𝑏)      = 𝑇𝑂𝐴 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 

𝜃𝑠            = Sudut zenith matahari (sudut zenith = 90o-

sudut elevasi) 

(Sumber : Pleideas User Guide, 2012) 

2.6 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil 

penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat 

peta dalam bentuk, skala dan proyeksi. Transforamasi geometrik 

yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel 

sedemikian rupa, sehingga pada citra digital yang sudah 

ditransformasi dapat dilihat gambaran objek dipermukaan bumi 

yang terekam sensor. Pengubahan bentuk kerangka liputan dari 

bujur sangkar menjadi jajaran genjang merupakan hasil 

transformasi ini. Tahap ini diterapkan pada citra digital mentah 
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(langsung hasil perekaman satelit), dan merupakan koreksi 

kesalahan geometrik sistematik (Mather P.M, 1987). 

Koreksi geometrik dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan empirik, pendekatan empirik menggunakan data acuan 

(titik, data vektor, ataupun peta yang telah teregistrasi dengan 

sistem koordinat). Berikut merupakan dua metode hasil 

pendekatan empirik dalam melakukan koreksi geometrik : 

(Chintan P.D, dkk, 2015). 

2.6.1 Image- to-Map Geo-Correction 

Metode ini menggunakan data referensi seperti data ukur topografi, 

peta data vektor, atau standar peta lain dengan referensi Universal 

Transverse Mercator. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Image-to-Map Geo-Correction  

(Sumber: Chintan P.D, dkk, 2015) 

Proses estimasi parameter digunakan sebagai solusi dalam 

proses registrasi koordinat peta kealam data citra, sehingga dalam 

hal ini data planar yang direpresentasikan sebagai peta dinamakan 

sebagai set variabel ℒ = {𝜄1, . . . . , 𝜄𝑀} pada model garis ke M 

dimana koordinat pada variabel ℒ akan di registrasikan ke dalam 

data set ℒ′ = {𝜄′1, . . . . , 𝜄′𝐷} (model garis ke D) yang merupakan data 

citra atau gambar. Dalam melakukan proses estimasi parameter 

digunakan collineations (projective transformation) untuk 

mentransformasikan koordinat 𝑝 = (𝑥, 𝑦)𝑇 menjadi model 

koordinat 𝑝′ = (𝑥′, 𝑦′)𝑇. Kolineasi dari 𝑇𝜃 direpresentasikan 
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dengan delapan parameter dimensi vektor 𝜃 =  {𝜃1, . . . . , 𝜃8}𝑇 

dengan 𝑝′ = 𝑇𝜃(𝑝) (Wolfgang K., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut merupakan rumus transformasi koordinat Image-to-Map 

Geo Rectification:  (Wolfgang K., 2001). 

𝑥′ =
𝜃1𝜒 + 𝜃2𝑦 +  𝜃3

𝜃1𝜒 + 𝜃8𝑦 +  1
 

𝑦′ =
𝜃4𝜒 + 𝜃5𝑦 + 𝜃6

𝜃1𝜒 + 𝜃8𝑦 +  1
 

Keterangan : 

𝜃   = Parameter dimensi vektor, 𝜃 =  {𝜃1, . . . . , 𝜃8}𝑇 

(x,y)  = Koordinat peta 

(x’,y’)  = Koordinat citra terproyeksi  

Gambar 2. 11 Transformasi Koordinat Image-to-Map Geo 

Rectification (Sumber: Wolfgang K., 2001)  
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2.6.2 Image-to-Image Geo-Correction 

Metode ini menyesuaikan dan memasangkan satu gambar dengan 

gambar lainya sehingga area geografis yang sama memiliki posisi 

(koordinat) yang sama atau mencerminkan satu sama lain. 

2.7 Machine Learning 

Machine Learning, menurut definisinya, adalah bidang 

komputer sains yang berkembang dengan cara mempelajari pola 

data dalam kecerdasan buatan. Machine Learning merupakan 

algoritma yang dapat membuat prediksi pada set data yang 

diberikan. Prosedur ini beroperasi melalui konstruksi model input 

data untuk membuat prediksi . (Annina S. dkk, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Gambaran umum cara kerja Machine 

Learning (Sumber : Bharti S., 2019) 
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2.7.1 Decision Tree 

Decision Tree merupakan salah satu induksi algoritma 

Machine Learning, algoritma ini membentuk sebuah pohon 

klasifikasi untuk melakukan pemisahan kelas pada data. Pohon 

klasifikasi dibuat dengan mempartisi ruang fitur secara rekursif 

berdasarkan pada training sample data. Pada setiap percabangan, 

sebuah pengambilan keputusan secara otomatis diterapkan, dimana 

pengambilan keputusan yang diterapkan melibatkan kombinasi 

lebih dari satu input data atribut atau fitur (Quinlan J.R., 1993). 

Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki oleh metode 

Decision Tree: (Havyas V.B, 2015). 

a. Decision Tree tidak terikat dengan parameter (non-

parametric), metode ini tidak dibatasai pada sifat distribusi 

data. 

b. Dapat dengan cepat melakukan komputasi (training) data 

c. Mampu melakukan pengolahan data dengan dimensi yang 

besar. 

d. Memiliki algoritma yang sederhana dan dapat mengolah 

data yang hilang sebagian (data yang bias) 

e. Decision Tree dapat diaplikasikan pada berbagai macam 

situasi seperti melakukan seleksi data penting pada suatu 

dataset yang besar dan menentukan peran data tersebut 

apakah penting atau tidak (auto selection) 
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Berikut merupakan contoh Decision Tree pada klasifikasi 

tutupan lahan berbasis indeks spektral (Sumber : Lizhen L. dkk, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui diagram pohon diatas dapat dilihat beberapa 

aturan (rule based) yang diterapkan oleh algoritma sehingga 

didapatkan tutupan lahan terklasifikasi (Lizhen L. dkk, 2014). 

a. Untuk memisahkan antara badan air dan tutupan lahan 

lainnya digunakan batasan berupa NDWI lebih besar atau 

sama dengan 0 

b. Untuk mendapatkan tutupan lahan vegetasi maka aturan 

yang diterapkan adalah nilai NDVI lebih besar dari 0,11 

Gambar 2. 13 Decision Tree φ yang dibuat untuk penyelesaian 

klasifikasi tutupan lahan (Sumber: Lizhen L. dkk, 2014) 



22 

 

 

 

yang diterapkan pada bagian NDWI kurang dari 0, dan 

seterusnya hingga didapatkan klasifikasi terakhir. 

c. Semakin bercabang kebawah, maka rule based akan 

melibatkan lebih banyak atribut. 

2.7.2 Random Forest 

Random Forest membentuk sekelompok metode yang terdiri 

dari gabungan (atau forest) dari beberapa Trees  yang tumbuh 

melalui varian acak dari algoritma induksi tree-based (Gilles L., 

2014). Masing- masing tree bergantung pada nilai piksel pada tiap 

vektor yang diambil secara acak dan independen (Breiman L., 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram diatas manampilkan alur kerja dari algoritma Random 

Forest. Secara garis besar cara kerja algoritma Random Forest  

adalah sebagai berikut: (Katmoko A.S. dkk, 2014). 

Gambar 2. 14 Diagram Pohon Keputusan Random Forest  

(Sumber: Katmoko A.S, dkk, 2014)   
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a. Dalam pembentukan tree, algortima Random Forest akan 

melakukan training terhadap sampel data. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara sampling with replacement.  

b. Sebanyak sepertiga dari sampel akan digunakan untuk 

menentukan data Out of Bag (OOB). Penentuan data out 

of bag dilakukan untuk mengistamasi error dan 

menentukan variabel importance.  

c. Variabel yang akan digunakan untuk menentukan 

pemisahan (split) terbaik ditentukan secara acak. Setelah 

seluruh tree terbentuk, maka proses klasifikasi akan 

berjalan.  

d. Penentuan kelas dilakukan dengan cara voting dari 

masing- masing tree, kelas dengan jumlah vote terbanyak 

akan menjadi pemenangnya. 

Berikut merupakan kelebihan dari algoritma Random Forest: 

(Breiman L., 2001) 

a. Berjalan efisien untuk database yang besar 

b. Dapat mengolah ribuan variabel inpt tanpa harus 

menghapus variabel lainnya 

c. Dapat memberikan perkiraan variabel yang dianggap 

penting dalam klasifikasi 

d. Menghasilkan hasil perkiraan yang tidak bias dalam hasil 

foresting (pengelompokan) 

e. Mempu menjaga akurasi pengolahan data meskipun 

terdapat data yang hilang 

f. Mampu mendistribusikan dan menyeimbagkan nilai bias 

pada kelas dengan dataset yang memiliki populasi yang 

tidak seimbang. 

g. Memungkinkan dilakukannya deteksi interaksi antar 

variabel. 



24 

 

 

 

2.8 Uji Validasi Hasil Klasifikasi (Accuracy Assesment) 

Validasi training sampel dilakukan dengan melakukan 

interpretasi visual terhadap citra resolusi tinggi Pleiades. Training 

Sampel dipilih secara acak terhadap ke enam tutupan lahan dan 

didistribusikan secara merata pada daerah studi kasus penelitian. 

Uji akurasi klasifikasi yang dihasilkan dari Machine Learning juga 

dilakukan menggunakan PA (Producer’s Accuracy), UA (User’s 

Accuracy), OA (Overall Accuracy), dan nilai koefisien Kappa 

yang didapatkan dari Matriks Konfusi (Zhenfeng S., dkk, 2016). 

Matriks konfusi dihitung dengan membandingkan hasil 

klasifikasi yang diturunkan dari citra dengan kondisi lapangan 

(ground truth)  tutupan lahan. Setiap kolom dalam matriks konfusi 

mewakili kelas dari kondisi asli di lapangan (ground truth). Dan 

nilai dari kolom memiliki hubungan satu sama lain dengan label 

citra yang telah dipasang kedalam ground truth pixel (Zhenfeng S., 

dkk, 2016). 

Koefisien Kappa didapatkan melalui penghitungan statistik 

reliabilitas antar penilai, dan dihitung menggunakan algoritma 

sebagai berikut: (Zhenfeng S., dkk, 2016) 

𝐾 =  
𝑁. ∑ 𝑥𝑖𝑖 − ∑(𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖)𝑟

𝑖

𝑁2 − ∑(𝑥𝑖+. 𝑥+𝑖)
 

Dimana : 

- r  = Jumlah baris dalam matriks konfusi 

- xii  = Jumlah pengamatan dalam baris i dan kolom i 

- xi+ = Jumlah margin dari baris i dan kolom i 

- N  = Jumlah seluruh pengamatan 

Producer’s Accuracy (PA) merupakan probabilitas dari piksel 

yang terklasifikasi secara benar kedalam suatu tipe tutupan lahan, 

nilai Producer’s Accuracy mewakili kesalahan akibat  kelalaian. 

User’s Accuracy (UA) merupakan proporsi dari piksel yang 

terklasifikasi secara benar, nilai UA mewakili dari kesalahan dalam 
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pelaksanaan. Akurasi keseluruhan dihitung melalui perbandingan 

diantara jumlah piksel yang terklasifikasi secara benar dengan 

jumlah piksel yang digunakan dalam uji akurasi (Zhenfeng S., dkk, 

2016). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam pemanfaatan metode klasifikasi 

machine learning dilakukan oleh Katmoko A.S., dkk pada tahun 

2014 dengan judul Klasifikasi Hutan- Non Hutan Data Alos Palsar 

Menggunakan Metode Random Forest, dan M. A. Syafriyyin., dkk, 

pada tahun 2013 dengan judul Optimalisasi Pemetaan Fase 

Pertumbuhan Padi Berdasarkan Analisis Reflektan dengan Data 

Hiperspektral. Berikut merupakan tabel diantara kedua penelitian 

terdahulu dengan penelitian tugas akhir peneliti: 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

 Katmoko A.S, 

dkk, 2014 

M. A. 

Syafriyyin., 

dkk, 2013 

Peneliti 

Judul Klasifikasi 

Hutan- Non 

Hutan Data Alos 

Palsar 

Menggunakan 

Metode Random 

Forest 

Optimalisasi 

Pemetaan Fase 

Pertumbuhan 

Padi 

Berdasarkan 

Analisis 

Reflektan 

dengan Data 

Hiperspektral 

Perbandingan 

Klasifikasi 

Tutupan 

Lahan 

menggunakan 

Metode 

Decision 

Tree dan 

Random 

Forest 

Metode Proses klasifikasi 

informasi hitan 

dan non- hutan 

dilakukan dengan 

metode non 

parametrik 

Menggunakan 

dua metode 

terbimbing yang 

merupakan 

model induksi 

dari algoritma 

Proses 

Klasifikasi 

Tutupan lahan 

dilakukan 

dengan 2 

metode non- 
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Random Forest 
classifier 

Machine 

Learning SAM 

(Spectral Angle 

Mapper) dan 

SVM (Single 

Vectore 

Machine) dalam 

melakukan 

analisis dan 

pemetaan fase 

pertumbuhan 

padi melalui 

nilai spektral 

dalam citra. 

parametrik 

Machine 

Learning 

(Decision 

Tree dan 

Random 

Forest) 

Data ALOS PALSAR 

(Resolusi Spasial 

25 m) 

HyMap 

Resolusi Spasial 

1m 

(Pansharpened) 

CSRT 

Pleiades 

(Resolusi 

Spasial 0,5 m) 

Hasil dan 

Analisis 

Melakukan 

klasifikasi 

penutup lahan 

dengan 

mengelompokkan 

obyek pada citra 

menjadi 9 kelas, 

yaitu hutan, 

karet, 

mangrove& 

semak campur 

pohon, kelapa 

sawit dan kelapa, 

semak, pertanian, 

lahan terbuka, 

permukiman, dan 

air  

Proses klasifikasi 

dilakukan dengan 

metode non 

Klasifikasi citra 

HyMap 

berdasarkan 

spectral 

reference yang 

telah disusun 

dengan metode 

SAM dan SVM 

kemudian 

dilakukan 

analisis hasil 

klasifikasi SAM 

dan SVM 

dengan menguji 

hasil ketelitian. 

Dari hasil 

pemetaan fase 

pertumbuhan 

padi yang dibagi 

menjadi 9 kelas 

Melakukan 

Klasifikasi 

tutupan lahan 

dengan 

membaginya 

menjadi 6 

kelas 

(Bangunan, 

Jalan, Badan 

air, Tambak, 

Vegetasi, dan 

Lahan 

Kosong). 

Hasil 

klasifikasi 

tutupan lahan 

kedua metode 

Machine 

Learning  

(Decision 
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parametrik 

Random Forest 
classifier 

menggunakan 

data mosai ALOS 

PALSAR tahun 

2010 yang 

memiliki resolusi 

spasial 25 meter, 

dalam 

penelitiannya 

(Katmoko A.S, 

dkk, 2014) 

mendapatkan 

hasil klasfikasi 

dengan nilai 

akurasi 95,46 %. 

mewakili setiap 

stage tumbuh 

padi yaitu 

(Seedling, 

Tillering, Stem 

Elongation, 

Penicle Initation 

to booting, 

Heading, 

Flowering, Milk 

Grain, Dough 

Grain, dan 

Mature Grain) 

diperoleh 

ketelitian  SAM 

sebesar 82,609 

% dan SVM 

sebesar 54,348 

%  .  

Tree dan 

Random 

Forest) 
kemudian 

dilakukan uji 

ketelitian baik 

secara 

kuantitatif 

(Kappa, UA, 

dan PA) serta 

secara 

kualitatif 

(Interpretasi) 

Berikut merupakan beberapa perbedaan mendasar antara 

penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu: 

a. Metode 

Metode Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode induksi algoritma berbasis pohon keputusan (tree 

based), sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (M. A. Syafriyyin., dkk, 2013) memanfaatkan metode 

berbasis regresi linier Machine Learning dalam pemisahan 

kelas pada citra. 

b. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan 

citra satelit resolusi tinggi Pleiades, sehingga memiliki 

tingkat detail (resolusi spasial) yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil akhir penelitian terdahulu yang 

telah disebutkan diatas. 
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Dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar pada 

penelitian tugas akhir ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

metode dan data yang digunakan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir ini merupakan metode tree based machine 

learning (Decision Tree dan Random Forest) sedangkan pada 

penelitian terdahulu menggunakan metode machine learning 

berbasis regresi linier. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data citra satelit resolusi tinggi Pleiades dengan 

resolusi 0,5 meter, berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

menggunakan data ALOSPLASAR resolusi 25 meter dan 

Hypermap resolusi 1 meter. 

Penelitian tugas akhir ini memiliki tujuan untuk 

melakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi tutupan lahan metode 

Decision Tree dan Random Forest, sehingga berbeda dengan kedua 

penelitian terdahulu yang ditujukan khusus untuk meneliti suatu 

permasalahan dengan satu metode machine learning 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Kejawan Putih Tambak, 

Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Daerah ini terletak pada 

7,274 – 7,267 LS dan 112,803 - 112,828 BT dengan luas wilayah 

sebesar 2,21 km2.  Kelurahan Kejawan Putih Tambak berbatasan 

dengan wilayah sebagai berikut: 

a) Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Kalisari 

b) Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa 

c) Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Gebang Putih 

d) Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Keputih 

Gambar 3. 1 Lokasi Kelurahan Kejawan Putih Tambak 
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3.2 Data dan Peralatan 

3.2.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades tahun 2017 Resolusi 

0,5 meter 

b) Data Peta Garis Kota Surabaya tahun 2002, Skala 1:5000  

c) Data Training point (.shp) yang ditentukan berdasarkan 

prinsip interpretasi citra. 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Laptop 

b) Perangkat Lunak R- Studio 

c) Perangkat Lunak Pengolah Data Spasial 

d) Perangkat Lunak Microsoft Office 
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3.3 Metodologi Penelitian 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian 
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Berikut merupakan penjelasan dari diagram penelitian diatas: 

1. Tahap Persiapan 

a. Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal 

mengenai kasus yang diteliti, baik berupa perumusan 

masalah, batasan penelitian, tujuan, dan manfaat dari 

pengaplikasian Machine Learning dalam pemetaan 

tutupan lahan. 

b. Studi Literatur 

Berupa pengumpulan referensi-referensi terkait 

yang menunjang mulai tahapan teori, pengolahan data, 

hingga analisis. Dalam tahap ini juga ditentukan data 

dan metode apa yang akan digunakan. 

c. Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data 

berupa data citra satelit resolusi tinggi Pleiades, dan 

data Peta Garis Kota Surabaya skala 1:5000 yang akan 

digunakan sebagai acuan Geo Referencing Citra 

Pleiades. 

2. Tahap Pengolahan 

a. Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades 

Data Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades yang 

digunakan memiliki resolusi spasial 0,5 meter dan 

harus dilakukan koreksi baik secara geometrik serta 

radiometrik sehingga dapat digunakan dalam 

pengolahan data. 

b. Georeferencing Citra  

Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades yang 

didapatkan belum memiliki sistem koordinat sehingga 

perlu dilakukan proses Georeferencing dengan Peta 

Garis Kota Surabaya. Skala Peta yang akan dihasilkan 

melalui penelitian ini adalah 1:2000, sehingga RMS 

Eror yang diizinkan adalah kurang dari 1 meter. 
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c. Training Point 

Training point merupakan titik yang terdiri dari 

sampel dan validasi data tutupan lahan. Pengambilan 

sampel dari data tutupan lahan yaitu 50 sampel untuk 

masing- masing kelas secara acak. Hal ini didasari oleh 

pernyataan Congalton dan Green dalam Lillesand dkk. 

(1990) yang merekomendasikan jumlah titik sampel 

untuk setiap kategori penutup lahan atau penggunaan 

lahan adalah 50 titik. Akan tetapi, jika wilayah 

pengamatan cukup besar (misalnya lebih dari satu juta 

acre/setara dengan 400.000 ha), atau kelas penutup 

lahan dan penggunaan lahan yang ada pada wilayah 

kajian cukup banyak (misalnya lebih dari 12 kelas), 

maka jumlah titik sampel harus ditingkatkan menjadi 

75 hingga 100 titik sampel per kategori. 

Training point dibuat dengan format vektor (.shp), 

dan penempatan training point dilakukan sesuai 

dengan kelas klasifikasi yang telah ditentukan, dalam 

penelitian ini ada 4 kelas yaitu (Area Terbangun, 

Badan Air, Lahan Kosong, dan Vegetasi), masing- 

masing kelas terdiri dari 60 titik training point dengan 

komposisi (75% training point sebagai titik sample 

dan 25% training point sebagai titik valiasi/ ground 

truth) 

d. Data Top of Atmosphere Reflectance 

Data reflektan didapatkan melalui proses koreksi 

radiometrik citra, data reflektan yang digunakan 

merupakan data yang telah terkoreksi secara atmosfer. 

e. Ekstraksi nilai reflektan kedalam Training point 

Data Training Sample Point merupakan sebaran 

titik sampel yang akan diguakan sebagai input data 

Machine Learning, untuk memasukkan nilai reflektan 
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pada tiap titik sampel dilakukan melalui perintah R-

Package (raster::extract) 

f. Traininng Machine Learning 

Proses klasifikasi dilakukan dengan menggunakan 

algoritma R, digunakan R-Package randomForest dan 

rpart untuk memproses data training sample point 

yang telah didesain sebelumnya. 

g. Ground Truth 

Ground truth merupakan titik yang masuk dalam 

bagian 25% bagian training point machine learning, 

masing- masing kelas tutupan lahan memiliki 15 titik 

validasi atau ground truth. 

h. Uji akurasi hasil klasifikasi 

Uji akurasi dilakukan secara statistik melalui R-

Studio dengan metode statistika Confusssion Matrix 

(Koefisien Kappa) 

i. Plotting hasil Klasifikasi (Peta tutupan lahan) 

Hasil klasifikasi kemudian diplot untuk kemudian 

disajikan sebagai peta tutupan lahan 

j. Analisis 

Dalam tahap ini dilakukan perbandingan terhadap 

hasil klasifikasi tutupan lahan terhadap 2 metode 

Machine Learning yang berbeda yaitu Random Forest, 

dan Decision Tree, perbandingan dilakukan 

berdasarkan uji akurasi dan interpretasi secara visual. 

Hasil akhir penelitian ini berupa peta tutupan lahan 

hasil klasifikasi menggunakan metode Decision Tree 

dan Random Forest. 

k. Tahap Akhir 

Tahap terakhir dari keseluruhan penelitian tugas 

akhir ini yaitu berupa laporan dan publikasi ilmiah atas 

penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Hasil Pengolahan Klasifikasi Tutupan Lahan 

4.1.1 Hasil Koreksi Radiometrik Citra Pleiades 

Sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut citra harus 

melalui kalibrasi radiometrik terlebih dahulu, ini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai reflektan Top of Atmosphere. 

 

Setelah citra telah melalui tahap kalibrasi radiometrik nilai 

data reflektan pada ke empat kanal citra akan berada pada interval 

angka nol hingga satu.  

 

 

Gambar 4. 1 Statistik Data Reflektan Top of Atmosphere 
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4.1.2 Hasil Koreksi Geometrik Citra Pleiades 

Citra satelit Pleiades yang diterima oleh peneliti belum 

dilengkapi dengan sistem koordinat atau masih berbentuk raw 

data, sehingga untuk mendapatkan citra yang memiliki sistem 

koordinat sesuai dengan lokasi studi kasus penelitian citra harus 

melalui proses koreksi geometrik secara terpisah. 

Metode koreksi geometrik yang digunakan adalah metode 

Map to Image dengan peta acuan yang digunakan adalah data 

vektor (.shp) dari peta garis Kota Surabaya skala 1:5000.  

Gambar 4. 2 Proses Koreksi Geometrik Citra Pleiades 

Koreksi geometrik map to image dilakukan dengan acuan 

5 titik kontrol yang didistribusikan secara seimbang. Pemilihan 

letak titik kontrol didasari oleh proses matching kedua data dimana 

sebagian besar merupakan bangunan/ landmark yang tidak 

mengalami perubahan pada kedua data yang digunakan pada 

proses koreksi geometrik ini. 
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Tabel 4. 1 Hasil RMS Error Koreksi Geometrik 

RMS Error yang didapatkan melalui koreksi geometrik 

metode Map to Image adalah sebesar 0,325 meter. 

4.1.3 Training point 

Training point dibuat dengan format vektor (.shp). 

Penempatan training point dilakukan dengan digitasi manual 

menggunakan prinsip interpretasi citra sesuai dengan kelas 

klasifikasi yang telah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Desain akhir persebaran Training point 

GCP Map X (m) Map Y (m) Image X (m) Image Y (m)

1 699106,692 9194620,673 2732,000 3247,000

2 699083,178 9195379,263 2680,250 1791,750

3 699911,721 9195200,935 4298,000 2127,000

4 700627,728 9196010,112 5684,250 580,750

5 700529,500 9195647,959 5496,500 1270,500

RMS Error 0,32561 m
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Dalam penelitian ini terdapat 4 kelas tutupan lahan (Area 

Terbangun, Badan Air, Lahan Kosong, dan Vegetasi), masing- 

masing kelas terdiri dari 60 titik training point dengan jumlah total 

sebanyak 240 titik training point pada keempat kelas tutupan 

lahan. 

Tabel 4. 2 Informasi Statistik Data Training Sample 

 

 

Tabel 4. 3 Informasi Statistik Data Titik Validasi 

 

Data reflektan Top of Atmosphere kemudian diekstrak 

kedalam Training point untuk kemudian dilakukan proses 

klasifikasi tutupan lahan dengan algoritma R 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas Jumlah

Area Terbangun 45 Min 0,094 Min 0,067 Min 0,037 Min 0,026

Badan Air 45 1st Quad 0,122 1st Quad 0,094 1st Quad 0,064 1st Quad 0,081

Lahan Kosong 45 Median 0,141 Median 0,124 Median 0,102 Median 0,217

Vegetasi 45 Mean 0,141 Mean 0,123 Mean 0,103 Mean 0,210

3rd Quad 0,150 3rd Quad 0,135 3rd Quad 0,123 3rd Quad 0,301

Max 0,466 Max 0,470 Max 0,437 Max 0,525

B1 B2 B3 B4

Kelas Jumlah

Area Terbangun 15 Min 0,098 Min 0,069 Min 0,039 Min 0,024

Badan Air 15 1st Quad 0,127 1st Quad 0,101 1st Quad 0,077 1st Quad 0,086

Lahan Kosong 15 Median 0,141 Median 0,123 Median 0,101 Median 0,218

Vegetasi 15 Mean 0,145 Mean 0,127 Mean 0,106 Mean 0,207

3rd Quad 0,149 3rd Quad 0,134 3rd Quad 0,122 3rd Quad 0,307

Max 0,451 Max 0,444 Max 0,435 Max 0,525

B1 B2 B3 B4
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4.1.4 Hasil Klasifikasi Tutupan Lahan 

4.1.4.1 Decision Tree 

Klasifikasi tutupan lahan dari metode Decision Tree 

menghasilkan peta tutupan lahan dengan nilai Overall Accuracy 92 

% dan nilai koefisien kappa 88,9%, dimana hasil ini didapatkan 

dari komposisi training point (75% titik sampel dan 25% titik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Peta hasil klasifikasi metode Decision Tree 
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4.1.5.2 Random Forest 

Klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode Random 

Forest menghasilkan peta tutupan lahan dengan nilai Overall 

Accuracy sebesar 97% dan nilai koefisien kappa 0,955. dimana 

hasil ini didapatkan dari komposisi training point (75% titik 

sampel dan 25% titik validasi). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 Peta hasil klasifikasi metode Random Forest 



41 

 

 

 

4.2 Analisis Hasil 

4.2.1 Kalibrasi Radiometrik 

Proses Kalibrasi radiometrik terdiri dari dua tahap pengolahan data 

yang terdiri dari: Konversi nilai Digital Number (DN) menjadi Top 

of Atmosphere Radiance dan Konversi nilai dari Top of 

Atmosphere Radiance menjadi Top of Atmosphere Reflectance. 

4.2.1.1 Konversi DN ke TOA Radiance 

Berikut merupakan ringkasan data dari citra Pleiades 

sebelum dilakukan pengolahan (raw data): 

Tabel 4. 4 Nilai DN Band 1 sebelum dikonversi ke Radian 

 

 

Nilai DN memiliki nilai dengan interval antara 1 dan 4095, melalui 

proses konversi DN menjadi radian akan merubah nilai tersebut 

menjadi sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Nilai Radiance Band 1 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah melalui 

proses konversi menjadi radiance sebaran data menjadi lebih 

seragam atau simpangan baku dengan nilai rata- rata data menjadi 

lebih dekat dibanding dengan nilai raw data (Digital Number). 

4.2.1.2 Konversi Radiance ke TOA Reflectance. 

Nilai radiance kemudian dilakukan konversi menjadi TOA 

Reflectance, sehingga menghasilkan data dengan nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 6 Nilai TOA Reflectance Band 1 

 

Basic Stats Min Max Mean Standar Deviasi

Band 1 1 4095 478,917 190,509

Basic Stats Min Max Mean Standar Deviasi

Band 1 0,1 461 52,350 23,802

Basic Stats Min Max Mean Standar Deviasi

Band 1 0 0,950 0,1 0,049
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Dapat disimpulkan bahwa setelah melalui proses konversi 

dari nilai Radiance menjadi TOA Reflectance sebaran data menjadi 

sangat baik dan seragam, hal ini dikarenakan nilai standar deviasi 

yang mendekati angka nol sehingga simpangan baku terhadap nilai 

rata- rata keseluruhan data sangat dekat. Nilai reflctance top of 

atmosphere memiliki rentang nilai diantara angka nol hingga satu. 

 

4.2.2 Koreksi Geometrik 

Koreksi Geometrik pada citra pleiades yang telah melalui proses 

kalibrasi radiometrik dilakukan dengan metode Image to Map 

Rectification. Terdapat dua proses utama yang dilalui dalam 

metode ini yaitu proses penentuan titik kontrol dan proses 

wrapping image by reference. 

4.2.2.1 Penentuan Titik Kontrol 

Penentuan lokasi titik kontrol didasari oleh keberadaan objek yang 

menjadi landmark serta dengan syarat tidak ada perubahan pada 

objek yang dipilih baik pada data citra dan data peta garis. 

 

Gambar 4. 6 Titik Kontrol 1 pada Bangunan/ Landmark 

Kedua bangunan pada gambar diatas adalah identik dan tidak ada 

perubahan pada kedua data baik citra dan data vektor (peta garis), 

sehingga titik kontrol valid untuk digunakan dalam proses 

rektifikasi. 
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Penentuan titik kontrol juga mempertimbangkan 

keseimbagan sebaran titik sehingga didapatkan koreksi geometrik 

yang merata pada semua bagian daerah studi kasus penelitian, 

seperti pada gambar diatas digunakan 5 titik kontrol yang tersebar 

dan mengikat pada semua bagian ujung dan bagian tengah area 

studi kasus sehingga meminimalisir terjadinya perambatan 

kesalahan pada proses koreksi geometrik. 

4.2.2.2 Wrapping by Reference 

Tabel 4. 7 Wrapping Koordinat Piksel menjadi UTM 

Pada proses ini setelah semua titik kontrol telah ditentukan 

maka dilakukan proses wrapping, hal ini bertujuan untuk 

memasangkan citra dengan data peta acuan sehingga area geografis 

yang sama memiliki posisi (koordinat) yang sama sehingga 

mencerminkan satu sama lain. 

GCP Map X (m) Map Y (m) Image X (m) Image Y (m)

1 699106,692 9194620,673 2732,000 3247,000

2 699083,178 9195379,263 2680,250 1791,750

3 699911,721 9195200,935 4298,000 2127,000

4 700627,728 9196010,112 5684,250 580,750

5 700529,500 9195647,959 5496,500 1270,500

RMS Error 0,32561 m

Gambar 4. 7 Sebaran Titik Kontrol 
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4.2.3 Training Point 

Penentuan Titik Training didasari oleh prinsip interpretasi 

yang kemudian diikuti dengan validasi pada peta garis yang 

merupakan acuan. 

Tabel 4. 8 Kunci Interpretasi pada penentuan titik training 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Interpretasi diatas digunakan sebagai pedoman 

dalam menentukan letak titik training pada keempat kelas. Dalam  

menentukan batasan dalam menentukan latak titik training 

digunakan 4 prinsip yaitu bentuk, warna, pola dan asosiasi. 

 

Lokasi titik training hasil interpretasi citra kemudian 

divalidasi lebih lanjut dengan tujuan memastikan bahwa hasil 

interpretasi telah sesuai dengan peta acuan yang mendefinisikan 

titik tersebut sebagai Area Terbangun. 

Bentuk Warna Pola Asosiasi

Putih

Orange

Hitam

Coklat

Biru

Biru

Hijau

Hijau Muda

Hijau TuaVegetasi
Tidak 

Beraturan

Vegetasi satu 

dengan yang 

lainnya saling 

Vegetasi lebat 

merupakan 

daerah rawa 

Interpretasi yang digunakan

Objek 

mengikuti arah 

dan bentuk 

jalan

-

-

Lahan di sekitar 

area terbangun

Kelas

Area 

Terbangun

Simetris

Geometri 

Beraturan 

Badan Air

Membentuk 

tutupan lahan 

memanjang

Lahan 

Kosong

Tidak 

Beraturan

Tidak 

Beraturan
-

Coklat 

muda

Gambar 4. 8 Validasi Titik Training Area 

Terbangun dengan Peta Garis (Acuan) 
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4.2.4 Algoritma Machine Learning 

4.2.4.1 Load Raster Data 

 

Gambar 4. 9 Algortima untuk mengimport data Citra 

Untuk melalukan import data citra digunakan r-

packagees::raster, setelah keempat band citra telah terimport, 

untuk menyatukan citra tersebut menjadi satu file dilakukan 

dengan cara layerstacking stack(). Pada proses ini dihasilkan citra 

pleiades yang telah dijadikan satu format file dengan nama variabel 

rasVars. 

4.2.4.2 Load Training Data 

 

 

Dalam proses ini didapatkan variabel training point dengan nama 

ta_data, pada tahap ini data training point belum dapat diolah 

karena belum mengandung nilai reflektan citra. 

Gambar 4. 10 Algoritma untuk import Training  Point 
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4.2.4.3 Creating Spectral Profiles 

Algoritma diatas akan melakukan ekstraksi nilai reflektan pada 

citra kedalam data training point dengan fungsi extract(rasVars, 

ta_data).  

Algoritma diatas dihasilkan data training point yang didalamnya 

telah terdapat nilai reflektan keempat band citra, namun demikian 

data hasil pengolahan algoritma ini belum dapat digunakan dalam 

proses training machine learning dikarenakan belum diberi label 

kelas tutupan lahan. 

4.2.4.4 Create Training Point with Labelled Data Frame 

 

Gambar 4. 12 Algoritma untuk memberikan label training point. 

Algoritma diatas akan memberikan label berupa nama kelas pada 

masing- masing titik training, sehingga dalam proses ini akan 

dihasilkan titik training yang siap untuk dijadikan input training 

machine learning 

Gambar 4. 11 Algoritma untuk Menampilkan Profil Data Citra 
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4.2.4.5 Prepare Training and Data Sets 

 

Gambar 4. 13 Algoritma untuk menentukan sample dan 

validator. 

Melalui algoritma diatas titik yang telah diberi label kemudian 

dilakukan pembagian berdasarkan komposisi training point yang 

telah ditentukan. Output dari algoritma ini adalah berupa variabel 

titik sample dengan nama training dan titik validator dengan nama 

testing. Kedua himpunan titik berupa training dan testing yang 

kemudian akan dimasukkan kedalam algoritma machine learning 

(Decision Tree da Random Forest). 

4.2.4.6 Set Up Model Tuning Parameter 

 

Gambar 4. 14 Algoritma untuk penentuan parameter klasifikasi 

Algoritma diatas akan menetapkan parameter yang telah 

diinput kedalam algoritma Decision Tree dan Random Forest, 

beserta jumlah iterasi yang akan dilakukan algoritma untuk 

mendapatkan hasil akhir klasifikasi tutupan lahan.  
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4.2.4.7 Train Decision Tree 

 

Gambar 4. 15 Algorima untuk klasifikasi metode Decision Tree 
 

Algoritma diatas berisi runtutan proses dalam menurunkan 

data training point menjadi sebuah model prediksi dengan metode 

Decision Tree.  

Melalui algoritma diatas juga akan menampilkan diagram 

pohon keputusan Decision Tree guna memberikan informasi 

berupa probabilitas klasifikasi pada masing- masing kelas, serta 

memberikan informasi berupa hasil uji akurasi statistik berupa 

tabel konfusi matriks, Producer Accuracy dan user accuracy. 
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4.2.4.8 Train Random Forest 

 

Gambar 4. 16 Algorima untuk klasifikasi metode Random Forest 

Algoritma diatas berisi runtutan proses dalam menurunkan 

data training point menjadi sebuah model prediksi dengan metode 

Random Forest, serta memberikan informasi berupa hasil uji 

akurasi statistik berupa tabel konfusi matriks, Producer Accuracy 

dan user accuracy. 

4.2.5 Perbandingan Komposisi Training Point 

Untuk lebih mengetahui dan menemukan pola perubahan 

nilai akurasi dari hasil klasifikasi maka peneliti melakukan 

perbandingan beberapa komposisi jumlah titik sampel dan titik 

validasi, hasil dari beberapa komposisi training point kemudian di 

analisis untuk mendapatkan komposisi paling ideal dengan tujuan 

mendapatkan hasil klasifikasi paling baik untuk kedua algoritma 

machine learning. 
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4.2.5.1 Komposisi Training Point (70 : 30) 

Pada komposisi training point 70% sampel dan 30% validasi 

menghasilkan performa klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Analisis Komposisi Training Point 70:30 

Decision Tree Random Forest 

  

Performa klasifikasi Decision 

Tree cenderung menurun 

dengan rentang nilai 0,8 

hingga pada nilai 0,2 pada 

tingkat kompleksitas 

parameter tertinggi. 

Performa Klasifikasi relatif 

tinggi dengan nilai akurasi awal 

sebesar 0,94 dan menurun pada 

angka 0,9 seiring meningkatnya 

jumlah prediktor dan 

kompleksitas parameter 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,88 ) 

Kappa Koef.( 0,852 ) 

User Accuracy ( 0,90) 

Producer Accuracy ( 0,91 ) 

 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,95 ) 

Kappa Koef.( 0,926 ) 

User Accuracy ( 0,92 ) 

Producer Accuracy ( 0,91 ) 
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4.2.5.2 Komposisi Training Point (75 : 25) 

Pada komposisi training point 75% sampel dan 25% validasi 

menghasilkan performa klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Analisis Komposisi Training Point 75:25 

Decision Tree Random Forest 

  

Performa klasifikasi Decision 

Tree cenderung menurun 

dengan rentang nilai 0,89 

hingga pada nilai 0,35 pada 

tingkat kompleksitas parameter 

tertinggi. 

Performa Klasifikasi relatif 

tinggi dengan nilai akurasi 

awal sebesar 0,945 dan 

menurun pada angka 0,93 

seiring meningkatnya jumlah 

prediktor dan kompleksitas 

parameter 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,916 ) 

Kappa Koef.( 0,889 ) 

User Accuracy (0,921) 

Producer Accuracy ( 0,916 ) 

 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,967 ) 

Kappa Koef.( 0,955 ) 

User Accuracy ( 0,921) 

Producer Accuracy ( 0,916 ) 
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4.2.5.3 Komposisi Training Point (80 : 20) 

Pada komposisi training point 80% sampel dan 20% validasi 

menghasilkan performa klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Analisis Komposisi Training Point 80:20 

Decision Tree Random Forest 

  

Performa klasifikasi Decision 

Tree cenderung menurun 

dengan rentang nilai 0,82 

hingga pada nilai 0,32 pada 

tingkat kompleksitas 

parameter tertinggi. 

Performa Klasifikasi relatif 

tinggi dengan nilai akurasi 

awal sebesar 0,94 dan 

menurun pada angka 0,92 

seiring meningkatnya jumlah 

prediktor dan kompleksitas 

parameter 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,729 ) 

Kappa Koef.( 0,639 ) 

User Accuracy (0,810) 

Producer Accuracy ( 0,825 ) 

 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,937 ) 

Kappa Koef.( 0,916 ) 

User Accuracy (0,921) 

Producer Accuracy ( 0,916 ) 
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4.2.5.4 Komposisi Training Point (85 : 15) 

Pada komposisi training point 85% sampel dan 15% validasi 

menghasilkan performa klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Analisis Komposisi Training Point 85:15 

Decision Tree Random Forest 

  

Performa klasifikasi Decision 

Tree cenderung menurun 

dengan rentang nilai 0,8 

hingga pada nilai 0,3 pada 

tingkat kompleksitas 

parameter tertinggi. 

Performa Klasifikasi relatif 

tinggi dengan nilai akurasi 

awal sebesar 0,956 dan 

menurun pada angka 0,950 

seiring meningkatnya jumlah 

prediktor dan kompleksitas 

parameter 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,722 ) 

Kappa Koef.( 0,629 ) 

User Accuracy (0,780) 

Producer Accuracy ( 0,795 ) 

 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,916 ) 

Kappa Koef.( 0,889 ) 

User Accuracy (0,900) 

Producer Accuracy ( 0,910 ) 
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4.2.5.5 Komposisi Training Point (90 : 10) 

Pada komposisi training point 90% sampel dan 10% validasi 

menghasilkan performa klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Analisis Komposisi Training Point 90:10 

Decision Tree Random Forest 

  

Performa klasifikasi Decision 

Tree cenderung menurun 

dengan rentang nilai 0,78 

hingga pada nilai 0,3 pada 

tingkat kompleksitas 

parameter tertinggi. 

Performa Klasifikasi relatif 

tinggi dengan nilai akurasi 

awal sebesar 0,947 dan 

menurun pada angka 0,92 

seiring meningkatnya jumlah 

prediktor dan kompleksitas 

parameter 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,667 ) 

Kappa Koef.( 0,555 ) 

User Accuracy (0,712) 

Producer Accuracy ( 0,760 ) 

 

Akurasi Statistik 

 

Overall Accuracy ( 0,916 ) 

Kappa Koef.( 0,889 ) 

User Accuracy (0,900) 

Producer Accuracy ( 0,910 ) 
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4.2.5.6 Penentuan Komposisi Training Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik diagram korelasi dapat disimpulkan bahwa titik 

ekstrim yang menjadi komposisi ideal dalam menentukan jumlah 

validasi dan jumlah sampel adalah berada pada nilai 25% titik 

validasi, dan 75% sebagai sampel. Kualitas hasil klasifikasi 

cenderung menurun jika komposisi yang diambil kurang atau lebih 

dari nilai ideal tersebut.  Hal ini dikarenakan jumlah titik validasi 

yang terlalu sedikit menyebabkan probabilitas tingkat akurasi 

klasifikasi dibawah nilai toleransi lebih besar, dan begitu juga jika 

nilai sampel terlalu sedikit menyebabkan input training tidak 

seimbang dan menyebabkan probabilitas miss klasifikasi lebih 

besar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompoisi training 

point (25% Ground truth : 75% Sample) merupakan komposisi 

yang paling ideal untuk mendapatkan hasil klasifikasi terbaik dan 

akan digunakan sebagai input training machine learning pada 

kedua algoritma (Decision Tree dan Random Forest). 

Gambar 4. 17 Diagram Hubungan Komposisi Training point 

dengan Akurasi Klasifikasi 
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4.2.6 Peta Tutupan Lahan 

4.2.6.1 Peta Tutupan Lahan Komposisi 70:30 

 

Gambar 4. 18 Decision Tree (kiri), Random Forest (kanan) 

Pada komposisi training point 70:30 seluruh kelas tutupan lahan 

berhasil didefinisikan oleh algoritma, hal ini dikarenakan akurasi 

statistik yang diberikan hasil klasifikasi pada kedua metode berada 

diatas nilai toleransi koefisien kappa 0,85. 

4.2.6.2 Peta Tutupan Lahan Komposisi 75:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada komposisi training point 75:25 seluruh kelas tutupan lahan 

berhasil didefinisikan oleh algoritma, hal ini dikarenakan akurasi 

statistik yang diberikan hasil klasifikasi pada kedua metode berada 

diatas nilai toleransi koefisien kappa 0,85. 

Gambar 4. 19 Decision Tree (kiri), Random Forest (kanan) 
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Gambar 4. 20 Decision Tree (kiri), Random Forest 

(kanan) 

 

Gambar 4. 21 Decision Tree (kiri), Random Forest (kanan) 

4.2.6.3 Peta Tutupan Lahan Komposisi 80:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Komposisi training point 80:20 hanya hasil klasifikasi 

metode random forest  yang berhasil mengklasifikasikan ke empat 

kelas tutupan lahan, sedangkan hasil klasifikasi yang dihasilkan 

Decision Tree gagal mendefinisikan area terbangun. Decision Tree 

gagal mendefinisikan salah satu kelas tutupan lahan dikarenakan 

akurasi statitistik hasil klasifikasi pada komposisi ini berada 

dibawah nilai toleransi koefisien kappa 0,85, yaitu sebesar 0,639. 

4.2.6.4 Peta Tutupan Lahan Komposisi 85:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Komposisi training point 80:20 hanya hasil klasifikasi 

metode random forest  yang berhasil mengklasifikasikan ke empat 

kelas tutupan lahan, sedangkan hasil klasifikasi yang dihasilkan 

Decision Tree gagal mendefinisikan area terbangun. Decision Tree 
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Gambar 4. 22 Decision Tree (kiri), Random Forest (kanan) 

gagal mendefinisikan salah satu kelas tutupan lahan dikarenakan 

akurasi statitistik hasil klasifikasi pada komposisi ini berada 

dibawah nilai toleransi koefisien kappa 0,85, yaitu sebesar 0,629. 

4.2.6.5 Peta Tutupan Lahan Komposisi 90:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Komposisi training point 80:20 hanya hasil klasifikasi 

metode random forest  yang berhasil mengklasifikasikan ke empat 

kelas tutupan lahan, sedangkan hasil klasifikasi yang dihasilkan 

Decision Tree gagal mendefinisikan area terbangun. Decision Tree 

gagal mendefinisikan salah satu kelas tutupan lahan dikarenakan 

akurasi statitistik hasil klasifikasi pada komposisi ini berada 

dibawah nilai toleransi koefisien kappa 0,85, yaitu sebesar 0,556. 

4.2.6.6 Kelemahan Hasil Klasifikasi R-Package  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 23 Penurunan kualitas resolusi spasial pada peta. 
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Plot gambar yang dihasilkan oleh platform R-Studio 

cenderung sangat sederhana, hal ini dikarenakan plot gambar yang 

dihasilkan melalui platform R hanya digunakan sebagai visualisasi 

data. Berbeda dengan platform software pengolah gambar seperti 

ArcGIS, dan Envi yang memang didesain khusus dalam melakukan 

pemrosesan data raster sehingga output klasifikasi yang dihasilkan 

memiliki resolusi spasial yang sama dengan input citra.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan kualitas 

resolusi spasial pada gambar plot R-Studio dikarenakan fitur image 

processing Nearest Neighboor, Cubic Convulation, dll tidak 

tersedia pada ggplot R- Package. 

4.2.7 Analisis Kuantitatif Hasil Uji Akurasi 

4.2.7.1 Decision Tree 

Hasil Uji Akurasi pada metode Decision Tree 

menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan akurasi nilai kappa 

sebesar 88 

Gambar 4. 24 Diagram Model Decision Tree 
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Grafik diatas memberikan informasi tingkat konsistensi algoritma  

Decision Tree terhadap titik training yang telah diinput, metode 

Decision Tree mengalami penurunan signifikan dari angka 0,88 

pada bagian awal dan berakhir pada angka 0,35, penurunan ini 

terjadi seiring dengan semakin kompleksnya parameter (iterasi). 

Untuk dapat lebih mudah memahami dan mendapatkan 

informasi lebih detail hasil uji validasi pada metode Decision Tree 

dapat dilihat melalui diagram pohon Decision Tree yang 

disediakan oleh R-package (rpart::rpart.plot) dan Tabel Matriks 

Konfusi oleh R-Package (caret::confusionmatrix) sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 25 Diagram Pohon Decision Tree 

Melalui diagram pohon Decision Tree diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa probabilitas algoritma mampu 

mengklasifikasikan kelas tutupan lahan dengan benar jika 
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diurutkan dari yang paling baik adalah Badan air (98%), Area 

Terbangun (97%), Vegetasi(85%), dan Lahan Kosong (85%). 

 Diagram pohon diatas hanya mampu memberikan garis 

besar kemungkinan keberhasilan algoritma dalam melakukan 

klasifikasi dalam bentuk prosentase probabilitas, namun dilain sisi 

diagram tersebut juga dapat memberikan informasi beberapa kelas 

yang memiliki potensi saling tertukar dalam proses klasifikasinya 

(miss classified). 

 

 

 

 

 

 

(a)         (b) 

 

 

Gambar diatas menunjukkan adanya miss klasifikasi area 

terbangun menjadi lahan kosong pada peta tutupan lahan Decision 

Tree.  

 

 

 

 

 

Sesuai dengan informasi diagram pohon bahwa node Lahan 

Kosong dan Vegetasi sendiri terdapat probabilitas terjadinya miss 

classification atau tertukarnya (Vegetasi dan Lahan Kosong) 

menjadi Area Terbangun dengan probabilitas sebesar 6% dan 13%. 

 

Gambar 4. 26 Miss Classification Area Terbangun  

(a) Decision Tree; (b) Citra Pleiades 

 

Gambar 4. 27 Probabilitas miss classification area terbangun 

pada kelas lahan kosong dan vegetasi 
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Kemudian untuk mendapatkan data statistik yang valid dalam 

merepresentasikan akurasi algoritma Decision Tree dalam 

melakukan klasifikasi maka digunakan R-Package 

(caret::confussionmatrix). 

Tabel 4. 14 Data Statistik Uji Validasi Decision Tree 

 

Sesuai dengan informasi probabilitas yang diberikan 

diagram pohon Decision Tree bahwa adanya kemungkinan miss 

classification pada beberapa kelas telah divalidasi oleh tabel 

konfusi matriks, salah satunya yaitu Area Terbangun yang gagal 

terklasifikasi dengan benar karena salah mendefinisikan beberapa 

titik menjadi Lahan Kosong (3 Titik) dan Vegetasi (1 Titik). 

 

4.2.7.2 Random Forest 

Hasil Uji Akurasi pada metode Random Forest 

menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu dengan akurasi nilai 

kappa sebesar 95,5% dan Overall Accuracy 97%. 

Untuk dapat lebih mudah memahami dan mendapatkan 

informasi lebih detail hasil uji validasi pada metode Random 

Forest dapat dilihat melalui diagram predictorplot 

(randomForest::plot(rf_mode)) dan Tabel Konfusi Mariks oleh R-

Package (caret::confusionmatrix). 

Area Terbangun Badan Air Lahan Kosong Vegetasi

Area Terbangun 11 1 0 0

Badan Air 0 14 0 0

Lahan Kosong 3 0 15 0

Vegetasi 1 0 0 15

Overall Statistics

Accuracy 0,916

95% CI (0,816 , 0,972)

Kappa Coef. 0,889

UA 91,65%

PA 91,67%

Prediction
Reference
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Berdasarkan data grafik diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa 

metode ini sangat konsisten dan memiliki kemampuan klasifikasi 

yang baik, hal ini ditunjukkan dengan selisih akurasi nilai tertinggi 

dan terendah seiring bertambahnya jumlah prediktor hanya sebesar 

0,015 atau 1,5%. 

Tabel 4. 15 Data Statistik Uji Validasi Random Forest 

 

Area Terbangun Badan Air Lahan Kosong Vegetasi

Area Terbangun 14 1 0 0

Badan Air 0 14 0 0

Lahan Kosong 1 0 15 0

Vegetasi 0 0 0 15

Overall Statistics

Accuracy 0,967

95% CI (0,885 , 0,996)

Kappa Coef. 0,956

UA 92,18%

PA 96,70%

Prediction
Reference

Gambar 4. 28 Diagram Model Random Forest 
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Berdasarkan data statistik yang diberikan melalui tabel 

konfusi matriks, hanya terdapat 2 titik dari total 60 titik validasi 

yang dinyatakan salah dalam mendefinisikan kelasnya, hal ini 

sesuai dengan data diagram konsistensi Random Forest yang 

mengklaim mampu mengklasifikasikan tutupan lahan dengan 

rentang akurasi di rentang nilai 93 - 94,5 % atau hanya mengalami 

penurunan performa 1,5% hingga iterasi terakhir selesai dilakukan. 

4.2.8 Analisis Kualitatif Hasil Klasifikasi 

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan interpretasi peneliti 

terhadap perbandingan peta hasil klasifikasi dengan kondisi asli 

lapangan (citra), kemudian setelah dibandingkan dengan data citra 

kedua peta kemudian divalidasi kembali dengan data peta garis 

kota surabaya. Perbandingan dilakukan pada masing- masing kelas 

agar mendapatkan detail yang lebih baik. 

4.2.8.1 Area Terbangun 

Untuk melakukan uji kualitatif maka dibutuhkan batasan terhadap 

masing- masing kelas berdasarkan prinsip interpretasi, pada kelas 

area terbangun digunakan tiga kunci interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 16 Kunci Interpretasi Area Terbangun 

 

 

 

 

 

 

Setelah ditemukan area terbangun yang akan diamati, kemudian 

dilakukan perbandingan secara bergantian pada masing- masing 

peta tutupan lahan. 

 

 

Interpretasi yang digunakan

Bentuk Warna Pola

Putih

Orange

Hitam

Coklat

Biru

Objek 

mengikuti arah 

dan bentuk 

jalan

Kelas

Area 

Terbangun

Simetris

Geometri 

Beraturan 
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Gambar 4. 29 Interpretasi Citra (a) Decision Tree; (b) Citra; (c) 

Random Forest 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)                              (b)         (c) 

 

 

Setelah diamati dan dianalisis perbandingannya dengan citra, maka 

dilakukan validasi terakhir menggunakan data peta garis, seperti 

nampak pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

(a)                              (b)                     (c) 

 

Random Forest memiliki kemampuan lebih baik dalam 

mendefinisikan kelas Area Terbangun dibandingkan dengan 

Decision Tree, hal ini bisa dilihat dari kumpulan piksel merah pada 

metode Random Forest lebih rapat dan tidak berongga dalam 

membentuk suatu bangunan, berbeda dengan metode Decision 

Tree yang masih terdapat sedikit rongga atau bagian piksel yang 

bercampur dengan piksel vegetasi dan lahan kosong. Walaupun 

demikian, kedua metode memiliki kemampuan mengklasifikasikan 

bentuk jalan dengan sama baiknya. 

Gambar 4. 30 Validasi dengan Peta Garis (a) Decision Tree; 

(b) Peta Garis; (c) Random Forest 
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Gambar 4. 31 Interpretasi Citra (a) Decision Tree; (b) 

Citra; (c) Random Forest 

4.2.8.2 Badan Air 

Untuk melakukan uji kualitatif maka dibutuhkan batasan terhadap 

masing- masing kelas berdasarkan prinsip interpretasi, pada kelas 

Badan air digunakan tiga kunci interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 17 Kunci Interpretasi Badan Air 

 

 

 

 

Setelah ditemukan area terbangun yang akan diamati, kemudian 

dilakukan perbandingan secara bergantian pada masing- masing 

peta tutupan lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

          (a)                            (b)          (c) 

 

 

Setelah diamati dan dianalisis perbandingannya dengan citra, maka 

dilakukan validasi terakhir menggunakan data peta garis, seperti 

nampak pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

Interpretasi yang digunakan

Bentuk Warna Pola

Biru

Hijau

Kelas

Badan Air

Membentuk 

tutupan lahan 

memanjang

Tidak 

Beraturan
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            (a)                          (b)        (c) 

 

 

Kedua metode baik Decision Tree dan Random Forest 

memiliki kemampuan yang sama baik dalam mengklasifikasikan 

badan air. Fitur sungai, saluran air, dan tambak dapat berhasil 

didefinisikan serta memiliki bentuk yang sesuai dengan kondisi di 

lapangan.  

Namun demikian, masih terdapat noise atau error 

klasifikasi yang diakibatkan oleh keterbatasan algoritma dalam 

membedakan area gelap bayangan dengan badan air, sehingga 

dibeberapa celah diantara bangunan pada kedua peta hasil 

klasifikasi terdapat piksel biru yang diartikan sebagai badan air. 

Walaupun demikian, keterbatasan ini tidak berlaku jika scene citra 

yang digunakan merupakan scene citra yang pada saat 

pengambilan data, posisi satelit tepat ada diatas (tegak lurus) area 

studi kasus sehingga tidak terjadi relief displacement atau 

pergeseran posisi bayangan. 

4.2.8.3 Lahan Kosong 

Untuk melakukan uji kualitatif maka dibutuhkan batasan terhadap 

masing- masing kelas berdasarkan prinsip interpretasi, pada kelas 

Lahan Kossong digunakan tiga kunci interpretasi sebagai berikut: 

Gambar 4. 32 Validasi dengan Peta Garis (a) Decision 

Tree; (b) Peta Garis; (c) Random Forest 
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Gambar 4. 33 Interpretasi Citra (a) Decision Tree; (b) 

Citra; (c) Random Forest 

 

Tabel 4. 18 Kunci Interpretasi Lahan Kosong 

Setelah ditemukan area terbangun yang akan diamati, kemudian 

dilakukan perbandingan secara bergantian pada masing- masing 

peta tutupan lahan. 

 

 

 

 

 

 

                  (a)                            (b)         (c) 

 

 

Setelah diamati dan dianalisis perbandingannya dengan citra, 

maka dilakukan validasi terakhir menggunakan data peta garis, 

seperti nampak pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                  (a)                            (b)      (c) 

 

Interpretasi yang digunakan

Bentuk Warna Pola Asosiasi

Lahan di sekitar 

area terbangun

Kelas

Lahan 

Kosong

Tidak 

Beraturan
-

Coklat 

muda

Gambar 4. 34 Validasi dengan Peta Garis (a) Decision 

Tree; (b) Peta Garis; (c) Random Forest 
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Dalam melakukan pendefinisan sampel lahan kosong 

sendiri merupakan yang paling rumit untuk dilakukan, hal ini 

dikarenakan lahan kosong pada umumnya banyak ditumbuhi oleh 

vegetasi rendah seperti rerumputan, dan karena data yang 

digunakan tidak dapat memberikan informasi perbedaan relief 

antara vegetasi tinggi dan rendah, ini mengakibatkan lahan kosong 

berpotensi akan didefinisikan oleh algoritma menjadi vegetasi.  

Untuk meminimalisir keterbatasan diatas, maka sampel 

yang diambil untuk mendefinisikan lahan kosong merupakan area 

lahan berupa tanah yang pada umumnya berwarna kecoklatan, 

namun demikian dari kedua metode yang menerapkan sample 

tersebut hanya metode Decision Tree yang mampu mendefinisikan 

Lahan Kosong sesuai dengan proses sampling yang dimaksudkan 

oleh peneliti, dimana pada tutupan lahan kosong yang dihasilkan 

Decision Tree terlihat hampir sama dengan kondisi lapangan 

dimana pada metode ini mampu memisahkan daerah tanah dan 

vegetasi rendah dengan baik. Lain hal dengan hasil klasifikasi 

Random Forest, hasil tutupan lahan kosong yang dihasilkan 

metode ini tidak lebih baik ketika diperhatikan dan dibandingkan 

dengan Decision Tree, hal ini dikarenakan ada kemungkinan 

beberapa bagian sampel tanah yang diambil memiliki nilai 

reflektan yang hampir sama dengan vegetasi rendah disekitarnya, 

sehingga terdapat generalisasi atau pemerataan yang terjadi 

diantara kedua kelas tersebut. 

4.2.8.4 Vegetasi 

Untuk melakukan uji kualitatif maka dibutuhkan batasan terhadap 

masing- masing kelas berdasarkan prinsip interpretasi, pada kelas 

Vegetasi digunakan tiga kunci interpretasi sebagai berikut: 
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Gambar 4. 35 Interpretasi Citra (a) Decision Tree; (b) 

Citra; (c) Random Forest 

Tabel 4. 19 Kunci Interpretasi Vegetasi 

 

Setelah ditemukan area terbangun yang akan diamati, kemudian 

dilakukan perbandingan secara bergantian pada masing- masing 

peta tutupan lahan. 

 

 

 

 

 

 

                     (a)                          (b)      (c) 

 

 

Setelah diamati dan dianalisis perbandingannya dengan citra, maka 

dilakukan validasi terakhir menggunakan data peta garis, seperti 

nampak pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

                   (a)                            (b)        (c) 

 

Bentuk Warna Pola Asosiasi

Hijau Muda

Hijau TuaVegetasi
Tidak 

Beraturan

Vegetasi satu 

dengan yang 

lainnya saling 

Vegetasi lebat 

merupakan 

daerah rawa 

Interpretasi yang digunakan
Kelas

Gambar 4. 36 Validasi dengan Peta Garis (a) Decision 

Tree; (b) Peta Garis; (c) Random Forest 
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Pendefinisian vegetasi dilakukan dengan mengambil 

sampel titik pada bagian vegetasi tinggi saja seperti pepohonon 

serta semak belukar besar, hal ini dilakukan dengan tujuan utuk 

menghindari vegetasi rendah (rerumputan) yang tumbuh  diatas 

lahan kosong agar tidak ikut didefinisikan sebagai vegetasi. 

Dari hasil klasifikasi metode Decision Tree meberikan 

hasil yang lebih baik Random Forest dalam hal pemisahan kelas 

vegetasi dan lahan kosong, dimana kelas vegetasi pada hasil 

klasifikasi Decision Tree lebih terlihat sama dengan kondisi 

lapangan yang nampak pada citra. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hal 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah dilakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan 

algoritma Decision Tree dan Random Forest. 

2. Telah dilakukan analisis uji kuantitatif dan kualitatif 

terhadap hasil klasifikasi tutupan lahan sebagai berikut 

• Uji Kuantitatif 

Hasil klasifikasi pada metode Decision tree 

menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,889 (Kappa 

Kefisien), 0,921 (User accuracy), 0,916 (Producer 

Accuracy). Sedangkan pada hasil klasifikasi metode 

Random Forest menghasilkan akurasi sebesar 0,955 

(Kappa Koefisien), 0,921 (User accuracy), 0,916 

(Producer Accuracy). 

• Uji Kualitatif 

Klasifikasi pada kelas area terbangun 

menunjukkan hasil yang lebih baik pada peta tutupan 

lahan random forest, hal ini dikarenakan piksel merah 

pada peta random forest membentuk proporsi yang 

sesuai terhadap bentuk asli bangunan dilapangan 

dengan kesalahan klasifikasi yang minim. Kelas badan 

air diklasifikasikan dengan baik oleh kedua metode. 

Sedangkan pada kelas lahan kosong serta vegetasi 

menunjukkan hasil yang lebih baik pada peta tutupan 

lahan Decision Tree karena pada peta random forest 

menunjukkan dominasi vegetasi yang tidak seimbang 

sehingga area lahan kosong sangat minim dan tidak 

sesuai dengan kondisi lapangan. 
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5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan data ketinggian DSM (Digital Surface 

Model) jika memungkinkan untuk dikombinasikan dengan 

data citra sehingga dapat memberikan parameter nilai 

tinggi untuk membedakan objek tinggi (gedung, pohon 

tinggi) dan objek rendah (bangunan kecil, dan 

rerumputan). 

2. Melibatkan indeks kombinasi kanal warna NDWI 

(Normalized Difference Water Index) untuk mendapatkan 

klasifikasi badan air yang lebih akurat. 

3. Menambah jumlah kelas tutupan lahan sehingga 

mendapatkan detail tutupan lahan yang lebih baik. 
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