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ABSTRACT
Remote Sensing is an action of obtaining information about the surface of the earth through images
taken from aerial view, using electromagnetic wave on a certain spectrum that is being reflected from the
surface of the earth. This allows the use of remote sensing to map the spread of a certain materials or object in a
large scale without having to actually go to the field. This research aims to find out the spread of sulphur on the
surface of Jawa Barat utilizing scene 122/65 and 121/65 of Landsat 8. Surface reflectance was obtained by
conducting pre-processing ina form of radiometric correction and calibration using SCP plugin in QGIS
software.Band ratio and pansharpening was conducted and the output was overlaid to be interpreted
qualitatively. The result of this research shows that Landsat 8 succeeded in mapping the spread of sulfur,
presence of sulfur in Jawa Barat can be found around peaks of a volcanic mountains which has an agreement
with an existing theory which states that sulfur can be found in a high-sulfidation zone in a form of SO2, H2SO4,
or H2S.
Keywords : Identification, Landsat 8, Remote Sensing, Sulphur
INTISARI
Penginderaan jauh merupakan kegiatan memperoleh informasi tentang dataran dan lautan bumi melalui
gambar yang didapatkan dari sudut pandang atas, menggunakan gelombang elektromagnet pada spektrum
tertentu, yang ter-refleksikan dari permukaan bumi. Hal ini memungkinkan penginderaan jauh untuk memetakan
persebaran material atau objek tertentu dengan cakupan yang luas tanpa harus terjun ke lapangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui persebaran sulfhur di permukaan pada area Jawa Barat dengan memanfaatkan
citra satelit Landsat 8 scene 122/65 dan 121/65. Nilai reflektans permukaan diperoleh dengan melakukan
tahapan pre-processing berupa kalibrasi dan koreksi radiometrik menggunakan plugin SCP pada perangkat
lunak QGIS. Kemudian dilakukan band ratio dan pansharpening yang mana hasilnya di overlay untuk
diinterpretasi secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Landsat 8 berhasil memetakan sebaran
sulfur, sebaran sulfur di Jawa Barat terdapat pada area-area sekitaran puncak gunung api yang mana
berkesesuaian dengan teori bahwa sulfur terdapat pada zona high-sulfidation baik itu berupa SO2, H2SO4,
maupun H2S.
Kata kunci : Identifikasi, Landsat 8, Remote Sensing, Sulfur

1.

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan memetakan keadaan geologi bumi baik itu untuk keperluan akademis, pemetaan,

eksplorasi sumberdaya maupun keperluan lainnya, tidak jarang manusia perlu terjun langsung ke lapangan demi
mengetahui keadaan geologi pada area yang diinginkan. Seringkali para peneliti dihadapkan pada medan yang
sulit untuk dilalui sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan survei pada area tersebut, contohnya seperti jurang
dan arus sungai yang deras. Kendati demikian data pada area yang sulit disurvei tersebut masih diperlukan.
Keberadaan teknologi penginderaan jauh yang semakin berkembang dapat menjadi solusi untuk permasalahan
tersebut.
Menurut (B.Campbell, 2011) penginderaan jauh merupakan kegiatan memperoleh informasi tentang
dataran dan lautan bumi melalui gambar yang didapatkan melalui sudut pandang atas, menggunakan gelombang
elektromagnet pada spektrum tertentu, yang ter-refleksikan dari permukaan bumi. Material pada permukaan bumi
seperti tanah, air, dan vegetasi memiliki pola reflektansi dan absorbsi yang berbeda-beda pada panjang gelombang
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tertentu. Nilai radiasi reflektans dari suatu tipe material pada permukaan seperti tanah, beragam pada rentang di
spektrum elektromagnetik. Ini dikenal sebagai spectral signature dari suatu material. Semua fitur pada permukaan
bumi termasuk mineral, vegetasi, tanah kering, air, dan salju, memiliki spectral signaturenya masing-masing
(Sanderson, 1982), Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan penginderaan jauh untuk memetakan sebaran
sulfur di permukaan pada area Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal sebelum
melakukan survei lapangan maupun untuk keperluan penelitian berikutnya.

Gambar 1. Peta Sebaran Gunung Api Jawa Barat
(https://magma.vsi.esdm.go.id/)

Sulfur pada umumnya terdapat pada area sekitar gunung api, sebaran gunung api Jawa Barat ditandai
dengan warna hijau dapat dilihat pada Gambar 1, yang mana berdasarkan konsentrasi kandungan sulfurnya dapat
dibagi menjadi dua zona, yakni zona low-sulfidation dan high-sulfidation. Zona low-sulfidation merupakan zona
dimana fluida panas bumi yang membawa berbagai volatile konten di dalamnya naik secara lateral ke permukaan
Gambar 2 sehingga ia bercampur dengan air meteorik juga batuan disekitarnya yang menyebabkan fluida dan
manifestasi zona tersebut bersifat hampir netral,

Gambar 2. Sistem Volcanic-Hydrothermal
(Boden,
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Sedangkan zona high-sufidation memiliki fluida bersifat asam. Tipe alterasi batuan pada zona ini
dikarakterisasi oleh mineral yang stabil pada temperatur tinggi (200° sampai 350°C) dan pada lingkungan yang
asam ( pH < 1). Sulfur dan mineral sulfida seperti pyrite dan enargite dapat ditemukan di zona ini. Zona
high-sulfidation posisinya berada di sekitar area kawah dari gunung api Gambar 2, dimana gas magmatik seperti
SO2 dan HCL terdapat dengan konsentrasi yang tinggi. Ketika sulfur dioksida bertemu dengan air tanah dekat
permukaan, maka ia akan bereaksi menghasilkan asam sulfat dan H2S (Boden, 2017).

4SO2 + 4H2O → 3H2SO4 (sulfuric acid) + H2S

Kemudian dapat berreaksi lagi dengan oksigen pada atmosfer atau pada kedalaman yang relatif dangkal dan
menghasilkan asam sulfat.

H2S + 2O2 → H2SO4

2.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan kali ini memanfaatkan data penginderaan jauh yaitu citra satelit Landsat 8

scene 122/65 dan 121/65. Pesawat luar angkasa Landsat 8, yang dibuat oleh Orbital Science Corporation,
memiliki misi yang didesain selama 5 tahun. Bagian tengah dari observatorium merupakan Operational Land
Imager (OLI), yang di desain dan di buat oleh Ball Aerospace and Technologies Corporation. OLI merekam
data pada panjang gelombang tampak, near infrared, shortwave infrared, dan juga band pankromatik (USGS,
2013). Data Landsat 8 OLI ini diunduh melalui situs “http://landsat-catalog.lapan.go.id/” secara gratis. Data
yang telah di unduh kemudian diolah yang mana pengolahan data pada penelitian ini menggunakan plugin SCP
pada perangkat lunak QGIS. Proses pengolahan data mulai dari data mentah hingga menjadi hasil yang dapat
diinterpretasi disajikan dalam diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
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2.1 Kalibrasi Radiometrik
Kalibrasi ini dilakukan untuk mentransformasi nilai piksel kedalam bentuk nilai radians sebenarnya.
Radians sendiri merupakan presentase energi yang dipantulkan objek dari total energi yang diterima objek per
satuan luas (Ardiansyah, 2015) dan biasanya berbentuk persentase. Untuk mengkonversi digital number (DN)
menjadi top of atmospheric radiance (TOA Radians) digunakan Persamaan (1).

𝐿λ′ = Mp ∗ Qcal + Aρ

(1)

Dimana Lλ ', Mρ , Aρ, dan Qcal secara berturut-turut adalah TOA radians, RADIANCE_MULT_BAND_x ,
RADIANCE_ADD_BAND_x, dan nilai digital number ( DN ).

2.2 Koreksi Radiometrik
Koreksi radiometrik yang akan dilakukan adalah koreksi terhadap atmosfer. Koreksi atmosfer
dilakukan untuk mengkoreksi gangguan atmosfer pada citra. Koreksi ini diperlukan untuk mendapatkan nilai
reflektan permukaan yang akan digunakan untuk identifikasi sulfur. Pada dasarnya koreksi atmosfer merupakan
tahap yang kompleks karena membutuhkan data langsung dari lapangan, namun terdapat metode image
processing yang dapat dilakukan untuk mengestimasi nilai reflektan permukaan, yakni adalah Dark Object
Substraction (DOS1) yang mana proses tersebut dilakukan dalam penelitian ini. Prinsip metode DOS1 adalah
objek gelap seharusnya memilik piksel bernilai 0. Jika pikselnya tidak 0 maka nilai tersebut adalah pengaruh
scattering dari atmosfer (Ardiansyah, 2015). Perhitungan reflektans permukaan dengan metode DOS1 sendiri
direpresentasikan dengan Persamaan (2) dan Persamaan (3):

𝐿P = Lmin − LDO1%
𝜌 = [𝜋 ∗ (𝐿λ − Lp) ∗ 𝑑2 ]/(𝐸𝑆𝑈𝑁λ ∗ cosθ)

(2)
(3)

Dimana 𝐿P, 𝐿𝜆, 𝐿𝑚𝑖𝑛, dan 𝐿𝐷𝑂1% secara berurutan adalah atmospheric radiance, whole scene radianc,
Atmospheric + dark object radiance, dan radians dari dark object (Congedo, 2016).

2.3 Band Ratio
Rasio antar band dapat memperjelas kontras antar objek yang dicari dengan area sekitarnya. Metode ini
dilakukan dengan membagi satu band dengan nilai kurva reflektan tinggi dengan band lain yang memiliki nilai
kurva reflektan rendah. Setelah dilakukan koreksi terhadap gangguan atmosfer metode ini dapat memunculkan
material pada permukaan bumi yang tidak terlihat jika hanya menggunakan satu buah band (Ahmed, 2014)
(Ahmed A. , 2020). Rasio band untuk mendeteksi sulfur berdasarkan USGS spectral library dan (Ahmed A. ,
2020) adalah 2/1 yang diilustrasikan oleh grafik pada Gambar 4.
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B2 (0.450–0.515 µm)

B1 (0.433–0.453 µm)
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Gambar 4. Reflektansi Sulfur Dimodifikasi Dari USGS Spectral Library 2021

2.4 Pansharpen
Pansharpen merupakan salah satu image processing yang tujuannya adalah untuk mendapatkan citra
dengan tampilan lebih jelas atau resolusi yang lebuh detail. Metode ini memanfaatkan warna pada band
multispektral dan resolusi lebih tajam (15 m) pada band pankromatik (Band 8) untuk menghasilkan citra yang
berwarna dengan resolusi lebih detail yaitu 15 m dibandingkan dengan resolusi sebelumnya yang hanya 30 m.
(Congedo, 2016).Proses tersebut diilustrasikan oleh Persamaan (4).

𝑀𝑆𝑝𝑎𝑛 = 𝑀𝑆 ∗ 𝑃𝐴𝑁/𝐼

(4)

Dimana MS adalah informasi spektral dari band multispektral, PAN adalah resolusi spasial dari band
pankromatik, dan I adalah intensitas.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data landsat yang telah diolah berupa reflektans permukaan digunakan sebagai input proses band ratio

2/1 untuk mendeteksi sulfur. Untuk mempermudah proses interpretasi maka dilakukan teknik color slicing pada
citra hasil band ratio, pada color slicing penulis dapat menghighlight piksel dengan nilai tertentu yang mana
pada penelitian ini penulis menghighligt piksel dengan nilai yang tinggi yakni 1,15-1,80 dengan warna merah.
Hal ini disebabkan karena hasil rasio dengan nilai yang tinggi menandakan keberadaan sulfur berdasarkan grafik
pada “Gambar 4”. Hasil color slicing kemudian di overlay dengan citra hasil pansharpening.
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Gambar 5. Citra Sebaran Sulfur Bagian Barat Jawa Barat

Gambar 6. A) G.Gede, B) G.Tangkuban Parahu, C) G.Salak
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Gambar 7. Citra Sebaran Sulfur Bagian Timur Jawa Barat

Gambar 8. A) G.Papandayan, B) G.Galunggung

Gambar 5 menunjukkan sebaran sulfur pada area barat Jawa Barat. Lokasi dengan anomali tinggi ditandai
dengan kotak merah A,B, dan C. Jika dilakukan pembesaran gambar pada lokasi-lokasi tersebut Gambar 6 maka
dapat terlihat bahwa anomali tinggi tersebut bertepatan dengan posisi kawah atau puncak gunung api yang mana
pada lokasi A merupakan kawah Gunung Gede, lokasi B merupakan kawah Gunung Tangkuban Parahu dan
lokasi C merupakan puncak Gunung Salak.
Hal yang serupa juga terjadi pada area sebelah timur Jawa Barat Gambar 7. Jika dilihat secara menyeluruh
maka anomali tinggi terletak pada bagian kiri bawah gambar yang ditandai dengan kotak merah A dan B. Jika
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dilakukan pembesaran pada lokasi tersebut Gambar 8 maka dapat terlihat bahwa anomali tinggi pada lokasi A
bertepatan dengan jalur pendakian Gunung Papandayan dan lokasi B bertepatan dengan puncak Gunung
Galunggung. Hal ini memiliki kesesuaian dengan teori dasar yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan
bahwa sulfur terdapat pada zona high-sulfidation yang bertepatan pada area puncak atau kawah gunung api baik
itu berupa SO2, H2SO4, maupun H2S.

4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Citra Landsat 8 berhasil mendeteksi sebaran

sulfur, sebaran sulfur di Jawa Barat terdapat di area sekitaran gunung api, lebih tepatnya pada puncak atau kawah
gunung api, yang mana hal ini berkesesuaian dengan teori bahwa sulfur terdapat pada zona high-sulphidation baik
itu berupa SO2, H2SO4, maupun H2S. Penggunaan band ratio pada citra Landsat 8 sendiri dapat dikembangkan
lagi tidak hanya untuk mendeteksi sulfur namun dapat juga digunakan untuk mendeteksi mineral alterasi yang
berhubungan dengan panas bumi suatu daerah. Dengan semakin berkembangnya teknologi penginderaan jauh
yang diiringi dengan kebutuhan akan green energy di Indoneisa, maka hal ini akan sangat berprospek untuk kajian
penelitian berikutnya.
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