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Prakata

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa 
karena atas perkenan-Nya buku ”Pengindraan Jarak Jauh Ocean Color” ini 
dapat diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai bahan pengajaran, khususnya 
untuk mahasiswa tingkat magister (S-2) pada program studi Teknologi 
Kelautan. Meskipun demikian, buku ini diharapkan juga dapat menjadi 
bahan bacaan untuk mahasiswa tingkat sarjan (S-1) maupun tingkat doktor 
(S-3) pada program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan atau yang sejenis. 
Buku ini diharapkan juga bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi dosen 
dan peneliti dalam bidang Pengindraan Jarak Jauh Kelautan.

Buku ini masih merupakan edisi perdana sehingga masih belum sempurna. 
Oleh karena itu, buku ini masih akan disempurnakan di kemudian hari. Dalam 
kerangka itu, kritik dan saran masih diperlukan untuk menyempurnakan 
buku ini.

Akhirnya diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 
pendidikan dan penelitian di bidang kelautan (Indonesia) dan pada ujungnya 
juga bagi Pembangunan Bangsa Indonesia. Semua kritik dan saran dapat 
dialamatkan kepada Penulis dengan alamat e-mail: susilosb@yahoo.co.id.

        Penulis
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Pendahuluan

Pengindraan jauh (indraja) sinar tampak (visible remote sensing) adalah 
pengindraan jauh menggunakan spektrum sinar tampak. Spektrum sinar 
tampak ini adalah sekelompok gelombang elektromagnetik (GEM) yang 
mempunyai panjang gelombang sekitar 400–700 nannometer (nm). 
Pengindraan jauh sinar tampak sangat penting di bidang kelautan karena 
hanya spektrum sinar tampaklah dari seluruh jenis atau spektrum GEM yang 
ada yang dapat menembus air (laut) hingga kedalaman tertentu. Dengan 
menggunakan pengindraan jauh sinar tampak ini, kita dapat mendeteksi atau 
mengukur benda-benda atau organisme yang berada di bawah permukaan 
air laut, seperti fitoplankton, lamun, terumbu karang, dan jenis substrat 
dasar perairan dangkal. Meskipun pengindraan jauh sinar tampak dapat 
digunakan untuk penelitian berbagai benda yang berada di bawah permukaan 
laut, namun yang paling terkenal atau penting adalah untuk penelitian 
fitoplankton, khususnya yang terkait dengan produktivitas primer laut. Buku 
ini akan memfokuskan pada pengindraan jauh untuk fitoplankton. Dalam 
kaitan ini, dikenal pengindraan jauh warna laut (ocean color). 

Di dalam pengindraan jauh kelautan, dikenal istilah marine optic dan ocean 
color yang antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat. Marine optics 
artinya adalah sifat optik dari perairan laut. Sifat optik laut ini menjadi dasar 
pengembangan pengindraan jauh (indraja) kelautan (marine remote sensing). 
Indraja kelautan memang didasarkan kepada sifat optik dan bio-optik objek 
pengamatan di laut yang dideteksi. Sifat ini adalah sifat interaksi antara objek 
pengamatan dan radiasi gelombang elektromagnetik (GEM). Sifat interaksi 
yang dipengaruhi oleh sifat fisik objek disebut sebagai sifat optik sementara 
yang dipengaruhi oleh sifat biologis objek disebut sebagai sifat bio-optik. 
Di dalam konteks pengindraan jauh objek-objek biologis laut, kedua sifat 
optik ini hanya akan dilihat resultannya saja sehingga untuk memudahkan 
pembahasan hanya akan disebut sebagai sifat optik.
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Sifat optik laut secara umum dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu  
1) sifat penyerapan atau ”absorption”; 2) sifat pemencaran atau ”scattering”; 
3) sifat pemantulan atau ”reflection” atau ”back-scattering”; 4) sifat penerusan 
atau ”transmission”; dan 5) sifat pemancaran kembali atau ”emission”. Seluruh 
sifat optik laut tersebut, sangat penting di dalam pengindraan jauh kelautan. 
Meskipun demikian untuk pengindraan jauh objek-objek biologis laut, 
khususnya untuk deteksi fitoplankton dan produktivitas primer laut maka 
sifat pemantulanlah yang paling penting.

Tidak semua spektrum GEM dapat menembus air (laut) dan hanya terbatas 
pada GEM yang mempunyai panyang gelombang relatif kecil saja. Dalam 
konteks pengindraan jauh pasif, praktis hanya spektrum sinar tampak 
(visible) yang dapat menembus air laut. Secara umum, dapat dikatakan bahwa 
hambatan untuk menembus kolom air laut (atenuasi) atau koefisien atenuasi 
(k) semakin besar jika panjang gelombang (λ) semakin besar. Terkait dengan 
sifat optik air laut ini maka kemudian berkembang istilah pengindraan jauh 
warna air laut (ocean color remote sensing).

Istilah ”ocean color” atau indraja warna air laut diartikan sebagai indraja yang 
memanfaatkan radiasi GEM yang dipantulkan dari bawah permukaan laut 
(Hovis et al. 1980). Pengertian ini tersirat pula makna bahwa GEM yang 
digunakan berada dalam spektrum sinar tampak (400–700 nm) mengingat 
secara alamiah sinar tampak inilah yang mampu menembus permukaan air 
(dalam konteks indraja pasif). Radiasi pantulan ini mengandung informasi 
sifat optik/bio-optik air laut yang berkaitan dengan adanya bahan tersuspensi 
dan terlarut pada air laut tersebut (Gordon dan Morel 1983). Bahan-bahan 
tersebut, dapat menyebabkan perubahan sifat optik air laut atau dalam istilah 
yang sederhana menyebabkan perubahan warna air laut. Pada umumnya, 
fitoplankton dan produk-produk turunannya, bahan-bahan sedimen 
anorganik, serta bahan-bahan hasil penghancuran organisme laut dan 
terestrial (disebut juga sebagai ”yellow subtance”) menjadi bahan utama yang 
memengaruhi ”ocean color” tersebut (Barale 1987).

Di daerah lepas pantai, komponen utama yang memengaruhi ”ocean color” 
adalah pigmen-pigmen fitoplankton (khususnya klorofil-a). Oleh karena 
itu, melalui indraja ”ocean color” dapat diduga konsentrasi pigmen tersebut. 
Selanjutnya, mengingat pigmen tersebut merupakan pigmen utama dari 
fitoplankton maka konsentrasi fitoplankton juga dapat diketahui. Penelitian 
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yang pernah dilakukan oleh Penulis menununjukkan adanya hubungan 
kuantitatif antara konsentrasi klorofil-a (µg/l) dan kelimpahan fitoplankton 
(individu/liter). Konsentrasi klorofil-a ataupun fitoplankton ini sangat 
menentukan besarnya produktivitas primer perairan laut dan oleh karena 
itu melalui indraja ”ocean color” ini dapat dikembangkan metode pendugaan 
produktivitas primer (Platt 1986). Bahkan, dengan menggunakan teori rantai 
makanan (trophic level) di mana produktivitas primer merupakan tingkat 
rantai makanan yang pertama (Parsons et al. 1984), metode ini juga dapat 
dikembangkan untuk menduga produktivitas ikan di laut.

Pengindraan jarak jauh (indraja) “ocean color” untuk menduga sebaran 
konsentrasi klorofil-a telah berkembang seiring dengan berkembangnya 
berbagai sensor satelit yang semakin sempurna, yaitu dengan resolusi spasial 
dan resolusi spektral yang semakin tinggi. Algoritma indraja klorofil-a ini telah 
tersedia cukup banyak untuk berbagai jenis sensor satelit yang tersedia saat ini 
sehingga di dalam tulisan ini tidak perlu dicantumkan. Tujuan akhir indraja 
pendugaan klorofil-a ini tentunya produktivitas primer lautan mengingat 
produktivitas primerlah yang dapat menjadi indikator potensi sumberdaya 
ikan laut maupun indikator peran laut di dalam sistem siklus karbon  
di dunia. Oleh karena itu, algoritma indraja yang hanya sampai pada 
konsentrasi klorofil-a permukaan sebagaimana yang ada saat ini tentu belum 
cukup. 

Klorofil-a adalah salah satu pigmen fotosistesis yang paling penting bagi 
tumbuhan yang ada di perairan laut, khususnya fitoplankton. Terdapat 
berbagai jenis klorofil fitoplankton, namun klorofil-a merupakan pigmen 
yang paling umum terdapat pada fitoplankton (Parsons et al. 1984). Oleh 
karena itu, klorofil-a merupakan pigmen yang paling penting di dalam proses 
fotosintesis.

Klorofil-a merupakan bahan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya 
produksi primer. Konsentrasi klorofil-a telah dapat dideteksi secara baik 
melalui pengindraan jauh “ocean color”. Namun demikian, algoritma untuk 
mendeteksi produktivitas primer belum berkembang secara memadai. Padahal, 
produksi primer di laut adalah sumberdaya energi dan bahan organik yang 
dimanfaatkan oleh organisme pada tingkat rantai makanan yang lebih tinggi. 
Parsons et al. (1984) merumuskan hubungan antara produktivitas primer 
dengan produktivitas sekunder, tersier, dan seterusnya dalam bentuk:
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Pn = P1 E
n-1 ......................................................................... (1)

 Pn = Produktivitas pada jenjang makanan (trophic level) ke-n

 P1 = Produktivitas primer (n=1)

 n = Jenjang makanan

 E = Efisiensi ekologis rata-rata

Produktivitas primer di laut selain penting untuk menduga produktivitas 
ikan, penting juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dunia 
(Kuring et al. 1990). Penelitian pendugaan produktivitas primer dengan 
menggunakan pengindraan jauh sebenarnya telah cukup lama dikembangkan 
di negara lain, dan diawali oleh Smith et al. (1982). Penelitian, kemudian 
dilanjutkan oleh peneliti-peneliti yang lain, seperti Platt dan Herman (1983); 
Eppley et al. (1985); Platt (1986); Topliss dan Platt (1986); Platt dan Lewis 
(1987); Collins et al. (1988); Platt dan Sathyendranath (1988); Balch et al. 
(1988); Kuring et al. (1990); dan Sathyendranath et al. (1991).



Teori Energi Gelombang 
Elektromagnetik

Salah satu komponen penting di dalam indraja sinar tampak adalah energi 
gelombang elektromagnetik. Teori energi ini bukan saja penting untuk 
memahami proses indraja sinar tampak, melainkan juga penting untuk 
memahami lebih dalam berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan indraja 
untuk produktivitas primer.

Sebagaimana diketahui bahwa deteksi objek pengamatan permukaan bumi 
atau laut menggunakan indraja pada prinsipnya didasarkan pada sifat optik 
benda tersebut yang “dibawa” oleh energi kepada sensor. Sumber utama enegi 
dalam indraja adalah radiasi gelombang elektromagnetik (REM), terutama 
yang berasal dari matahari. REM adalah suatu bentuk dari energi yang 
hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan objek. Wujud dari energi 
ini dikenal sebagi sinar X, sinar tampak, inframerah, dan gelombang mikro. 
REM dibentuk sekaligus dalam dua komponen yaitu, komponen listrik dan 
komponen magnetik (Gambar 2-1) dan dipengaruhi oleh sifat elektrik dan 
magnetik dari objek yang berinterkasi dengan REM tersebut.

Gambar 2-1 Radiasi gelombang elektromagnetik dengan komponenya
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Ada dua hipotesis yang umum digunakan untuk menjelaskan sifat dari REM, 
yakni model gelombang dan model partikel (foton atau kuantum). Model 
gelombang dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana perjalanan REM  
di ruang angkasa. REM sebagai gelombang bergerak dengan kecepatan 
tertentu yang tidak bergantung kepada panjang gelombang (λ). Pada setiap 
gelombang elektromagnetik, berlaku persamaan berikut:

C = f . λ ............................................................................. (2)

 C = kecepatan gelombang elektromagnetik (m/det) = 3 x 108 m/det

 λ = panjang gelombang (m)

 f = frekuensi (1/det)

Bagaian REM yang digunakan dalam indraja tertera pada Gambar 2-2.

Gambar 2-2 Spektrum REM yang digunakan dalam indraja

Beberapa bagian penting dari REM yang digunakan dalam indraja, yaitu:

0,3–0,4 µm : ultraviolet

0,4–0,7 µm : sinar tampak

0,7–3,0 µm : inframerah dekat
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3,0–8,0 µm : middle infrared

8,0–1000 µm : inframerah termal

1 mm–100 cm : gelombang mikro.

Model partikel dipergunakan untuk menjelaskan besarnya energi yang 
dikandung oleh REM. REM dipancarkan dalam bentuk diskrit yang disebut 
kuantum atau foton. Besarnya energi dari REM memenuhi Hukum Plank 
sebagai berikut:

E = h . f  ............................................................................. (3)

Keterangan: E = energi kuantum dalam satuan joule

  h = konstanta Planck’s senilai 6,624 x 10 -24 joule.detik

  f = frekuensi pancaran (Hz)

Hubungan antara model teori gelombang dan teori kuantum dari REM 
dituliskan sebagai berikut:

E =
hC
λ

  ........................................................................... (4)

Dengan demikian, kita melihat bahwa energi kuantum secara proporsional 
berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Semakin panjang 
gelombang yang digunakan, semakin rendah kandungan energinya. Sifat 
ini penting implikasinya di dalam pengindraan jauh karena radiasi panjang 
gelombang yang panjang yang dipancarkan secara alamiah seperti pancaran 
gelombang mikro, lebih sulit diindra daripada radiasi dari panjang gelombang 
yang lebih pendek, misalnya energi yang dipancarkan dari panjang gelombang 
inframerah termal. 

Matahari merupakan sumber radiasi elektromagnetik yang paling penting 
untuk pengindraan jauh. Akan tetapi, semua benda pada suhu di atas nol 
derajat absolut (0oK, atau -273oC) memancarkan radiasi elektromagnetik 
secara terus-menerus. Oleh karena itu, objek di bumi juga merupakan sumber 
radiasi, walaupun besaran dan komposisi spektralnya berbeda terhadap 
matahari. Besarnya energi yang diradiasikan oleh suatu objek merupakan 
‘fungsi suhu’ permukaan dari objek tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 
hukum Stefan Boltzman yang menyatakan bahwa: 
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W = σT4 ............................................................................ (5)

Keterangan: W = jumlah energi yang dipancarkan dari permukaan objek, Wm-2 

	 σ = tetapan Stefan Boltzman, 5,6697 x 10-8 Wm-2 K-4

 T = suhu absolut objek (oK)

Penting untuk diperhatikan bahwa jumlah energi yang dipancarkan dari suatu 
objek bervariasi menurut T4. Oleh karenanya, energi tersebut akan meningkat 
cepat sekali dengan adanya peningkatan suhu. Perlu diingat juga bahwa 
hukum ini dikemukakan untuk suatu sumber energi yang berlaku sebagai 
benda hitam (black body). Suatu benda hitam merupakan suatu radiator 
hipotetik ideal yang menyerap dan memancarkan kembali seluruh energi yang 
mengenainya. Benda-benda yang ada hanya mendekati bentuk kesempurnaan 
ini. Sejalan dengan jumlah energi yang dipancarkan oleh suatu objek yang 
bervariasi dengan suhunya, demikian juga distribusi spektral energi yang 
dipancarkannya. Hal ini diterangkan dengan Hukum Wien sebagai berikut:

λmax =
2898,3

T
 ............................................................... 3(6)

Keterangan λmax : panjang gelombang yang paling besar memancarkan energi (dalam satuan 
µm)

Gambar 2-3 menunjukkan kurva distribusi energi untuk benda hitam 
sempurma pada berbagai suhu yang bervariasi dari 200–6000oK. Satuan pada 
skala ordinat (Wm-2 µm-1) menunjukkan energi radiasi yang datang dari suatu 
benda hitam sempurna pada setiap interval panjang gelombang 1µm. Oleh 
karena itu, luas daerah di bawah kurva tersebut sama dengan jumlah energi 
yang dipancarkan (W), sesuai dengan hukum Stefan Boltzman tersebut. 
Semakin tinggi suhu radiator, semakin besar jumlah energi yang dipancarkan. 
Kurva tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran puncak distribusi 
radiasi benda hitam ke arah panjang gelombang yang semakin pendek apabila 
suhunya naik, sesuai dengan hukum Wien tersebut. 
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  Gambar 2-3 Distribusi energi yang dipancarkan dari benda hitam pada 
berbagai suhu





Satelit dan Sensor

Satelit secara umum adalah benda yang bergerak mengelilingi sebuah planet. 
Namun demikin dalam konteks indraja, satelit adalah benda atau instrumen 
buatan manusia yang dirancang untuk mengelilingi bumi secara terus-menerus 
di lintasan orbit yang telah ditentukan. Satelit ini membawa instrumen vital 
bagi indraja yang disebut sensor atau radiometer. Terdapat berbagai jenis 
satelit yang telah dibuat oleh manusia sesuai dengan tujuan pembuatannya, 
namun dalam konteks indraja sinar tampak ini maka satelit yang dimaksud 
adalah satelit sumberdaya alam yang mempunyai sensor bekerja pada spektrum 
GEM sinar tampak.

Satelit yang dirancang khusus untuk mendeteksi sifat bio-optik laut dan 
sensornya bekerja pada spektrum sinar tampak, yaitu Seastar. Satelit Seastar 
ini membawa satu sensor (hanya satu sensor pada satelit ini) yang diberi 
nama SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor). Satelit dan sensor ini 
dikembangkan oleh Amarika Serikat, dilincurkan ke orbitnya pada tanggal 
1 Agustus 1997 dan saat ini masih aktif mengitari bumi. Konfigurasi satelit 
Seastar di darat dapat dilihat pada Gambar 3-1. Sementara konfigurasi Seastar 
saat mengindra bumi dapat dilihat pada Gambar 3-2.
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Sumber: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/SEASTAR/seawifs_bench.gif
         Gambar 3-1 Konfigurasi Seastar di darat

Sumber: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/IMAGES/seastar_orbit.jpg
  Gambar 3-2 Konfigurasi Seastar di orbitnya
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Karakteristik satelit Seastar dapat dilihat pada Tabel 3-1. Sementara 
karakteristik kanal-kanal pada sensor SeaWiFS dapat dilihat pada Tabel 3-2.

Tabel 3-1 Karakteristik satelit Seastar

Tipe orbit Sunsynchronous
Ketinggian orbit 705 km
Equator crossing time 12.20 (D)
Resolusi spasial 1,1 km dan 4,5 km
Resolusi temporal 1 hari
Resolusi radiometrik 6 bit
Periode orbit 99 menit

Sensor SeaWiFS dirancang khusus untuk mendeteksi fitoplankton di laut 
dan kaitannya dengan produktivitas primer dan siklus karbon. Oleh karena 
itu, kanal-kanal yang ada pada sensor SeaWiFS hampir seluruhnya bekerja 
pada spektrum sinar tampak. Kanal-kanal pada sensor SeaWiFS sangat mirip 
dengan sensor serupa yang telah diluncurkan sebelumnya, yaitu sensor CZCS 
(Coastal Zone Color Scanner). Sensor CZCS dibawa oleh satelit Nimbus-7 dan 
telah selesai beroperasi pada tahun 1986.

Tabel 3-2 Karakteristik sensor SeaWiFS

No Kanal Selang spektral (nm)
1 402–422
2 433–453
3 480–500
4 500–520
5 545–565
6 660–680
7 745–785
8 845–885

Salah satu satelit sumberdaya alam lainnya yang mempunyai sensor bekerja pada 
spektrum sinar tampak yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu serangkaian 
satelit Landsat (Land Satellite) buatan Amerika Serikat. Satelit Landsat 
awalnya bernama ERTS (Earth Resources Technology Satellite). Satelit ERTS-1 
atau Landsat-1 diluncurkan ke angkasa pada tahun 1972 yang kemudian 
disusul dengan satelit Landsat-2 pada tahun 1975 dan Landsat-3 pada tahun 
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1978. Tiga satelit ini disebut sebagai satelit Landsat generasi pertama yang 
kemudian disusul dengan Landsat generasi ke dua (Landsat-4 dan Landsat-5). 
Generasi Landsat ketiga dimulai dengan Landsat-6 yang hilang di angkasa 
dan kemudian digantikan oleh Landsat-7 yang ada saat ini.

Sensor utama yang dibawa oleh Landsat generasi pertama adalah RBV 
(Returned Beam Vidicon) dan MSS (Multi-Spectral Scanner). Landsat generasi 
kedua membawa sensor MSS dan TM (Thematic Mapper).  Landsat generasi 
ketiga (Landsat-7) membawa sensor ETM dan ETM+ (Enhanced Thematic 
Mapper Plus). Konfigurasi Landsat generasi kedua dapat dilihat pada Gambar 
3-3, sedangkan konfigurasi Landsat generasi ke tiga (Landsat-7) dapat dilihat 
pada Gambar 3-4. 

Gambar 3-3 Konfigurasi satelit Landsat generasi ke dua (Landsat-4 dan 
Landsat-5) (RESTEC 1995)
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Landsat- 7 

Gambar 3-4 Konfigurasi satelit Landsat generasi ke tiga (Landsat-7) (NASA 2005a)

Landsat-7 diluncurkan ke angkasa pada tanggal 15 April 1999 dengan 
menggunakan roket Delta. Karakteristik satelit Landsat-7 dapat dilihat pada 
Tabel 3-3. Karakteristik sensor ETM+ dapat dilihat pada Tabel 3-4.

Tabel 3-3 Karakteristik satelit Landsat-7

Ketinggian orbit 705 km
Lebar sapuan 185 km
Sudut inklinasi 98,2 derajat
Periode orbit 99 menit
Equatorial crossing local time 9.45–10.15 (D)

Tabel 3-4 Karakteristik sensor ETM+

No kanal/band spektral (µm) Res. spasial Keterangan
1 0,48– 0,52 30 m Kanal biru
2 0,52–0,60 30 m Kanal hijau
3 0,63–0,69 30 m Kanal merah
4 0,75–0,90 30 m Kanal infra merah
5 1,55–1,75 30 m Kanal infra merah
6 10,40–12,50 60 m Kanal termal
7 2,09–2,35 30 m Kanal infra merah
8 0,52–0,90 15 m Kanal pankromatik

Resolusi radiometrik 8 bit
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Satelit sumberdaya alam sinar tampak yang lain yang juga banyak digunakan 
di Indonesia adalah satelit SPOT (Systeme Pour l’Observation de la Terre) atau 
Satellite Probatoire d’Observation de la Terre, buatan Perancis. Satelit SPOT-1 
dan SPOT-2 masing-masing diluncurkan pada bulan Februari 1986 dan 
Januari 1990. Sementara itu, SPOT-3 diluncurkan pada bulan September 
1993. SPOT generasi kedua juga telah diluncurkan ke angkasa dan saat ini 
masih beroperasi, yaitu SPOT-4 (24 Maret 1998) dan SPOT-5 (04 Mei 
2002). Satelit SPOT generasi pertama membawa sepasang sensor HRV (High 
Resolution Visible). Setiap sensor menyapu permukaan bumi selebar 60 km 
yang saling tumpang tindih antara keduanya selebar 3 km. Oleh karena itu, 
dua sensor ini sekaligus dapat mengindra permukaan bumi sekali jalan selebar 
sekitar 117 km. SPOT generasi kedua membawa sensor HRVIR (High 
Resolution Visible and Infrared). Selanjutnya SPOT generasi ketiga, yaitu 
SPOT-6 dan SPOT-7 diluncurkan masing-masing pada tahun 2012 dan 
2014. Sensor HRVIR yang dibawa oleh SPOT generasi kedua sebenarnya 
sangat mirip dengan sensor HRV yang dibawa oleh SPOT generasi pertama 
dengan sedikit pengembangan. Gambar 3-5 merupakan konfigurasi satelit 
SPOT. Karakteristik satelit SPOT dapat dilihat pada Tabel 3-5, sedangkan 
karakteristik sensor HRV dan HRVIR dapat dilihat pada Tabel 3-6 

Gambar 3-5 Konfigurasi satelit SPOT
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Tabel 3-5 Karakteristik satelit SPOT

Ketinggian orbit 830 km
Lebar sapuan 117 km
Sudut inklinasi 98 derajat
Periode orbit 101 menit
Equatorial crossing local time 10.30
Resolusi temporal 26 hari

Tabel 3-6 Karakteristik sensor HRV dan HRVIR

Sensor HRV Sensor HRVIR
Kanal Spektral (µm) Res. spasial Kanal Spektral (µm) Res. spasial
XS1 0,50–0,59 20 m B1 0,50–0,59 20 m
XS2 0,62–0,68 20 m B2 0,61–0,68 20 m
XS3 0,78–0,89 20 m B3 0,79–0,89 20 m
PAN 0,50–0,73 10 m MIR 1,58–1,75 20 m

PAN 0,50–0,73 10 m

Satelit MOS (Marine Observation Satellite) milik Jepang juga merupakan 
satelit sumberdaya alam yang mempunyai sensor sinar tampak yang cukup 
banyak digunakan. Satelit MOS-1 diluncurkan pada bulan Februari 1987 
dengan menggunakan roket N-II buatan Jepang dan kemudian disusul dengan 
MOS-1b pada bulan Februari 1990 dengan menggunakan roket H-1 buatan 
Jepang juga. Satelit MOS mempunyai ketinggian 909 km dengan periode 
orbit 103 menit. Lebar sapuan sensornya tergantung dari jenis sensor. Satelit 
MOS membawa tiga jenis sensor, yaitu MESSR (Multispectral Electronic Self-
scanning Radiometer) yang kanal-kanalnya mirip dengan Landsat-MSS, VTIR 
(Visible and Thermal Infrared Radiometer) yang kanal-kanalnya mirip NOAA-
AVHRR, dan MSR (Microwave Scanning Radiometer).

Satelit Jepang lainnya, yaitu ADEOS (Advanced Earth Observing Satellite). 
ADEOS membawa beberapa sensor, yaitu OCTS (Ocean Color and 
Temperature Scanner), AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared 
Radiometer), IMG (Interferometric Monitor for Greenhouse and Gases), ILAS 
(Improved Limb Atmospheric Spectrometer), NASCAT (NASA Scatterometer), 
TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), dan POLDER (Polarization and 
Directionality of the Earth’s Reflectances). Karakteristik satelit ADEOS dapat 
dilihat pada Tabel 3-7. Sementara konfigurasi satelit ADEOS dapat dilihat 
pada Gambar 3-6.
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Tabel 3-7 Karakteristik satelit ADEOS

Ketinggian orbit 797 km
Lebar sapuan Tergantung sensor
Sudut inklinasi  98,6 derajat
Periode orbit  101 menit
Equatorial crossing local time 10.30

Gambar 3-6 Konfigurasi satelit ADEOS (NASDA 1996)

Satelit sumberdaya alam dan lingkungan yang lain yang terkenal adalah satelit 
TERRA. Satelit TERRA diluncurkan pada 18 Desember 1999. Satelit ini 
membawa salah satu sensornya, yaitu ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer), selain juga sensor MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer). Proyek ASTER ini di bawah program 
EOS (Earth Observing System) yang bertujuan melakukan observasi permukaan 
bumi untuk monitoring lingkungan hidup dan pengindraan sumberdaya 
alam. Sensor ini dekembangkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, 
dan Industri (METI) Jepang.  Sensor ASTER merupakan pengembangan dari 
sensor JERS-1 yang terdiri atas VNIR (Visible and Near Infrared Radiometer), 
SWIR (Short Wavelength Infrared Radiometer), dan TIR (Thermal Infrared 
Radiometer). Satelit ini dirancang untuk dapat hidup selama enam tahun. 
Karakteristik satelit TERRA dapat dilihat pada Tabel 3-8. Sementara itu, 
karakteristik sensor ASTER dan MODIS dapat dilihat pada Tabel 3-9.
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Tabel 3-8. Karakteristik satelit TERRA

Ketinggian orbit 700 – 737 km (707 km di katulistiwa)
Lebar sapuan 60 km
Sudut inklinasi 98,2 derajat
Periode orbit 98,88 menit
Jarak antar sapuan di katulistiwa 172 km
Resolusi temporal 16 hari
Equatorial crossing local time 10.30 (D)

Satelit yang lainnya yang dirancang untuk berpasangan dengan satelit TERRA 
adalah satelit AQUA. Satelit AQUA diluncurkan ke angkasa pada tanggal 
4 Mei 2002. Salah satu sensor yang dibawa oleh satelit ini adalah MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Konfiguirasi satelit AQUA 
dapat dilihat pada Gambar 3-7 dan karakteristik satelit AQUA dapat dilihat 
pada Tabel 3-10.

Gambar 3-7 Konfigurasi satelit AQUA (NASA 2005b)
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Tabel 3-9 Karakteristik sensor MODIS dan ASTER dan ETM sebagai 
pembanding

LANDSAT-ETM TERRA/AQUA-MODIS TERRA-ASTER
Kanal Spektral (µm) Kanal Spektral (µm) Kanal Spektral (µm)

1 0,48–0,52 1 0,620–0,670 1 0,52–0,60
2 0,52–0,60 2 0,841–0,876 2 0,63–0,69
3 0,63–0,69 3 0,459–0,479 3 0,78–0,86
4 0,75 –0,90 4 0,545–0,565 4 1,60–1,70
5 1,55–1,75 5 1,230–1,250 5 2,145–2,185
6 10,40 –12,50 6 1,628–1,652 6 2,185–2,235
7 2,09–2,35 7 2,105–2,135 7 2,235–2,285
8 0,52–0,90    

Total 8 kanal 36 kanal  14 kanal
Res. spasial 30 m 250, 500,1000m 15–90 m
Res, Rad. 8 bit 16 bit 8 bit–12 bits

Satelit generasi baru yang cukup terkenal adalah Satelit Quickbird. Satelit 
Quickbird dikembangkan oleh Digital Globe (USA) dan merupakan satelit 
dengan sensor berakurasi dan berresolusi tinggi. Satelit ini diluncurkan ke 
angkasa pada 18 Oktober 2001 dengan menggunakan roket Delta II dari 
pangkalan udara Vendenberg, California. Satelit ini dirancang dengan masa 
hidup 7 tahun. Karakteristik satelit ini dengan sensornya dapat dilihat pada 
Tabel 3-11. Konfigurasi satelit Quickbird dapat dilihat pada Gambar 3-8.

Tabel 3-10 Karakteristik dari satelit AQUA 

Orbit Sun-synchronous
Ketinggian 705 km
Equator crossing time 10:30 am (D; Terra); 1:30 pm (A; Aqua)
Resolusi radiometrik 12 bit
Resolusi spasial 250 m (kanal 1–2)

500 m (kanal 3–7)
1000 m (kanal 8–36)



Satelit dan Sensor

21

Tabel 3-11. Karakteristik satelit Quickbird dan sensornya

Sensor Resolusi spektral (µm) Resolusi spasial (m)

Multispektral

Biru 0,45–0,50 2,44
Hijau 0,52–0,60 2,44
Merah 0,63–0,69 2,44
Infra merah dekat 0,76–0,90 2,44

Pankromatik 0,50–0,90 0,61
Lebar sapuan (lintasan di bumi) 16,5 km di nadir
Resolusi temporal 1–3 hari tergantung latitude
Resolusi radiometrik 11 bits per piksel
Ketinggian (altitude) 450 km
Sudut inklinasi 98 derajat

Gambar 3-8 Konfigurasi satelit Quickbird (Digital Globe 2004)

Perkembangan satelit saat ini telah sampai pada satelit yang membawa sensor 
dengan resolusi spasial maupun spektral sangat tinggi. Sensor demikian disebut 
sebagai sensor hiperspektral. Sensor hiperspektral mempunyai selang panjang 
gelombang yang sangat sempit pada setiap kanalnya (resolusi spektral tinggi) 
dan dalam satu sensor mempunyai kanal yang sangat banyak (hiperspektral). 
Namun demikian, satelit dengan sensor hiperspektral ini masih sangat 
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sedikit dan beberapa yang telah diluncurkan juga belum banyak diketahui 
karakteristik detailnya. Salah satu sensor hiperspektral yang telah diluncurkan 
ke angkasa adalah sensor Hyperion. Sensor Hyperion dibawa oleh satelit Earth 
Observation-1 (EO-1 dan EO-new mission). Satelit EO-1 diluncurkan pada 
tanggal 21 November 2000 membawa tiga sensor/instrumen yaitu Advanced 
Land Imager (ALI), Hyperion, dan Linear Etalon Imaging Spectrometer Array 
(LEISA) Atmospheric Corrector (LAC). Sensor Hyperion mempunyai 220 
kanal yang bekerja pada panjang gelombang 0,4–2,5 µm dengan resolusi 
spektral 10 nm dan resolusi spasial 30 m. Konfigurasi satelit EO-1 dapat 
dilihat pada Gambar 3-9.

http://www.ga.gov.au/earth-observation/satellites-and-sensors/eo-1-satellite.html (29-03-2012)

Gambar 3-9 Konfigurasi satelit EO-1 



Sifat Optik Laut

Sifat optik laut yang terkait dengan pengindraan jauh mencakup dua aspek, 
yaitu sifat optik murni air laut (inherent optical properties) dan sifat optik yang 
kelihatan (apparent optical properties). Sifat optik murni perairan laut pada 
prinsipnya ditentukan oleh spectral beam attenuation coefficient (cλ), spectral 
absorption coefficient (aλ), dan spectral scattering coefficient (bλ). 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sifat optik air laut, sebaiknya 
mengenal terlebih dahulu beberapa istilah yang penting di dalam sistem radiasi 
cahaya matahari yang terkait dengan pengindraan jauh ini. Di dalam radiasi 
cahaya, dikenal istilah radiance dan irradiance. Irradiance adalah total energi 
cahaya yang diterima oleh suatu objek per satuan luas.  Irradiance biasanya 
dinotasikan dengan huruf ”E”. Radiance juga merupakan energi cahaya per 
steradian (cahaya meninggalkan sumbernya dalam bentuk kerucut) per luas 
permukaan objek (alas dari kerucut). Steradian adalah luas dasar kerucut 
dibagi dengan kuadrat tinggi kerucut. Radiance biasanya dinotasikan dengan 
huruf ”L”. Irradiance dan radiance termasuk dalam sifat optik air laut yang 
kelihatan (apparent).

Spectral beam absorption coeffficient adalah bagian (fraksi) dari cahaya yang 
datang yang diserap oleh air laut untuk setiap ketebalan kolom air laut ( 
dalam satuan m-1). Spectral beam scattering coefficient adalah bagian (fraksi) 
dari cahaya yang datang yang dipencarkan (scattered) oleh air laut untuk setiap 
ketebalan kolom air laut (dalam satuan m-1). Sisa cahaya setelah diserap dan 
dipencarkan oleh air laut adalah diteruskan ke kolom air di bawahnya. Dalam 
kaitan ini, terdapat spectral beam transmitance coefficien (tλ) yang merupakan 
bagian (fraksi) cahaya yang datang yang diteruskan (transmitted) oleh air laut 
untuk setiap ketebalan air laut (dalam satuan m-1). Sifat-sifat optik murni 
(inherent) air laut tersebut berbeda menurut panjang gelombang GEM (λ).
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Nilai numerik dan distribusi spectral beam attenuation coeffisient dapat diukur 
dengan mudah dari contoh air dengan menggunakan spektrofotometer. 
Namun demikian, irradiance di dalam air (berikut sebaran spektral maupun 
spasialnya) tidak dapat diukur secara langsung dari beam attenuation coefficient. 
Irradiance yang diukur pada saat cahaya berjalan dari permukaan air menuju 
ke kolom air di bawahnya disebut downwelling (atau downward) irradiance 
(Ed), dan sebaliknya jika cahaya berjalan kembali dari bawah ke permukaan 
air disebut upwelling irradiance (Eu). Hubungan downwelling irradiance pada 
kedalaman tertentu (z) dengan downwelling irradiance di permukaan air (z=0) 
dapat dirumuskan sebagai berikut:

Edλ(z) = Edλ(0)exp  – ∫ Kdλ(z)dz
z

0

 atau

Edλ(z) = Edλ(0) exp (-Kav.dλ. z) .............................................. (2)

Edλ(z) = downwelling irradiance pada kedalaman z dan panjang gelombang λ.

Edλ(0) = downwelling irradiance pada kedalaman 0 dan panjang gelombang λ.

Kdλ  = downwelling irradiance attenuation pada kedalaman z dan panjang gel. λ.

Kav.dλ = rata-rata downwelling irradiance attenuation pada panjang gelombang λ.

Di dalam pembahasan sifat optik laut juga dikenal istilah kedalaman optik 
(optical depth) dan kedalaman atenuasi. Sensor satelit sinar tampak biasanya 
secara efektif dapat mendeteksi objek yang berada pada kolom air hingga 
kedalaman 2x kedalaman atenuasi. Sekitar 90% cahaya yang diterima oleh 
sensor satelit berasal dari 1x kedalaman atenuasi. Produktivitas primer di laut 
dapat terjadi hingga kedalaman kompensasi. Kedalaman kompensasi adalah 
kedalaman di mana downwelling irradiance tinggal 1% dibandingkan dengan 
irradiance di permukaan. Kedalaman optik (ζλ) dan kedalaman atenuasi dapat 
dirumuskan sebagai berikut:

Kedalaman optik = ζλ = Kav.dλ. z ......................................... (3)

Kedalaman atenuasi =Z90.λ= Kav.dλ

1  ........................................ (4)   

Kedalaman kompensasi = Zλ(1%)= Kav.dλ

4,6  ............................ (5)
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Z90.λ = Kedalaman air di mana 90% cahaya yang diterima oleh sensor
  satelit berasal = kedalaman atenuasi.

Zλ(1%) = Kedalaman di mana downward spectral irradiance tinggal 1%
  dibandingkan dengan di permukaan air = kedalaman kompensasi.

Berbeda dengan inherent optical characteristics (c, a, b); Kd adalah apparent 
optical characteristics yang bergantung selain sifat perairan juga kondisi 
penyinaran (illumination condition). Oleh karena itu, penentuan nilai yang 
tepat Kd hanya mungkin jika melibatkan pengukuran insitu Ed .

Kdλ(z)=
Edλ(z) dz

-1 dEdλ(z)
 atau

Kav.dλ(z2-z1)=              1nz2-z1

-1 Edλ	(z2)
Edλ	(z1)

 ........................................ (6)

Persamaan (6) adalah hubungan analitis antara koefisien atenuasi dan 
irradiance. Namun demikian, seperti yang akan dibahas pada bab lain di 
dalam tulisan ini, nilai Kd secara empiris dapat diduga dari kedalaman secchi 
disk mengingat nilai kedalaman secchi disk pada prinsipnya juga menduga 
irradiance pada kolom air.

Dalam beberapa penelitian, secara empiris koefisien atenuasi ini yang 
merupakan sifat optik yang kelihatan, juga berhubungan dengan sifat optik 
murni seperti koefisien penyerapan dan koefisien pemencaran. Berkut ini 
adalah hasil penelitian hal tersebut yang dilakukan oleh Kirk (1984a; 1984b) 
pada kondisi cuaca cerah:

Kdλ(zm) = (1/cos ϕo){aλ
2 + (0,473 cos ϕo – 0,218) aλ bλ}

1/2 .... (7)

Kdλ(avg) = (1/cos ϕo){aλ
2 + (0,425 cos ϕo – 0,190) aλ bλ}

1/2 .. (8)

Kdλ(zm) = spectral irradiance attenuation coefficient pada zm .

Kdλ(avg) = rata-rata spectral irradiance attenuation coefficient di euphotic zone.

Zm = midpoint of euphotic zone (irradiance tinggal 10% dari permukaan)

ϕo = zenith angle (direct solar beam to the vertical)

a dan b = masing-masing adalah spectral absorption dan scattering coefficients.
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Pada cuaca yang agak mendung maka hubungannya adalah :

Kdλ(zm) = 1,168{aλ
2 + 0,168 aλ bλ}

1/2 ................................... (9)

Kdλ(avg) = 1,168{aλ
2 + 0,162 aλ bλ}

1/2 ................................ (10)

Berdasarkan persamana (7–10) tersebut, jika ada data a dan b, K dapat 
diduga nilainya. Namun demikian, jika data yang ada hanya beam attenuation 
coefficient (c), perbandingan relatif antara b dan c ( yaitu rasio b:c ) perlu 
diketahui. Harus diingat bahwa c = a + b.

Pada penelitian lainnya ternyata bahwa pada kondisi 0,8 < c(580) < 2,8 m-1; 
atenuasi spektral pada panjang gelombang 580 nm; ternyata 

b(580) = (0,80 ± 0,05) c(580) .......................................... (11)

Kemudian bλ
 diprediksi dari b(580), koefisien pemencaran spektral pada 

panjang gelombang 580 nm dengan rumus empiris:

bλ = b(580) [1 + 0,0008 (580 - λ)] ............................(12) atau

bλ = 8,34 b(580) λ1/3 ........................................................ (13)

Kofisien atenuasi spektral (c) bisa diukur dengan spektrofotometer.



Proses Fotosintesis Fitoplankton

Sebagaimana telah disebutkan di atas, proses produktivitas primer di laut 
tidak terlepas dari proses fotosintesis fitoplankton. Ada tiga tahapan proses 
fotosintesis fitoplankton di laut, yaitu:

penyerapan energi cahaya dan 1. transferring energi ke bentuk kimia;

perubahan bentuk energi kimia untuk reaksi biokimia, ATP (2. adenosine 
triphosphate), dan NADPH (nicotinamide adenine dinocleotide phosphate);

fixing3.  CO2 dan produksi karbohidrat dan O2 dengan ATP dan NADP 
tersebut.

Secara kimia, proses fotosisntesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

n(CO2) + 2n(H2O) ----cahaya------ n(CH2O) + n(O2) + n(H2O).

Proses fotosintesis pada tahap (1) memerlukan energi 112 kkal setiap 
pembentukan 1 mol karbohidrat {n(CH2O)}. Energi tersebut, didapat dari 
penyerapan cahaya oleh pigmen, pada panjang gelombang 300–720 nm. 
Pola (sifat) penyerapan cahaya tergantung dari jenis pigmen, jadi setiap 
jenis kelompok fitoplankton (berdasarkan pigmennya), akan berbeda pola 
penyerapannya.

Reaksi fotosintesis pada tahap (2) dilakukan oleh ”foton”, 4 foton (4 energi 
kuantum) diperlukan untuk membentuk 1 mol ATP dan NADPH. Energi 
kuantum (E) bergantung pada panjang gelombang (λ):

E = h λ
v  ......................................................................... (14)

h = tetapan plank = 6,63 x 10-34 joule/dtk

v = kecepatan cahaya = 3 x 108 m/dtk.
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Karena sebuah reaksi fotosintesis memerlukan 4 foton, energi yang diperlukan 
sebenarnya lebih besar pada reaksi yang menggunakan panjang gelombang 
yang lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang yang lebih 
besar. Pada umumnya, semua jenis pigmen menyerap cahaya pada panjang 
gelombang 300–720 nm sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun 
demikian, puncak-puncak penyerapan energi berbeda untuk setiap jenis 
pigmen atau kelompok fitoplankton. Kelompok diatom, dinoflagelata, dan 
ganggang cokelat adalah contoh fitoplankton dengan pigmen utama klorofil-a, 
c, dan carotenoid. Kelompok ini mempunyai dua puncak penyerapan 
energi cahaya, yaitu pada panjang gelombang sekitar 435 nm dan 765 nm. 
Penyerapan energi yang paling minimum di antara dua puncak tersebut, 
yaitu pada panjang gelombang 550 nm. Pola yang hampir sama juga terdapat 
pada kelompok ganggang hijau dan ganggang euglenoid yang mempunyai 
pigmen utama klorofil-a dan klorofil-b. Puncak penyerapan energi kelompok 
fitoplankton ini sama dengan kelompok diatom, namun penyerapan energi 
yang paling rendah terjadi pada panjang gelombang 580 nm. Kelompok 
yang lain, yaitu kelompok ganggang merah dan ganggang biru (blue-green 
algae) yang mempunyai pigmen utama klorofil-a dan phycobilin. Kelompok 
ini mempunyai tiga puncak penyerapan energi yang berdekatan di selang 
panjang gelombang antara 500 nm hingga 560 nm. Kelompok ini sangat 
sedikit menyerap cahaya biru dan cahaya merah. Hal ini dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Latihan 1: berapa energi yang diperlukan oleh sebuah reaksi fofosintesis 
pada panjang gelombang 670 nm dan 680 nm.
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Sumber: Parsons et al. (1984)

Gambar 5-1 Penyerapan cahaya pada berbagai kelompok jenis fitoplankton

Gambar 5-1 di atas masih bersifat umum. Penyerapan energi cahaya pada 
setiap spesies fitoplankton sebenarnya juga berbeda-beda. Oleh karena itu, 
variasi model penyerapan energi cahaya oleh fitoplankton ini juga sangat 
banyak. Gambar 5-2 memberikan ilustrasi beberapa variasi model tersebut.

Di dalam proses fotosintesis tahap (3) dikenal istilah kuantum yield. Kuantum 
yield (φ) adalah nilai yang menyatakan berapa mol CO2 di-fixasi (diserap) 
atau berapa mol O2 diproduksi oleh 1 foton cahaya yang diserap oleh pigmen. 
Sebenarnya, tahapan fotosintesis di atas adalah penyederhanaan dari proses 
yang sangat kompleks. Energi kuantum (foton) yang telah diserap oleh 
pigmen kemudian ditransfer dari pigmen ke proses fotosintesis selanjutnya. 
Efisiensi transfer energi kuantum dari pigmen ke proses fotosintesis 
berbeda untuk jenis fitoplankton yang berbeda, disebut sebagai kuantum  
efisiensi = (φ’) yang didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk 
memfixasi 1 mol CO2 dibagi dengan energi 1 foton. Efisiensi transfer cahaya 
pada klorofil-a adalah yang tertinggi karena energi langsung di transfer ke 
sistem fotosisntesis, sedangkan pigmen lain harus ditransfer ke klorofil-a dulu 
(dengan efisiensi yang berbeda untuk jenis pigmen yang berbeda) sebelum 
ditransfer lagi ke sistem fotosintesis (Parson et al. 1984). Data penelitian 
menujukkan bahwa φ = 0,1 mol C (E)-1; di mana (E) adalah einstein (satuan 
energi).
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Sumber: Parsons et al. (1984)

Gambar 5-2 Beberapa variasi penyerapan cahaya oleh fitoplankton

Sebelum membahas lebih jauh hubungan antara fotosintesis dan intensitas 
cahaya, ada baiknya jika diperjelas terlebih dahulu beberapa satuan (unit) 
pengukuran yang terkait dengan hal tersebut. Satuan standar (baku) intensitas 
cahaya adalah international candle (cd). Flux cahaya adalah intensitas cahaya 
pada luasan tertentu:

1 cd / m2 = 1 lux (lx)

1 cd / ft2 = 1 ft cd; jadi 1 ft cd ≅ 10,76 lx; ft = feet (kaki).
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1 g cal = 4,185 x 107 erg = 4,185 watt dtk

1 erg = 10-7 joule.

Flux energi adalah intensitas energi pada luasan tertentu:

1 g cal / cm2 = 1 langley (ly).

Pengukuran intensitas cahaya dalam satuan quanta atau energi kuantum 
(mengukur jumlah foton pada satuan energi) bergantung pada panjang 
gelombang:

1 g cal = 2,11 x 1015 x Ao quanta = 3,50 x 10-9 Ao einsteins (E) 

Ao adalah panjang gelombang = 10-10 m.

Pada cahaya tampak (4000–7000 Ao) jika rata-rata panjang gelombangnya = 
5500 Ao, rata-rata energi setiap foton adalah:

1 einstein =                 g cal = 52 x 103 g cal
5500

2,8 x 108

Tingkat fotosintesis atau produktivitas primer sangat bergantung pada 
intensitas cahaya yang tersedia. Hubungan antara tingkat fotosintesis dan 
intensitas cahaya dapat dilihat pada Gambar 5-3. Secara matematis, persamaan 
hubungan fotosintesis dengan cahaya dapat dirumuskan dalam berbagai 
bentuk, salah satunya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pg = Pmax                = 
( Ik + I )
(PmaxI )Ik

I

1 + 
Ik

I
 (mg C / mg Chl-a / jam) ............... (15)

I = intensitas cahaya; Ik = intensitas cahaya dimana Pg = 0,7 Pmax

Ik = 2 Ik
’ ; dimana Ik

’ adalah intensitas cahaya pada saat Pg = 0,5 Pmax; 

Iopt = intensitas cahaya pada saat Pg = Pmax (Gambar 5-3); 

Pmax = tingkat fotosintesis maksimum; Pg = fotosintesis kotor ; 

Pn = fotosisntesis bersih (Gambar 3); R = tingkat respirasi (Gambar 5-3).
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Sumber: Parsons et al. (1984).
Keterangan gambar lihat di teks.

Gambar 5-3 Hubungan antara tingkat fotosintesis dan intensitas cahaya

Initial slope pada Gambar 5-3 merupakan suatu besaran konstanta yang sangat 
penting di dalam pembahasan fotosintesis ataupun produktivitas primer. 
Initial slope adalah tingkat fotosintesis setiap satuan intensitas cahaya. Initial 
slope ini maknanya sama dengan kuantum yield, yaitu berapa mol karbohidrat 
atau berapa mol oksigen yang diproduksi untuk setiap penyerapan 1 foton 
atau 1 gcal energi cahaya oleh pigmen fotosintesis.

Initial slope: 
IkΔI

PmaxΔP = = α ................................................. (16)

(α maknanya sama dengan φ).
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Bentuk matematis persamaan hubungan antara tingkat fotosintesis dengan 
intensitas cahaya lainnya adalah:

 

Pg = Pmax
I

Iopt exp 1 + 
IOPT

I  ................................................ (17)

Initial slope =  
Iopt

ΔI
eΔP = Pmax  .......................................... (18)

Pada persamaan (16) dapat dilihat bahwa Pmax = α Ik . Pmax sangat tergantung 
pada kondisi lingkungan dan fisiologi fitoplankton; tetapi initial slope 
hampir dikatakan konstan. Oleh karena itu, mengingat Ik dapat dikatakan 
proporsional terhadap Pmax maka persamaan (15) dapat diubah menjadi:

Pg = a Ik                = 
(a I )Ik

I

1 + 
Ik

I 1 + 
Ik

I
 ............................................... (19)

”I” adalah intensitas cahaya pada kedalaman dimana fitoplankton berada.

Produktivitas primer di laut terjadi pada kolom air yang masih terdapat 
cukup cahaya yang disebut sebagai euphotic zone, sedangkan sensor satelit 
hanya dapat mendeteksi konsentrasi klorofil-a di “permukaan”. Oleh karena 
itu, secara empiris terdapat dua informsi penting yang diperlukan agar satelit 
dapat digunakan untuk mendeteksi produktivitas primer di laut. Pertama 
harus dapat ditemukan hubungan antara konsentrasi klorofil-a “permukaan” 
dengan konsentrasi klorofil-a seluruh daerah euphotic. Di dalam pengindraan 
jauh, istilah permukaan diartikan sebagai kolom air hingga kedalaman satu 
atau dua atenuasi cahaya (Kuring et al. 1990). Kedua harus dapat ditemukan 
hubungan antara konsentrasi klorofil-a dan produktivitas primer pada 
daerah euphotic. Penelitian sebelumnya (Susilo et al. 1995 dan Susilo 1999) 
membuktikan bahwa hingga kedalaman 10 m, kedua hubungan tersebut secara 
nyata dapat diperoleh. Perairan pantai Pelabuhan Ratu misalnya mempunyai 
kedalaman atenuasi sekitar 4 m (Susilo 1999) sehingga kolom air 0–10 m 
dapat dianggap sebagai kolom air “permukaan” dalam konteks indraja “ocean 
color” (2 x kedalaman atenuasi).
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Secara umum, perjalanan sinar (pada berbagai λ tertentu) di dalam air dapat 
dimodelkan sebagai:

Id = I0 e
-k.d ..............................................................................................................(20) ; atau

I0

Id = e-kd

Id = intensitas sinar pada kedalaman-d meter

I0 = intensitas sinar pada kedalaman-0 meter (sea-air interface).

k = koefisien atenuasi 

d = kedalaman (meter)

Berdasarkan persamaan (20), dapat terlihat dengan jelas bahwa cahaya 
atau gelombang elektromagnetik (GEM) akan semakin cepat habis (akibat 
penyerapan, pemencaran, dan pemantulan kembali) di dalam air jika 
koefisien atenuasi semakin besar. Sebagai gambaran bahwa puncak energi 
matahari berada pada λ = 475 nm (sinar biru). Pada panjang gelombang 
tersebut nilai koefisien atenuasi air laut murni adalah yang terkecil,  
k = 18 x 10-3 m-1 (Maul 1985). Pada panjang gelombang ini, intensitas cahaya 
di air laut murni pada kedalaman 2.555 m masih tersisa 1% dibanding 
intensitas cahaya di permukaan laut. Sebaliknya pada λ = 10 µm (infra merah 
termal) nilai koefisien atenuasinya, k = 668 cm-1 sehingga pada kedalaman 
0,007 cm intensitas radiasinya tinggal 1% dari intensitas radiasi di permukaan 
laut. Nilai k akan semakin besar dengan adanya bahan-bahan tersuspensi 
maupun terlarut di dalam air laut.

Batas terbawah kolom air daerah euphotic biasanya disebut sebagai kedalaman 
kompensasi. Kedalaman kompensasi (Dk) didefinisikan sebagai kedalaman 
di mana intensitas cahaya tinggal 1% (atau 0,01) dari intensitas cahaya di 
permukaan air. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan (20) dapat dihitung 
hubungan antara kedalaman kompensasi dan kedalaman atenuasi (k-1).

0,001 = e-kDk

ln 0,01 = - k . Dk.

- 4,605 = - k . Dk

Dk = 4,6 k-1 ...................................................................... (21)
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Algoritme harus dikembangkan hingga mencapai produktivitas primer yang 
berada di seluruh kalom air laut produktif yang disebut sebagai euphotic 
zone. Daerah euphotic adalah kolom air dari permukaan hingga kedalaman 
kompensasi. Kedalaman kompensasi sekitar 4,6x kedalaman atenuasi, 
sedangkan indraja hanya dapat mendeteksi klorofil-a hingga kedalaman 2x 
kedalaman atenuasi. Kedalaman atenuasi dan kedalaman kompensasi ini 
dapat diduga dengan menggunakan nilai kedalaman secchi disk yang biasanya 
digunakan untuk mengukur kecerahan air laut. Hubungan antara kedalaman 
sechii disk (Ds) dengan kedalaman kompensasi (Dk) adalah:

Dk = 4,6 k-1  

k-1 = Ds / 1,7

Dk = 2,71 Ds .................................................................... (22)

k-1 = kedalaman atenuasi

Pengembangan algoritme indraja produktivitas primer di negara beriklim 
sedang, khususnya di Amerika Serikat memang telah lama dimulai. Namun 
demikian, hasil hubungan antara konsentarsi klorofil-a dan produktivitas 
primer di Amerika belum tentu dapat berlaku di seluruh dunia mengingat 
hubungan tersebut sangat bergantung kepada kondisi intensitas cahaya 
dan kondisi unsur hara. Di Indonesia, penelitian untuk menghubungkan 
konsentrasi klorofil-a dengan produktivitas primer ini sebenarnya juga telah 
dimulai (Susilo et al. 1995; Susilo 1997; dan Susilo 1999). Namun demikian, 
penelitian tersebut baru sampai pada kedalaman 10 m, belum menjangkau 
seluruh daerah euphotic. Penelitian serupa di seluruh wilayah Indonesia harus 
terus dilakukan untuk menjangkau berbagai tipe lautan (dalam hal keseragaman 
intensitas cahaya dan konsentrasi unsur hara) yang ada di Indonesia. 

Sensor satelit hanya dapat menangkap pantulan cahaya dari permukaan laut. 
Sifat pemantulan (atau pembiasan balik) dari permukaan laut ini sangat 
penting di dalam pengindraan jauh ocean color. Pada dasarnya, cahaya yang 
dipantulkan dari kedalaman air tertentu (Ld) adalah proporsional terhadap 
cahaya yang datang di kedalaman tersebut (Id):

Ld = r Id ............................................................................ (23)
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Melalui substitusi persamaan (20) maka persamaan (23) dapat ditulis 
menjadi:

Ld = r I0 e
-k d ...................................................................... (24)

Cahaya yang dipantulkan dari kedalaman d ini (Ld) pada perjalanannya 
menuju ke permukaan air juga akan mendapat atenuasi sebesar e-k d. Oleh 
karena itu, pantulan cahaya dari permukaan air (L0) dapat dirumuskan:

L0 = Ld e
-k d atau

L0 = r I0 e
-2k d ..................................................................... (25)

Dengan demikian, hubungan antara cahaya yang dipantulkan dari permukaan 
air (yang berasal dari kedalaman d) dan kedalaman air menurun secara 
eksponensial. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5-4 di mana cahaya pantulan 
yang diterima oleh sensor satelit (dinyatakan dalam satuan digital number 
atau DN) pada berbagai kedalaman air menunjukkan pola eksponensial. 
Pada Gambar 5-4 ini, contoh diambil dengan menggunakan sensor enhanced 
thematic mapper (ETM) yang terpasang pada satelit Landsat-7. Semakin besar 
nomor kanal (band), semakin besar pula panjang gelombang yang diterima 
oleh kanal tersebut. 
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Gambar 5-4 Hubungan nilai pantulan cahaya (ND) dengan kedalaman air 
pada berbagai panjang gelombang (band sensor ETM)

Nilai DN pada Gambar 5-4, prinsipnya menggambarkan nilai pantulan cahaya 
dari permukaan air (L0). Pada Gambar 5-4 juga, terlihat bahwa korelasi antara 
DN dan kedalaman menjadi sangat rendah pada kanal -4 karena pada kanal 
ini nilai koefisien atenuasi air (k) relatif besar.





Model Analitik
Produksi Primer di Laut

Jika S adalah tingkat absorpsi energi oleh pigmen per satuan luas permukaan 
laut per satuan waktu, sedangkan Q(z) adalah tingkat absorpsi enegi oleh 
pigmen per satuan volume air per waktu pada kedalaman z maka:

S = ∫ Q(z)dz
∞

0  ....................................................................... (26) 

Pada persamaan (26) sebenarnya integrasi tidak sampai ∞, tetapi hanya sampai 
pada kedalaman kompensasi atau euphotic zone (Zp).

Tingkat absorpsi energi Q(z) bergantung pada I(z), yaitu cahaya yang tersedia 
pada kedalaman z, dan juga bergantung pada total absorpsi cross-section 
pigmen {k B(z)}. Koefisien atenuasi (k) di dalam rumus ini disebut atenuasi 
spesifik disebabkan oleh pigmen.

Q(z) = k B(z) x I(z)........................................................... (27)

k = pigmen specific attenuation dalam satuan m2 (mg chl-a)-1

B(z) = pigmen biomass pada kedalaman z dalam satuan (mg chl-a) m-3

Besaran {k B(z)} satuannya menjadi hanya m-1 dan biasanya disebut sebagai 
komponen atenuasi akibat pigmen. Cahaya yang tersedia pada kedalaman-z, 
yaitu I(z), bergantung pada intensitas cahaya di permukaan air (I0):

I(z) = I0e
-ξ-χ-{kB(z)}dz  ................................................................ (28)

ξ = koefisien atenuasi air laut (satuan m-1)

χ = koefisien atenuasi suspended solid (selain pigmen) (satuan m-1)
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Untuk penyederhanaan pembahasan, jika diasumsikan konsentrasi biomass 
pigmen seragam di setiap kedalaman (untuk mempermudah analisis) maka 
B(z) = B; sebagai nilai rata-rata seluruh kedalaman maka:

S = ∫ kBI(z)

S = ∫ kBI0e
-(ξ+χ+kB) .................................................................. (29)

Produksi primer per satuan luas permukaan air diasumsikan merupakan 
fungsi linier dari absorpsi energi oleh pigmen per satuan luas permukaan air 
sehingga:

∫ P dz = η S ...................................................................... (30)

Di mana η adalah efisiensi energi.

Selain itu, produksi primer juga bergantung pada biomass pigmen berdasarkan 
persamaan:

∫ P dz = Λ ∫ B dz ........................................................(31) atau

Λ= ∫Pdz
∫Bdz

Dengan asumsi bahwa biomass pigmen seragam di seluruh kedalaman, 
sebenarnya ∫ B dz = B Zp; di mana Zp adalah ketebalan kolom eutrophic zone 
perairan laut. Oleh karena itu, persamaan (31) berubah menjadi:

Λ= ηS
BZp

 atau

Λ=                                =
BZp Zp (ξ+χ+kB )

ηk0

η																							I0

kB
ξ + χ + kB  ................................ (32)

Jika Tipe perairannya sama (Tipe I atau Tipe II), Zp dapat diasumsikan 
konstan. Tipe I perairan laut adalah perairan di mana padatan tersuspensinya 
didominasi oleh fitoplankton. Perairan ini biasanya adalah perairan ”jernih” 
di bagian tengah laut. Tipe II perairan laut adalah perairan di mana padatan 
tersuspensi didominasi oleh sedimen. Jika Zp dapat diasumsikan konstan, 
bagian sebelah kanan dari persamaan (32) dapat diasumsikan konstan:



Model Analitik Produksi Primer di Laut

41

 y= 
Zp (ξ+χ+kB )

kη
; sehingga

Λ = y I0 ........................................................................... (33)

Efisiensi energi (η) bergantung pada maksimum quantum yield (φ) dan 
efisiensi thermodinamik air laut (θ). Hal ini dapat dirumuskan sebagai: 

η = θ φ ............................................................................. (34)

Dengan menggunakan persamaan (33), persamaan (31) dapat ditulis 
menjadi:

∫ P dz = y I0 ∫ B dz ............................................................ (35)

Persamaan (35) adalah persamaan hubungan antara produktivitas primer 
dengan biomass pigmen (klorofil-a) di mana produktivitas primer diambil 
nilai rata-ratanya dan demikian juga biomass klorofil diambil nilai rata-
ratanya pada seluruh kedalaman euphotic. Persamaan tersebut, menyebutkan 
bahwa produktivitas primer berbanding lurus secara linier dengan biomass 
klorofil-a, jika di dalam kawasan yang terbatas dapat diasumsikan bahwa 
radiasi matahari sama untuk seluruh kawasan dan konsentrasi hara juga sama 
untuk seluruh kawasan.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, Susilo (1999) telah 
membuktikan bahwa terdapat hubungan linier antara produktivitas primer 
dan konsentrasi klorofil-a. Penelitiannya di perairan laut Jawa Barat (baik 
di bagian Laut Jawa maupun di bagian pantai Samudra Indonesia) pada 
kedalaman hingga 10 m menghasilkan persamaan:

P = 0,0238 + 0,004 K; (r = 0,67) ...................................... (36)

P  = produktivitas primer (g C/m3/jam)

K = konsentrasi klorofil-a (µg/l)

r = koefisien korelasi
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Pada persamaan (30), terdapat suatu besaran (η) yang merupakan koefisien 
efisiensi penyerapan energi. Pada persamaan (34) juga, dinyatakan adanya 
hubungan natara η dengan kuantum yield (φ) yang sebenarnya juga 
merupakan efisiensi penyerapan energi. Sementara itu pada persamaan (16), 
terdapat istilah initial slope (α) yang maknanya sama dengan φ. Ketiganya 
memang mirip, namun terdapat perbedaan pengertian. Besaran η adalah 
efisiensi energi berdasarkan energi cahaya yang telah diserap oleh pigmen. 
Sementara α adalah efisiensi energi berdasarkan energi cahaya yang tersedia 
(photosynthetically available radiation, PAR) di sekitar sel fitoplankton. 
Hubungan antara η dan α adalah:

α= 1 ∂P
B ∂I  ....................................................................... (37)

η=               =1 ∂P α
kB ∂I k  ................................................................ (38)

Beberapa data atau fakta penelitian menunjukkan bahwa initial slope 
(α) adalah konstan di berbagai tempat, tidak bergantung pada kondisi 
lingkungan maupun fisiologi fitoplankton. Menurut Platt (1986) di dalam 
penelitiannya:

α ≅ 0,05 mg C (mg chl-a)-1 jam-1 (W m-2)-1 .

φ = 0,1 mol C (E)-1; di mana (E) adalah einstein (satuan energi).

θ = 0,1

Berdasarkan data ini, nilai efisiensi energi pada persamaan (34) adalah:

η = θ φ = 10-2 mol C (E)-1 = 1,2 x 10-1 g C (E)-1

(Catatan: 1 mol C = 12 g C)

Contoh pengukuran di lapangan juga menghasilkan: 

(ξ + χ) = 0,1 m-1 ; dan 

k pada persamaan (27):

k = 0,016 m2 (mg chl-a)-1 

Selain itu, berdasarkan pengukuran di lapangan juga diperoleh nilai:

Zp ≅ 40 m;  dan  B ≅ 1 mg chl-a m-3 .
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Berdasarkan perhitungan dengan data tersebut maka: 

y = 4 x 10-3 η mol C m2 (mg chl-a)-1 E-1 ;   atau

y = 4 x 10-3 x 12 x 103 x 10-2 g C m2 (mg chl-a)-1 E-1 

y = 0,48 g C m2 (mg chl-a)-1 E-1 . 

Dari data di atas dan 1 W m-2 ≅ 1,5 x 10-2 E m-2 jam-1; maka dapat dihitung 
juga bahwa:

η ≅ (0,05/1,5) x 102 x (1/0,016) x 10-3 = 2 x 10-1 g C (E)-1. 

(Catatan: ternyata tidak jauh berbeda dengan data di atas).

Pembahasan berikut ini adalah alur pemikiran logis untuk membuktikan 
bahwa kosntanta y secara analitis memang konstan. Pembuktian bahwa y 
adalah konstan sangat diperlukan agar persamaan (35) dapat berlaku. Jika Zp 
(kedalaman kompensasi) didefinisikan sebagai kedalaman di mana intensitas 
cahaya tinggal 1% dibandingkan dengan I0; maka sebagaimana persamaan 
(28):

IZp = I0e
-ξ-χ-{kB}Zp ..........................................................(39) atau

=e-{ξ-χ-kB}Zp
IZp

I0

; atau

0,01=e-{ξ-χ-kB}Zp

Dengan menggunakan pengolahan matematis sederhana, persamaan di atas 
dapat diubah menjadi:

 
Zp=

4,6
ξ + χ + kB

 .................................................................. (40)

Dengan menggunakan persamaan (32) dan (33), dapat dituliskan bahwa:

 y=        = kη α
4,6 4,6

 .................................................................... (41)

Sebagaiman telah dicatat di atas, α sangat konstan di berbagai kedalaman, di 
berbagai lokasi, dan tidak terpengaruh oleh waktu. Oleh karena itu, y juga 
konstan.





Empirical Study: Hubungan 
antara Pantulan Cahaya dengan 

Konsentrasi Klorofil dan Sedimen

Pengindraan jauh ocean color mengandalkan pantulan cahaya yang berasal dari 
kolom air laut (subsurface reflectance). Pantulan cahaya inilah yang membawa 
informasi tentang objek-objek yang dideteksi di dalam air laut. Besar kecilnya 
serta pola pantulan cahaya pada berbagai panjang gelombang menjadi kunci 
interpretasi pengindraan jauh sinar tampak. 

Informasi untuk mengetahui sifat optik suatu objek pengindraan jauh di dalam 
air laut biasanya didapatkan melalui penelitian di lapangan menggunakan 
radiometer lapangan. Melalui penelitian lapangan ini, kemudian dikembangkan 
algoritme yang sesuai untuk pengindraan jauh yang menggunakan sensor 
satelit. Secara umum, besarnya pantulan cahaya dari laut dipengaruhi oleh 
penyerapan (absorption) dan pemencaran (backscattering) klorofil-a, suspended 
sediment, dan yellow substance. Pantulan cahaya dari dalam kolom air tersebut, 
dapat dirumuskan sebagai berikut:

α[Bw(λi) + bs (λi)S]
[Aw(λi) + ac(λi) C + as (li)S + Ay(λi)]

R (λi) =  ................................. (42)

R(λi) = subsurface reflectance untuk panjang gelombang (λi)

A dan a = total dan specific absorption coefficient

B dan b = total dan specific backscattering coefficient

C = konsentrasi klorofil-a (mg m-3)

S = konsentrasi suspended sediment (mg m-3)

(Subscript w, c, s, dan y berarti air, klorofil-a, suspended sediment, dan yellow 
substance).
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Penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Tassan dan d’Alcala (1993) di 
Teluk Naples (Italia) mengenai parameter-parameter dari persamaan (42) 
pada panjang gelombang 486 nm, 570 nm, 660 nm, dan 830 nm (disesuaikan 
dengan kanal-kanal yang ada pada sensor thematic mapper, TM pada satelit 
Landsat) dapat dilihat pada Tabel 7-1. Sifat optik air laut di Teluk Naples 
ini tentu saja tidak sama dengan sifat optik perairan di Indonesia. Namun 
demikian, hubungan antarparameter sifat optik tersebut seharusnya sama. 
Oleh karena itu, algoritme yang dihasilkan dari penelitian lapangan di Italia 
ini seharusnya juga dapat berlaku di tempat lain.

Tabel 7-1 Sifat optik air laut di Teluk Naples (Italia)

Parameter Unit 486 nm 
(TM1)

570 nm
(TM2)

660 nm
(TM3)

830 nm
(TM4)

α konstanta 0,33 0,33 0,33 0,33
Absorpsi air m-1 0,019 0,080 0,410 3,50
Absorpsi klorofil m-1 (g chl m-3)-1 0,052 0,020 0,035 0,0
Absorpsi sedimen m-1 (g chl m-3)-1 0,019 0,007 0,005 0,005
Absorpsi yellow 
substance

Relative thd 
Ay(375)

0,210 0,065 0,018 0,001

Backscatter air m-1 0,0016 0,0008 0,00043 0,00016
Backscatter sedimen m-1 (g chl m-3)-1 0,009 0,009 0,009 0,009

Sumber: Tassan dan d’Alcala (1993)

Berdasarkan persamaan (42), terlihat bahwa terdapat hubungan antara 
besarnya pantulan cahaya (R); konsentrasi sedimen tersuspensi (S); dan 
konsentrasi klorofil-a (C). Dengan menggunakan data pada Tabel 7-1, Tassan 
dan d’Alcala (1993) menemukan hubungan antara konsentersi sedimen 
tersuspensi dan konsentrasi klorofil-a. Secara empiris, untuk kondisi perairan 
dimana konsentrasi sedimen berada pada selang 0,2 ≤ S ≤ 10 g m-3, ditemukan 
hubungan sebagai berikut:

Log S = (-0,247 ± 0,016) + (0,567 ± 0,026) log C...................... (43)

( r = 0,91; N= jumlah contoh stasiun=95)

Berdasarkan pengukuran di lapangan serta menggunakan data pada Tabel 
7-1, Tassan dan d’Alcala (1993) juga mengembangkan algoritme empiris 
di lapangan untuk menduga konsentrasi klorofil-a dan konsentrasi sedimen 
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berdasarkan besarnya pantulan cahaya pada berbagai panjang gelombang. 
Algoritme tersebut adalah:

Log C = (0,18 ± 0,02) – (2,84 ± 0,11) Log [R(486) / R(570)] ... (44)

(r = 0,98; untuk kondisi 0,1 ≤ C ≤ 7 g m-3)

Log S = (3,49 ± 0,29) + (2,04 ± 0,16) Log [R(570)] .................. (45)

(r = 0,94; untuk kondisi 0,2 ≤ S ≤ 3 g m-3 ).

Algoritme lain yang telah lebih dulu dikembangkan adalah algoritme 
pendugaan konsentrasi klorofil yang terkait dengan kanal-kanal yang ada 
pada sensor Costal Zone Color Scanner (CZCS). Algoritme ini dikembangkan 
oleh Gordon et al. (1983) dan mengambil betuk sebagai berikut:

Cij = Xij

Yij

Lw(Ii)
Lw(Ij)  ........................................................................ (46)

C = pigmen concentration (mg m-3)

X dan Y = konstanta (ditentukan secara empiris di lapangan)

Lw = water leaving radiance bisa dinyatakan dalam Rs = subsurface reflectance

Subscript i dan j masing-masing adalah kanal CZCS (1, 2, 3, dan 4)

Algoritme lain dikembangkan oleh Bricaud dan Morel (1987). Algoritme ini 
dikembangkan untuk Tipe Air I di mana Rs sangat tergantung pada konsentrasi 
klorofil-a. Algoritme ini juga terkait dengan penggunaan sensor CZCS.

Jika X =
Rs(I1)
Rs(I3)

; maka: 

Rs(λi) = exp{ai + bi lnX + ci (lnX)2 + di (lnX)3} ............................. (47)

(R dalam %)

C = exp {0,768 – 2,61 lnX + 0,791 (lnX)2 – 0,388 (lnX)3} ......... (48)

( C dalam mg m-3 )

Konstanta a, b, c, dan d pada persamaan (47) dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 7-2 Konstanta a, b, c, d untuk masing-masing kanal CZCS 

Kanal ke-i a b c d
1 0,571 1,04 -0,407 0,102
2 0,663 0,352 -0,488 0,115
3 0,571 0,039 -0,407 0,102
4 -1,060 -0,605 -0,130 0,026

Sensor CZCS memang tidak ada lagi, tetapi dengan menggunakan sensor-
sensor satelit yang ada saat ini algoritme tersebut masih dapat dikembangkan 
disesuaikan dengan panjang gelombang yang sesuai dengan kanal-kanal 
CZCS. Sensor CZCS mempunyai 6 kanal, namun hanya 4 kanal pertama 
yang bekerja pada sinar tampak. Selang panjang gelombang kanal-1 hingga 
kanal-6 berturut-turut (dalam nm) adalah : 433-453, 510-530, 540-560, 
660-680, 700-800, 10500-12500. 
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