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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Convert format data citra 

Konversi format data citra MTSAT agar file tersebut dapat dibuka dan 

diolah di ER Mapper. Berikut adalah hasil dari konversi ke format .ers yang dapat 

dibaca/dibuka di ER Mapper : 

 

Gambar 4.1 Tampilan Citra MTSAT format ERS 
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IV.2 Registrasi Sistem Koordinat 

Dari data citra yang diperoleh, citra tersebut belum memiliki sistem 

koordinat. Oleh karena itu perlu dikakukan registrasi sistem koordinat yang pada 

dasarnya adalah untuk meningkatkan ketelitian geometrik dengan menggunakan 

titik kendali. Titik ini mempunyai informasi mengenai koordinatnya secara tepat 

dan dapat terlihat pada citra inderaja satelit seperti perempatan jalan dan lain-lain 

Berikut adalah hasil dari registrasi sistem koordinat: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil citra sebelum Koreksi 

Geometrik 

Gambar 4.3 Hasil citra setelah Koreksi 

Geometrik 

Pada perbandingan gambar diatas, dapat dilihat dengan lebih seksama 

pada Tab Cell Coordinates baris Easting Northing dan Lattitude Longitude. Pada 

citra yang belum dilakukan registrasi sistem koordinat kedua baris tersebut masih 

terlihat kosong atau bisa dikatakan belum memiliki nilai lintang dan bujurnya, 

sedangkan untuk citra yang sudah dilakukan registrasi sistem koordinat, pada 
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kedua baris tersebut sudah ada nilainya, itu berarti pada Gambar 4.3 itu sudah 

memiliki nilai lintang dan bujurnya.  

 

IV.3 Cropping Data 

Cropping data ini dilakukan dengan memberi batasan area pada objek 

yang ingin diamati pada citra. Dalam penelitian ini, cropping data dilakukan 

dengan mengambil area seluruh wilayah Indonesia agar mudah dalam melakukan 

pengolahan lebih lanjut. Berikut adalah gambar dari hasil cropping area: 

 

Gambar 4.4 Citra MTSAT sebelum di cropping data 

 

Gambar 4.5 Citra MTSAT setelah dicropping data 
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IV.4 Penggabungan Data 

Dari data hasil download, data yang diperoleh merupakan data tiap hari. 

Berikut adalah contoh tampilan data citra MTSAT tiap jam:  

 

Gambar 4.6 Data Tanggal 10 Mei 2013 Jam 05.00 WIB 

Dari data citra tiap jam kemudian dilakukan penggabungan data menjadi 

data harian. Berikut adalah contoh hasil data harian:  

 

Gambar 4.7 Data citra MTSAT harian tanggal 10 Mei 2013 

  

Hasil dari data harian tersebut kemudian dilakukan rata-rata nilai cell-

value nya. Berikut adalah hasil rata-rata data citra : 
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Gambar 4.8 Citra setelah penggabungan data 

 Pada perbandingan gambar diatas, antara Gambar 4.8 dengan Gambar 4.9, 

warna pada Gambar 4.9 warnanya terlihat sedikit memudar dan merata. Ini 

dikarenakan penggabungan data tiap jam menjadi harian membuat data citra 

menumpuk, oleh karena itu dilakukan perhitungan nilai rata-rata pada data citra 

agar data harian bisa didapat. 

IV.5 Konversi Digital Number ke Brightness Temperature 

Konversi nilai Digital Number ke Brightness Temperature yaitu dengan 

mengubah nilai digital pada citra menjadi nilai yang sebenarnya, yaitu nilai 

brightness temperature. Berikut adalah gambar hasil perbandingannya : 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan citra sebelum di konversi nilai digital numbernya 
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Gambar 4.10 Tampilan citra setelah dikonversi digital number-nya 

Dari tampilan diatas, dapat dilihat bahwa konversi nilai pada digital 

number-nya memberi kisaran range nilai yang lebih banyak variasinya dan sudah 

tampak perubahan warna pada citra. Range nilai ini merupakan nilai brightness 

temperature pada citra MTSAT. 

 

IV.6 Klasifikasi Nilai Brightness Temperature 

Adapun klasifikasi yang berdasarkan brightness temperature adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Klasifikasi Nilai Brightness Temperature 

Brightness Temperature Klasifikasi Keterangan 

> 260
o
 K 5 Tidak Hujan / Cerah 

260
o
 K - 240

o
 K 4 Hujan Ringan 

240
o
 K - 220

o
 K 3 Hujan Sedang 

220
o
 K - 200

o
 K 2 Hujan Lebat 

< 200
o
 K 1 Hujan Sangat Lebat 

 

Berikut adalah hasil dari klasifikasi Brightness Temperature : 
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Gambar 4.11 Citra sebelum dilakukan klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Hasil citra setelah di klasifikasi 
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Dari tampilan diatas, dapat dilihat perubahan nilai cell value nya dari 

sebelum dilakukan klasifikasi dengan nilai cell value citra yang sudah dilakukan 

klasifikasi. Sesuai dengan tabel klasifikasi, dapat dilihat bahwa untuk cell value 

yang nilai brightness temperaturenya 260
o
K - 240

o
K itu masuk dalam klasifikasi 

no 4 (Hujan Ringan) sedangkan untuk brightness temperature yang diatas 260
o
K 

masuk dalam klasifikasi no 5 (Cerah/TIdak Hujan) 

 

IV.7 Layouting Peta 

Layout digunakan untuk mengintegrasikan dokumen (view, table, chart) 

dengan elemen-elemen grafik yang lain di dalam suatu window tunggal guna 

membuat peta yang akan dicetak. Dengan layout dapat dilakukan proses penataan 

peta serta merancang letak-letak properti peta seperti: judul, legenda, orientasi, 

label dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini, proses layouting peta dilakukan dengan software 

ArcGIS. Data yang digunakan adalah citra hasil klasifikasi, yaitu data citra 

MTSAT-1R yang sudah diolah di ER Mapper dan Peta Administrasi Indonesia 

2010. Pembuatan peta curah hujan dilakukan dengan menggabungkan data spasial 

Peta Administrasi Indonesia dengan hasil pengolahan citra MTSAT-1R yang telah 

di klasifikasi sebelumnya. Berikut adalah hasil layouting peta curah hujan : 
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Gambar 4.13 Hasil Layout Peta 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui daerah mana sajakah yang terindikasi 

mengalami hujan lebat, hujan sedang, hujan ringan maupun cerah. Misalnya untuk 

hujan ringan diperkirakan mungkin akan terjadi di sebagian besar wilayah Jawa 

Barat dan Madura.  

 

IV.8 Membuat Animasi Peta Potensi Curah Hujan 

Pembuatan animasi untuk peta curah hujan di Pulau Jawa dengan 

menggunakan citra MTSAT itu sendiri bertujuan untuk mempermudah melakukan 

analisa terhadap perubahan pergerakan awan, serta digunakan agar pengguna 

merasa tertarik terhadap peta tersebut. Berikut merupakan hasil dari animasi peta 

potensi curah hujan di Pulau Jawa: 
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a. Untuk animasi Peta Potensi Curah Hujan pada Bulan Mei 2013 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Gambar 4.14 Cuplikan animasi peta potensi curah hujan bulan Mei 2013 

  

Gambar diatas merupakan hasil cuplikan dari animasi peta potensi curah 

hujan bulan Mei 2013 dimana pada gambar tersebut gambar (1) itu adalah tanggal 

1 Mei 2013, gambar (2) adalah tanggal 2 Mei 2013, gambar (3) adalah tanggal 3 

Mei 2013, gambar (4) adalah tanggal 4 Mei 2013. Dari gambar diatas terlihat 

perubahan persebaran potensi curah hujan yang terjadi dari hari ke hari. Dan 

untuk gambar diatas bisa dilihat bahwa dari tanggal 1-4 Mei 2013 untuk semua 

wilayah di Pulau Jawa berpotensi mempunyai cuaca yang cerah atau tidak ada 

hujan. 
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b. Untuk animasi Peta Potensi Curah Hujan pada Bulan Juni 2013 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Gambar 4.15 Cuplikan animasi peta potensi curah hujan bulan Juni 2013 

  

Gambar diatas merupakan hasil cuplikan dari animasi peta potensi curah 

hujan bulan Juni 2013 dimana pada gambar tersebut gambar (1) itu adalah tanggal 

1 Juni 2013, gambar (2) adalah tanggal 2 Juni 2013, gambar (3) adalah tanggal 3 

Juni 2013, gambar (4) adalah tanggal 4 Juni 2013. Dari gambar diatas terlihat 

perubahan persebaran potensi curah hujan yang terjadi dari hari ke hari. Dan 

untuk gambar diatas bisa dilihat bahwa tanggal 1 Juni 2013 daerah Semarang dan 

sekitarnya yang tertutupi awan itu berpotensi memiliki curah hujan ringan, dan 

untuk tanggal 2 Juni 2013 sebagian daerah Banten, DKI Jakarta, dan sebagian 

daerah di bagian Utara Jateng dan Jatim berpotensi memiliki curah hujan ringan, 

dan untuk tanggal 3 Juni 2013 untuk semua wilayah di Pulau Jawa berpotensi 

memiliki cuaca cerah atau tidak terjadi hujan. Untuk tanggal 4 Juni 2013 daerah 

yang memiliki potensi hujan ringan adalah sebagian besar wilayah Jateng dan 

wilayah Banten bagian Barat.  
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c. Untuk animasi Peta Potensi Curah Hujan pada Bulan Juli 2013 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Gambar 4.16 Cuplikan animasi peta potensi curah hujan bulan Juli 2013 

 

Gambar diatas merupakan hasil cuplikan dari animasi peta potensi curah 

hujan bulan Juli 2013 dimana pada gambar tersebut gambar (1) itu adalah tanggal 

1 Juli 2013, gambar (2) adalah tanggal 2 Juli 2013, gambar (3) adalah tanggal 3 

Juli 2013, gambar (4) adalah tanggal 4 Juli 2013. Dari gambar diatas terlihat 

perubahan persebaran potensi curah hujan yang terjadi dari hari ke hari. Dan 

untuk gambar diatas bisa dilihat bahwa tanggal 1 Juli 2013 sebagian besar wilayah 

Jawa Barat berpotensi memiliki curah hujan ringan dan sedang, dan untuk tanggal 

2 Juli 2013 hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa itu tertutupi oleh awan yang 

berpotensi memiliki curah hujan ringan, untuk tanggal 3 Juli 2013 wilayah yang 

tertutupi awan adalah wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dimana daerah di 

Jawa Barat berpotensi curah hujan sedang dan wilayah di Jawa Tengah berpotensi 

curah hujan ringan. Untuk tanggal 4 Juli 2013 daerah yang berpotensi curah hujan 

sedang masih di wilayah Jawa Barat dan daerah dengan potensi curah hujan 

ringan berada di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. 

 



IV-13 

 

d. Untuk animasi Peta Potensi Curah Hujan pada Bulan Agustus 2013 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Gambar 4.17 Cuplikan animasi peta potensi curah hujan bulan Agustus 2013  

 

Gambar diatas merupakan hasil cuplikan dari animasi peta potensi curah 

hujan bulan Agustus 2013 dimana pada gambar tersebut gambar (1) itu adalah 

tanggal 1 Agustus 2013, gambar (2) adalah tanggal 2 Agustus 2013, gambar (3) 

adalah tanggal 3 Agustus 2013, gambar (4) adalah tanggal 4 Agustus 2013. Dari 

gambar diatas terlihat perubahan persebaran potensi curah hujan yang terjadi dari 

hari ke hari. Dan untuk gambar diatas bisa dilihat bahwa tanggal tanggal 1-3 

Agustus 2013 semua wilayah di Pulau Jawa berpotensi mempunyai cuaca yang 

cerah atau tidak ada hujan. Dan untuk tanggal 4 Agustus 2013 daerah yang 

berpotensi memiliki curah hujan ringan ada di wilayah Banten dan sekitarnya.  
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IV.9 Tampilan Website 

Aplikasi ini memiliki kerangka tampilan secara umum yang terdiri dari 

header, sidebar, body, dan footer. Tampilan halaman di bawah merupakan 

tampilan umum dimana didalamnya memiliki pilihan menu: 

1. Beranda 

Merupakan halaman utama dari website ketika masuk ke situs aplikasi ini 

sesuai dengan tampilan gambar 4.18 di bawah : 

 

Gambar 4.18 Tampilan Beranda Website 

2. Tutorial 

Di dalamnya berisi mengenai tutorial yang didalamnya terdapat daftar 

software-software yang akan digunakan, didukung dengan link download 

untuk mengunduhnya apabila ada pengunjung website yang belum 

memiliki software tersebut. Di sini juga terdapat diagram alir, sehingga 

pengunjung yang mencoba untuk mengaplikasikan tutorial ini tidak 

‘kesasar’. Dan juga tidak lupa unuk menambah link-link tutorial yang 

didalamnya dijelaskan secara detail tiap langkah pengolahan datanya. 

Berikut adalah tampilan dari halaman menu tutorial: 
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Gambar 4.19 Tampilan Menu Tutorial pada Website 

3. Peta Potensi Curah Hujan 

Menu Peta Potensi Curah Hujan berisi mengenai hasil dari pengolahan 

data citra satelit MTSAT yang berupa Peta Potensi Curah Hujan. Berikut 

adalah tampilan awal dari menu Peta Potensi Curah Hujan : 

 

Gambar 4.20 Tampilan Menu Peta Potensi Curah Hujan pada Website 
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Di dalam menu ini terdapat 4 link utama, yaitu  

a. Peta Bulan Mei 2013 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan awal setelah membuka 

link Peta Curah Hujan Bulan Mei 2013 : 

 

Gambar 4.21 Tampilan link Peta Bulan Mei 2013 

 Gambar 4.22 Tampilan tabel Kalender bulan Mei 2013 

Jika dilihat ke bawah, di bagian bawah halaman terdapat tabel 

kalender bulan Mei 2013. Setiap tanggal pada kalender ini 

menghubungkan ke peta harian. Peta dapat di simpan dan di cetak dengan 
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melakukan klik kanan pada gambar kemudian pilih Save as.. Berikut 

adalah contoh tampilan peta harian pada Bulan Mei 2013 : 

 

Gambar 4.23 Tampilan Peta Harian Bulan Mei 2013 

 

b. Peta Bulan Juni 2013 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan awal setelah membuka 

link Peta Potensi Curah Hujan Bulan Juni 2013 : 

 

Gambar 4.24 Tampilan link Peta Bulan Juni 2013 
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Gambar 4.25 Tampilan tabel Kalender bulan Juni 2013 

Jika dilihat ke bawah, di bagian bawah halaman terdapat tabel 

kalender bulan Juni 2013. Setiap tanggal pada kalender ini 

menghubungkan ke peta harian. Peta dapat di simpan dan di cetak dengan 

melakukan klik kanan pada gambar kemudian pilih Save as.. Berikut 

adalah contoh tampilan peta harian pada Bulan Juni 2013 : 

 

Gambar 4.26 Tampilan Peta Harian Bulan Juni 2013 
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c. Peta Bulan Juli 2013 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan awal setelah membuka 

link Peta Potensi Curah Hujan Bulan Mei 2013 : 

 

Gambar 4.27 Tampilan link Peta Bulan Juli 2013 

 

Gambar 4.28 Tampilan tabel Kalender bulan Juli 2013 

Jika dilihat ke bawah, di bagian bawah halaman terdapat tabel 

kalender bulan Juli 2013. Setiap tanggal pada kalender ini menghubungkan 

ke peta harian. Peta dapat di simpan dan di cetak dengan melakukan klik 
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kanan pada gambar kemudian pilih Save as.. Berikut adalah contoh 

tampilan peta harian pada Bulan Juli 2013 : 

 

Gambar 4.29 Tampilan Peta Harian Bulan Juli 2013 

d. Peta Bulan Agustus 2013 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan awal setelah membuka 

link Peta Potensi Curah Hujan Bulan Mei 2013 : 

 

Gambar 4.30 Tampilan link Peta Bulan Agustus 2013 
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Gambar 4.31 Tampilan tabel Kalender bulan Agustus 2013 

Jika dilihat ke bawah, di bagian bawah halaman terdapat tabel 

kalender bulan Agustus 2013. Setiap tanggal pada kalender ini 

menghubungkan ke peta harian. Peta dapat di simpan dan di cetak dengan 

melakukan klik kanan pada gambar kemudian pilih Save as.. Berikut 

adalah contoh tampilan peta harian pada Bulan Agustus 2013 : 

 

Gambar 4.32 Tampilan Peta Harian Bulan Agustus 2013 
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4. Hubungi Kami 

Berisi tentang tim penyusun website dan alamat yang bisa di hubungi. 

Berikut adalah tampilan menu Hubungi Kami: 

 

Gambar 4.33 Tampilan Menu Hubungi Kami di Website 

 

IV.10 Pengujian Website 

Pengujian Website yang telah dibuat harus diuji terlebih dahulu untuk 

memastikan fungsinya secara benar dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan, 

tujuannya untuk mengidentifikasi kesalahan eksekusi program. Pengujian aplikasi 

berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman HTML secara offline 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan server web Apache yang terdapat dalam paket XAMPP 

 

Gambar 4.34 Tampilan server Apache pada XAMPP 
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2. Masuk ke web browser dan ketikkan alamat : (http:/localhost/web/) 

Pengujian dilakukan pada web browser Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, dan Google Chrome. Aplikasi yang diujikan di web-web 

browser tersebut dapat menjalankan fungsi semua menu dengan baik. 

3. Jika ada kesalahan program, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi 

dapat dilakukan dengan membuka program aplikasi perancangan web 

dengan menggunakan software Macromedia Dreamweaver 8. 

Untuk pengujian secara online dapat diakses langsung pada alamat situs 

http://www.geodesi.undip.ac.id/ dengan link Informasi Peta Potensi Curah Hujan. 

Atau dengan mengakses langsung di url:  

http://file-ft.undip.ac.id/geodesi/ta/l2m009019/ 

Pengujian secara online dilakukan menggunakan komputer dengan web 

browser Mozilla Firefox 26.0, Google Chrome 31.0.1650.63 dan Internet 

Explorer 6.0.2900.5512. Sedangkan menggunakan smartphone dengan web 

browser Google Chrome, Opera Mini. Dari pengujian tersebut didapat hasil dalam 

tabel berikut:  

Tabel 4.2 Hasil pengujian pada web browser  

Perangkat Web Browser Hasil 

Komputer 

Mozilla Firefox 26.0 Berhasil 

Google Chrome 31.0.1650.63  Berhasil 

Internet Explorer 6.0.2900.5512 Berhasil 

Smartphone 
Google Chrome  Berhasil 

Opera Mini 7.0.29952 Berhasil 

Pada pengujian online menggunakan komputer yang dilakukan dengan 

menggunakan web browser Mozilla Firefox versi 26.0, Google Chrome versi 

31.0.1650.63 dan Internet Explorer versi 6.0.2900.5512, website Informasi Peta 

Potensi Curah Hujan secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. 

Sedangkan untuk pengujian online dengan menggunakan smartphone, 

website Informasi Peta Potensi Curah Hujan secara keseluruhan juga dapat 

berjalan dengan baik. 

 

http://www.geodesi.undip.ac.id/
http://file-ft.undip.ac.id/geodesi/ta/l2m009019/
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IV.11 Pengujian Program Menggunakan Aplikasi Gtmetrix 

Pada uji browser yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menguji 

performa website. Pada penilaian yang dilakukan menggunakan program Gtmetrix 

yang dapat di akses di http://gtmetrix.com/ , didapat hasil sebagai berikut: 

- Jumlah Request : 12 Request 

- Page Load Time : 28.20 s 

- Total Page Size : 1.37 MB 

Maksud dari penilaian diatas yaitu, ketika membuka halaman website 

Informasi Peta Curah Hujan memanggil jumlah 12 file yang ditampilkan. 

Sedangkan untuk membuka website ini membutuhkan akses data internet sebesar 

1.37 MB. Untuk mengakses semua web tampilan beserta peta membutuhkan 

waktu 22.66 detik. Namun kecepatan pada akses internet tergantung pada jaringan 

atau provider yang digunakan oleh pengguna. Karena untuk mengakses website 

ini membutuhkan jaringan yang stabil dan akses internet yang cepat. 

 

http://gtmetrix.com/

