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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan penelitian pengolahan citra Landsat multi temporal

dengan menggunakan rumus BILKO dan AGSO yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Dari uji validasi hasil pengolahan rumus BILKO dan AGSO

menggunakann metode confusion matrix, diketahui nilai kesesuaian hasil

pengolahan citra Landsat 8 OLI perekaman tahun 2014 dengan

mengaplikasikan rumus BILKO terhadap kondisi sebenarnya lapangan

didapat akurasi sebesar 85,71 %, sedangkan untuk nilai kesesuaian hasil

pengolahan citra Landsat dengan mengaplikasikan rumus AGSO terhadap

kondisi sebenarnya lapangan didapat akurasi sebesar 82,86 %. Dengan

akurasi kedua rumus di atas 80 % dapat disimpulkan bahwa hasil

pengolahan citra Landsat yang telah dilakukan dengan rumus BILKO dan

AGSO dapat digunakan untuk menentukan batas antara darat dan air

waduk guna mengetahui dinamika morfometri waduk, dalam penelitian ini

adalah dinamika morfometri waduk Gajah Mungkur. Dapat disimpulkan

pula bahwa rumus BILKO lebih efektif digunakan untuk menentukan batas

antara darat dan air waduk.

2. Dari analisa morfometri hasil pengolahan citra Landsat multi temporal

dengan mengaplikasikan rumus BILKO dan AGSO pada pengolahannya

diketahui perubahan morfometri waduk Gajah Mungkur dari tahun 1994

hingga tahun 2014 secara umum mengalami penyempitan, dimana

penyempitan terbesar terjadi pada periode tahun 2000 hingga 2004. Dari

hasil analisa arah perubahan luas yang telah dilakukan diketahui arah

perubahan waduk Gajah Mungkur dari tahun 1994 hingga tahun 2014

cenderung terjadi pada arah timur dan selatan waduk, dengan arah

perubahan terbesar terjadi dari arah selatan. Dimana pada arah timur

terjadi pada daerah sub DAS Keduang dan sub DAS Wiroko, sedangkan

pada arah selatan terjadi pada daerah sub DAS Alang dan Solo Hulu.
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5.2. Saran

1. Sama seperti pada penelitian batas darat dan air dengan metode BILKO

dan AGSO yang terdahulu, untuk menghasilkan hasil pengolahan citra ang

lebih akurat dalam resolusi spasialnya, maka untuk penelitian selanjutnya

citra yang digunakan disarankan menggunakan citra resolusi tinggi.

2. Proses digitasi citra dengan menggunakan proses raster to vector

sekiranya bisa digunakan untuk pengolahan citra dengan rumus BILKO

dan AGSO, karena pada dasarnya pengolahan citra dengan menggunakan

kedua rumus tersebut menghasilkan perbedaan nilai piksel yang bisa

memisahkan warna darat dan air yang jelas, sehingga proses konversi

raster to vector bisa digunakan dengan hasil yang cukup bagus.

3. Untuk penelitian selanjutnya yang membutuhkan survey lapangan pada

daerah waduk Gajah Mungkur disarankan menggunakan kendaraan yang

memang diperuntukkan untuk daerah berbukit dan gunakanlah safety

shoes, hal ini berguna untuk memperkecil resiko kelelahan saat

berkendara, membantu saat survey saat musim hujan dan melindungi kaki

dari serangan hewan liar seperti ular karena daerah sekitar waduk yang

masih berupa hutan dan berbukit.


