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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Pemanfaatan Penginderaan 

Jauh dalam Mengkaji Perubahan Penutup Lahan di Pegunungan Kendeng Utara” dalam 

rentang tahun 1997 hingga 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Proses awal dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan proses 

pra-pengolahan pada citra landsat 5, 7, dan 8 dimulai dari tahap penggabungan 

band, koreksi geometrik, koreksi SLC-OFF (landsat 7), koreksi radiometrik, 

cropping, dan penajaman citra; 

2. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan pada citra satelit landsat 

dilakukan untuk mendapatkan informasi penutup lahan yang ada pada wilayah 

studi. Berdasarkan hasil klasifikasi penutup lahan tersebut dihasilkan enam jenis 

bentuk penutup lahan, yaitu hutan, kebun campuran, lahan terbuka, perairan, 

permukiman, sawah, dan tambang. 

3. Hasil uji validasi klasifikasi penutup lahan dengan 85 titik observasi lapangan 

yang lokasinya tersebar dalam wilayah studi menunjukkan nilai rata-rata pada 

ketiga tahun adalah 82,35%. 

4. Hutan dan sawah merupakan penutup lahan paling dominan yang berada di 

daerah wilayah studi dalam tahun 1997 hingga 2017. 

5. Jenis penutup lahan yang memiliki luasan terbesar pada tahun 1997 dan 2007 

adalah jenis penutup lahan hutan seluas 11.803,9 ha dan 8.004,95 ha. Pada 

tahun 2017 jenis penutup lahan terbesar adalah sawah dengan luas 8.455,36 ha. 

6. Pada periode tahun 1997 – 2007 terjadi perubahan dalam luasan penutup lahan 

yang ada di wilayah studi. Terjadi peningkatan luas pada jenis penutup lahan 

permukiman seluas 382,9 ha, sawah seluas 1.916,7 ha, kebun campuran seluas 

1.355,13 ha, dan tambang seluas 144,3 ha. Peningkatan ini diikuti dengan 

penurunan luasan pada jenis penutup lahan hutan seluas 3.798,95 ha. 

7. Pada periode tahun 2007 – 2017 terjadi perubahan dalam luasan penutup lahan 

yang ada di wilayah studi. Terjadi peningkatan luas pada jenis penutup lahan 

lahan terbuka seluas 1.695,81 ha, perairan seluas 21,85 ha, permukiman seluas 

459 ha, sawah seluas 467,5 ha, dan tambang seluas 369,91 ha. Peningkatan ini 
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diikuti dengan penurunan luasan pada jenis penutup lahan hutan seluas 2.853,65 

ha dan kebun campuran seluas 160,43 ha, 

 

6.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang 

“Pemanfaatan Penginderaan Jauh dalam Mengkaji Perubahan Penutup Lahan di 

Pegunungan Kendeng Utara” dalam rentang tahun 1997 hingga 2017 adalah sebagai 

berikut. 

1. Dalam pengolahan data satelit landsat penting untuk memperhatikan waktu 

perekaman karena perbedaan waktu perekaman yang jauh dapat berdampak 

pada perbedaan pantulan sinar ultraviolet dari objek yang sama yang kemudian 

ditangkap oleh satelit tersebut. 

2. Perubahan penutupan lahan yang terjadi di suatu wilayah harus selalu dipantau 

dan diawasi pemanfaatannya secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan 

pada tipe penutupan lahan yang tidak seharusnya. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

perencanaan berikutnya. 

 


