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Abstrak–Teknologi satelit berperan besar dalam
perkembangan aplikasi ilmu penginderaan jarak jauh,
terutama dalam menganalisa keadaan vegetasi Bumi.
Indeks vegetasi adalah salah satu parameter yang
digunakan untuk menganalisa keadaan vegetasi dari
suatu wilayah. Indeks tersebut mempunyai berbagai
macam variasi algoritma. Algoritma yang akan
dibahas pada penelitian ini adalah algoritma NDVI
dan EVI. Algoritma EVI merupakan hasil turunan
dan pengembangan algoritma NDVI.
Satelit NOAA dan satelit TERRA/AQUA digunakan
untuk membawa sistem sensor AVHRR dan MODIS.
Kedua sistem sensor tersebut dapat diaplikasikan
untuk keperluan monitoring vegetasi. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2005
dan 2006, indeks vegetasi Pulau Kalimantan berada
di sekitar EVI=0.4. Sedangkan pada 2007, indeks EVI
bernilai >0.4, bahkan hampir mendekati 0.5.
Sementara, walapun berbeda nilainya, baik NDVI
maupun EVI sensor AVHRR dan MODIS
menunjukkan kawasan utara hingga ke kawasan
pegunungan di tengah Kalimantan memiliki kehijauan
vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah
lainnya. Hal ini diakibatkan kebakaran hutan dan
pembalakan kawasan hutan besar-besaran.
Kata kunci–Indeks vegetasi, NDVI, EVI, MODIS,
AVHRR
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi penginderaan jauh kini hadir
sebagai solusi pemantauan hutan yang sangat luas,
menggunakan teknologi satelit. Dengan satelit,
pemantauan hutan di seluruh Indonesia dapat
dilakukan secara cepat dan efisien. Ilmu penginderaan
jauh telah berkembang sangat pesat dari masa ke
masa. Teknologi sistem sensor satelit dan algoritma
pemrosesan sinyal dijital memudahkan pengambilan
informasi keadaan bumi secara lebih cepat, detil dan
akurat.
Sejak diluncurkannya berbagai instrumen pada satelit
observasi Bumi ERTS milik NASA dan AVHRR
milik NOAA, algoritma pemrosesan sinyal yang
digunakan untuk mengamati keadaan vegetasi adalah
algoritma NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index). Algoritma ini memanfaatkan fenomena fisik
pantulan gelombang cahaya yang berasal dari

dedaunan. Nilai kehijauan vegetasi suatu wilayah yang
diamati berupa skala antara -1 (minimum) hingga 1
(maksimum) yang diperoleh dengan membandingkan
reflektansi vegetasi yang diterima oleh sensor pada
panjang gelombang merah (RED) dan infra merah
dekat (NIR). Secara ringkas NDVI dapat dirumuskan
sebagai (NIR-RED)/(NIR+RED).
Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa NDVI
secara langsung berhubugan dengan kapasitas
fotosintesis dan penyerapan energi oleh kanopi
tumbuhan [1-2]. Sejumlah penurunan dan alternatif
NDVI telah diusulkan oleh sejumlah peneliti untuk
menyempurnakan berbagai kekurangan parameter ini,
misalnya Perpendicular Vegetation Index (PVI) [3],
Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) [4],
Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI)
[5], dan Global Environment Monitoring Index
(GEMI) [6], Enhanced Vegetation Index (EVI) [7].
Sesuai namanya, masing-masing indeks tersebut
dihitung dengan memasukkan faktor koreksi terhadap
satu atau beberapa faktor yang menjadi kekurangan
NDVI.
Saat ini berbagai macam sensor satelit dimanfaatkan
untuk memantau kondisi kehijauan vegetasi bumi,
antara lain: MODIS, MISR, ASTER, IKONOS,
Quickbird, VEGETATION, AVHRR, dan lain-lain.
Masing-masing satelit melalui berbagai sensornya
mempunyai fungsi yang spesifik dalam mengolah
informasi vegetasi. Di dalam penelitian ini akan
digunakan dua jenis sensor untuk mengamati lahan
kehijauan, yakni sistem sensor TERRA/AQUAMODIS dan NOAA/AVHRR karena dua satelit
tersebut digunakan sangat luas dan melalui instansi di
dalam negeri seperti Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN), datanya dapat
diperoleh dengan mudah. Indeks vegetasi akan diukur
menggunakan algoritma NDVI dan EVI. Kedua
indeks vegetasi ini dipilih karena walaupun banyak
faktor yang membatasinya, NDVI masih menjadi
kuantitas monitoring vegetasi yang penting untuk
mengkaji kapasitas fotosintesis permukaan daratan
pada skala spasial yang tepat dalam berbagai keadaan.
Perbedaan hasil olah dan interpretasi kedua algoritma
tersebut akan menjadi fokus penelitian ini. Data sensor
satelit yang akan dibandingkan adalah data MODIS
dan AVHRR yang dipilih antara tahun 2005 hingga
2007 di daerah sekitar Pulau Kalimantan, Indonesia.
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2. INDEKS VEGETASI
Algoritma pemrosesan sinyal dijital untuk menghitung
indeks vegetasi diperoleh dengan memanfaatkan
karakteristik panjang gelombang pantul daun. Gambar
1 menunjukkan bentuk dasar struktur daun. Struktur
daun sangat bervariasi, tergantung dari spesies dan
kondisi lingkungan tumbuhan tersebut hidup. Karbon
dioksida masuk ke dalam daun melalui lubang-lubang
kecil yang disebut stomata, bagian epidermis bawah.
Setiap stomata dikelilingi oleh sel penjaga (guard cell)
yang mengatur masuknya karbon dioksida ke dalam
daun [8].
Gambar 2. Penyerapan spektrum oleh daun [9]

2.1. Proses Fotosintesis
Tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri
dengan mekanisme yang disebut sebagai fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses penyimpanan energi yang
berlangsung di dalam daun dan bagian hijau lainnya.
Proses ini dilakukan dengan bantuan cahaya matahari
dengan mekanisme reaksi kimia sebagai berikut :

6CO2 + H 2 O + energi cahaya → C 6 H 12 O6 + 6O2 (1)
Sebagian besar organ penyusun daun adalah organ
yang bertugas dalam melakukan fotosintesis. Proses
fotosintesis inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk
menentukan apakah sebuah citra penginderaan jauh
mengandung data vegetasi atau non-vegetasi.
Molekul ketika tertabrak energi foton (cahaya) akan
mengalami dua kondisi: molekul memantulkan energi
foton tersebut atau menyerapnya dan tereksitasi ke
tingkat energi yang lebih tinggi. Masing-masing
molekul mempunyai karakteristik penyerapan dan
pemantulan energi yang berbeda-beda. Molekulmolekul pigmen yang terdapat pada tumbuhan hijau
menyerap panjang gelombang cahaya pada daerah
cahaya tampak. Daerah tersebut mempunyai rentang
spektrum ntara 0.35 µm hingga 0.7 µm. Gambar 2
menunjukkan daerah spektrum cahaya yang terserap
oleh pigmen daun.

Pada tumbuhan sehat, pemantulan cahaya inframerah
dekat (near infrared) akan terjadi secara signifikan
pada rentang spektrum antara 0.7 µm hingga 1.2 µm.
Hanya sedikit energi infrared ini yang terserap oleh
struktur daun. Sebagian besar akan terhamburkan ke
atas (reflected energy) dan ke bawah daun
(transmitted energy). Pada daun yang sehat umumnya
mempunyai pemantulan cahaya sebesar 40%-60%,
transmisi cahaya sebesar 40%-60%, dan penyerapan
relatif sebesar 5%-10%. Gambar 3 menunjukkan
karakteristik spektrum cahaya yang dipantulkan daun
secara umum. Tampak bahwa penyerapan terbesar
berada pada kanal cahaya biru dan merah.
Prosentase refleksi cahaya inframerah dekat (0.7-1.2
µm) oleh daun disebabkan karena penghamburan
internal pada sisi dinding sel dalam daun. Namun,
besar prosentasi releksi ini berkurang pada rentang
frekuensi 0.92-0.98 µm. Hal ini disebabkan karena
uap air mempunyai karakteristik penyerapan cahaya
pada rentang frekuensi tersebut. Oleh karena itu,
rentang sepektrum cahaya inframerah dekat yang
optimal digunakan oleh aplikasi penginderaan jarak
jauh berkisar antara 0.74 µm hingga 0.9 µm saja.

Gambar 1. Struktur daun secara teoritis [8]

Gambar 3. Spektrum cahaya terpantul oleh daun [8]
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Dalam aplikasi penginderaan jauh, indeks vegetasi
merupakan cerminan tingkat kehijauan vegetasi yang
juga dapat digunakan sebagai parameter kondisi
kekeringan. Indeks vegetasi dapat berubah disebabkan
oleh kondisi ketersediaan air akibat pergantian musim.
Kondisi indeks vegetasi rendah mengakibatkan
penurunan produksi pangan, kebakaran, dan lain
sebagainya. Untuk mengantisipasi akibat buruk
tersebut, upaya pemantauan indeks vegetasi perlu
dilakukan
2.2. Indeks Vegetasi
Indeks vegetasi adalah besaran nilai kehijauan
vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal dijital
data nilai kecerahan (brightness) beberapa kanal data
sensor satelit. Untuk pemantauan vegetasi, dilakukan
proses pembandingan antara tingkat kecerahan kanal
cahaya merah (red) dan kanal cahaya inframerah dekat
(near infrared). Fenomena penyerapan cahaya merah
oleh klorofil dan pemantulan cahaya inframerah dekat
oleh jaringan mesofil yang terdapat pada daun akan
membuat nilai kecerahan yang diterima sensor satelit
pada kanal-kanal tersebut akan jauh berbeda. Pada
daratan non-vegetasi, termasuk diantaranya wilayah
perairan, pemukiman penduduk, tanah kosong
terbuka, dan wilayah dengan kondisi vegetasi yang
rusak, tidak akan menunjukkan nilai rasio yang tinggi
(minimum). Sebaliknya pada wilayah bervegetasi
sangat rapat, dengan kondisi sehat, perbandingan
kedua kanal tersebut akan sangat tinggi (maksimum).
Nilai perbandingan kecerahan kanal cahaya merah
dengan cahaya inframerah dekat atau NIR/RED,
adalah nilai suatu indeks vegetasi (yang sering disebut
”simple ratio”) yang sudah tidak dipakai lagi. Hal ini
disebabkan karena nilai dari rasio NIR/RED akan
memberikan nilai yang sangat besar untuk tumbuhan
yang sehat . Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu
algoritma indeks vegetasi yang baru dengan
normalisasi, yaitu NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) seperti berikut ini:

NDVI =

yang ekivalen dengan:

NDVI =

[(NIR / RED ) − 1]
[(NIR / RED ) + 1]

(2)

NIR − RED
NIR + RED

(3)
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Gambar 4. Rentang data NDVI oleh NASA [10]

Gambar 4 menunjukkan bahwa untuk wilayah yang
mempunyai nilai tingkat kehijauan vegetasi NDVI di
bawah 0.2, maka wilayah tersebut sudah keluar dari
kelompok vegetasi (karena bisa berupa wilayah
perairan atau tanah bebatuan). Untuk wilayah yang
mempunyai NDVI bernilai di atas 0.4, dapat
disimpulkan wilayah tersebut merupakan kawasan
yang ditutupi hutan yang lebat dan subur.
Beberapa varian dan penyempurnaan NDVI telah
banyak dikembangkan. Contohnya, SAVI yang
merupakan perbaikan dari NDVI untuk koreksi
pantulan cahaya dari tanah, ARVI yang
memperhitungkan hamburan cahaya biru di atmosfir
terhadap nilai NDVI. Salah satu pengembangan indeks
vegetasi yang merupakan penurunan dari SAVI dan
ARVI adalah EVI yang lebih tahan terhadap pengaruh
komposisi aerosol atmosfir dan pengaruh variasi
warna tanah, dirumuskan pada persamaan (4).
EVI = G *

NIR − RED
(L + NIR + C1 RED − C 2 BLUE )

(4)

Agar tahan terhadap distorsi atmosfir, EVI
menggunakan informasi kanal cahaya biru. Variabel
C1 dan C2 pada persamaan (4) adalah adalah faktor
pembobotan untuk mengatasi aerosol, sedangkan
variabel L adalah faktor kalibrasi efek kanopi dan
tanah, sedangkan G adalah faktor skala agar nilai EVI
berada pada rentang antara -1 hingga 1. Nilai variabel
L, C1, C2, dan G biasanya diberikan nilai masingmasing 1, 6, 7.5, dan 2.5 [11].
Algoritma EVI juga dirancang agar memiliki
sensitifitas yang lebih baik terhadap citra daerah
sangat hijau (subur dan lebat). Untuk data MODIS, hal
ini ditunjukkan pada Gambar 5. Tampak bahwa pada
vegetasi yang rapat (dense vegetation), nilai NDVI
sudah tidak merespon pada level 0.8 (saturasi),
sedangkan EVI masih tetap memiliki respon.

Indeks vegetasi berbasis NDVI yang ditunjukkan pada
persamaan (3), mempunyai nilai yang hanya berkisar
antara -1 (non-vegetasi) hingga 1 (vegetasi).
Setelah NDVI diperoleh, langkah selanjutnya adalah
membuat skala warna (color map) tingkat vegetasi
agar diperoleh informasi lebih lanjut. NASA
mengklasifikasikan tingkat kehijauan vegetasi NDVI
menggunakan skala seperti tampak pada Gambar 4.
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Pada sensor satelit NOAA/AVHRR yang memiliki 5
kanal, indeks vegetasi dihitung menggunakan data
kanal tampak/visible (kanal 1, λ=0.5-0.68 µm) dan
inframerah dekat (kanal 2, λ=0.725-1 µm). NDVI
dapat secara langsung dihitung menggunakan
persamaan (5).
NDVI =

Kanal 2 − Kanal1
Kanal 2 + Kanal1

(5)

Nilai NDVI yang dihasilkan oleh AVHRR
memberikan cakupan area yang sangat luas karena
mempunyai resolusi per piksel sebesar 1.1 km2 [12].
Sama halnya dengan AVHRR, data sensor MODIS
dapat digunakan untuk menghitung indeks vegetasi
NDVI menggunakan persamaan (6). Data kanal 1
(λ=0.62-0.67 µm) merupakan data pada panjang
gelombang merah dan kanal 2 (λ=0.841-0.872 µm)
mewakili inframerah dekat [13].
NDVI =

Kanal 2 − Kanal1
Kanal 2 + Kanal1

Gambar 7. NDVI TERRA/AQUA-MODIS pada 14
September 2005

(6)

Sedangkan untuk menghitung nilai EVI, MODIS
mempunyai kanal biru pada kanal 3 dengan formulasi
pada persamaan (7).
EVI =

Kanal 2 − Kanal1
(1.5 + L ) (7)
Kanal 2 + C1 × Kanal1 + C 2 × Kanal 3 + L

Dimana kanal 3 adalah sensor cahaya biru untuk
panjang gelombang antara 0.460-0.480 µm [13].
Sedangkan variabel lainnya bernilai sama dengan
yang sudah ditetapkan pada persamaan (4) [14].
3. HASIL PERHITUNGAN NDVI DAN EVI
Perhitungan NDVI pada satelit NOAA/AVHRR dan
TERRA/AQUA-MODIS serta EVI pada TERRA/
AQUA-MODIS pada tanggal 14 September 2005,
masing-masing diperlihatkan pada Gambar 6, 7 dan 8.

Gambar 6. NDVI NOAA/AVHRR pada 14 September 2005

Gambar 8. EVI TERRA/AQUA-MODIS tanggal 14
September 2005

Dengan membandingkan hasil perhitungan NDVI
pada Gambar 6 dan 7 sesuai dengan skala warna yang
tampak di sebelahnya, dapat dilihat bahwa fenomena
awan yang sebagian menyelimuti pulau Kalimantan
akan membuat citra NDVI ”berlubang”. Hal ini
disebabkan karena nilai NDVI awan berada di bawah
nol yang secara otomatis akan tersaring dengan kode
warna putih. Dalam perhitungan NDVI, nilai distorsi
awan tidak akan dimasukkan pada analisa vegetasi.
Indeks vegetasi kedua jenis sensor tersebut
menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Data
NOAA menunjukkan adanya gangguan awan di
bagian selatan Kalimantan. Sementara pada data
MODIS, liputan awan hanya tersebar sebagian kecil di
bagian utara Kalimantan. Bagian utara Kalimantan
hingga ke daerah pegunungan di tengah pulau tersebut
masih memiliki tingkat kehijauan tinggi (NDVI>0.4).
Sementara bagian selatan dan timur menunjukkan
tingkat vegetasi yang rendah diakibatkan adanya
eksploitasi hutan besar-besaran dan kebakaran di
kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Nilai sebaran
NDVI dan EVI pada data MODIS menunjukkan
perbedaan dimana EVI dapat menunjukkan tingkat
sebaran kehijauan vegetasi (EVI>0.4) yang lebih

426

Seminar on Intelligent Technology and Its Applications 2008

merata dibandingkan NDVI. Perbedaan kedua
parameter tersebut dikarenakan adanya variabel C1, C2
dan L dalam perhitungan EVI mampu memperbaiki
efek gangguan keadaan atmosfir (C1, C2) dan warna
tanah (L). Dalam hal ini, nilai-nilai dari variabel C1,
C2 dan L tersebut adalah masing-masing 6.0, 7.5, dan
10 [15].
Untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan nilai
NDVI berbasis tahunan, diambil satu sampel data per
tahun pada kurun waktu 2005-2007. Dari tampilan
data NIR, seperti tampak pada Gambar 9, data tahun
2007 adalah data yang paling sedikit mendapatkan
gangguan awan. Dengan demikian NDVI pada data
sampel tahun tersebut adalah data yang paling luas
cakupannya jika dibandingkan dengan data NDVI
tahunan 2005 dan 2006. Dengan demikian informasi
vegetasi yang diperoleh semakin baik untuk
kepentingan monitoring.
Nilai NDVI dapat pula dimanfaatkan untuk
membedakan
antara
daratan,
awan,
dan
lautan/perairan. Pada data AVHRR, awan memiliki
nilai NDVI antara -0.1 hingga -0.2 dan lautan berada
antara -0.2 hingga -1. Sedangkan daratan memiliki
nilai NDVI yang positif [16]. Pada penelitian data
MODIS ini, digunakan nilai NDVI kurang dari nol
untuk melakukan masking (penyaringan) kawasan
yang bukan merupakan lahan vegetasi (awan dan
laut). Sehingga, baik data awan maupun wilayah laut
akan terbuang dan diberi label warna putih.
Awan yang banyak menyelimuti data citra satelit pada
tahun 2005 dan 2006 berakibat berkurangnya kawasan
yang memiliki sebaran NDVI. Pengaruh atmosfer juga
menyebabkan cahaya merah dan inframerah dekat
kembali terpantul ke angkasa dan ditangkap oleh
sensor satelit. Dengan demikian perbedaan kecil
intensitas kedua data tersebut membuat nilai NDVI
rendah, bahkan negatif. Awan yang memiliki nilai
vegetasi negatif akan tersaring dari citra NDVI dan
berwarna putih (non vegetasi), seperti tampak pada
Gambar 10.(a). Pada data tahun 2006 cukup banyak
daratan yang tertutupi oleh awan, namun awan yang
menutupi berupa awan tipis, dimana pengaruhnya
tidak cukup signifikan mengubah nilai NDVI menjadi
negatif, sehingga hanya tampak memiliki nilai tingkat
vegetasi yang rendah saja (kuning kecoklatan), seperti
tampak pada Gambar 10.(b).

(a)
(b)

(c)

Gambar 9. Tampilan data inframerah dekat (kanal 2) sampel
data tahun: (a) 2005, (b) 2006, dan (c) 2007
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(a)
(b)

(c)

Gambar 10. Nilai NDVI MODIS pada tahun: (a) 2005, (b)
2006, dan (c) 2007

Sedangkan pada tahun 2007, data yang diperoleh
cukup baik (relatif bebas awan) sehingga
menghasilkan nilai NDVI yang cukup representatif
mewakili tingkat vegetasi pada tahun tersebut seperti
ditunjukkan pada Gambar 10.(c).
Berdasarkan NDVI pada Gambar 10, dengan
menetapkan data 2007 sebagai acuan, tampak bahwa
indeks vegetasi pada tahun 2005 dan 2006
menampakkan data kelebatan hutan yang sangat
rendah. Rendahnya nilai NDVI tersebut selain karena
kondisi vegetasi yang sudah banyak berkurang akibat
kebakaran dan pembalakan hutan, juga disebabkan
pengaruh awan yang menutupi sebagian pulau
Kalimantan pada saat itu. Kelemahan terbesar dari
algoritma NDVI adalah rentannya algoritma tersebut
terhadap gangguan atmosfir. Adanya gangguan
atmosfir menyebabkan nilai NDVI menjadi sangat
rendah. Partikel aerosol yang besar menyebabkan
penurunan nilai NDVI dan yang berukuran kecil
menyebabkan kenaikan NDVI [17]. Gas Ozon juga
akan menyerap cahaya merah sebanyak 5% hingga
15% [18]. Penggunaan indeks vegetasi EVI mampu
meminimalisasi gangguan awan. Selain lebih tahan
terhadap gangguan atmosfir, algoritma EVI juga
dirancang untuk lebih tahan terhadap gangguan warna
tanah [19].
Dari hasil perhitungan, walaupun data pada tahun
2005 dan 2006 mempunyai gangguan awan yang
cukup signifikan, namun kecenderungan piksel
vegetasi terbanyak masih berada di sekitar EVI=0.4.
Hanya pada data 2007, nilai piksel terbanyak
mempunyai nilai EVI>0.4, bahkan hampir mendekati
0.5. Sehingga, terbukti bahwa algoritma EVI mampu
untuk meminimalisasi gangguan atmosfir pada data
satelit. Namun, walaupun menggunakan algoritma
EVI, indeks vegetasi Pulau Kalimantan tampak
mengalami perubahan per tahunnya (walaupun jauh
tidak sesignifikan seperti yang dihasilkan melalui
algoritma NDVI). Hal ini disebabkan karena algoritma
EVI hanya mampu mengurangi (dan bukan
menghilangkan 100%) efek gangguan atmosfir. Dapat
diamati bahwa data per tahunnya mempunyai variasi
perubahan awan yang cukup tinggi. Walaupun begitu,
nilai EVI masih relatif jauh lebih stabil dibandingkan
dengan NDVI seperti tampak contohnya pada Gambar
11.
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[7]

[8]
[9]
[10]

NDVI

EVI

[11]

Gambar 11. Nilai NDVI dan EVI data MODIS
menggunakan color map NDVI sebagai acuan

[12]

4. KESIMPULAN
[13]

Algoritma indeks vegetasi NDVI sangat sensitif
terhadap adanya faktor gangguan atmosfir, sementara
EVI terbukti mampu meminimalisasi efek gangguan
atmosfir dengan baik karena memperhitungkan nilai
variabel cahaya biru yang terhambur di atmosfir.
Pada tahun 2005 dan 2006, indeks vegetasi berada di
sekitar EVI=0.4. Sedangkan pada 2007, indeks EVI
bernilai >0.4, bahkan hampir mendekati 0.5. Hal ini
disebabkan algoritma EVI mampu mengurangi efek
gangguan atmosfir sehingga hasil perhitungannya
lebih akurat.
Indeks vegetasi, baik NDVI maupun EVI yang
diperoleh dari sensor AVHRR maupun MODIS
menunjukkan kawasan utara hingga ke kawasan
pegunungan di tengah Kalimantan memiliki kehijauan
vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah
lainnya. Hal ini diakibatkan kebakaran hutan dan
pembalakan kawasan hutan besar-besaran.
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