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ABSTRAK
Penginderaan Jauh menggunakan citra satelit dapat dilakukan dengan cepat dan
efisien sehingga dapat dilakukan dengan mudah untuk memantau kondisi perairan
di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas metode pemanfaatan Citra Aqua MODIS
Level 1B untuk mengetahui nilai konsentrasi klorofil-a sebagai indikator kesuburan
perairan di Kabupaten Pangandaran menggunakan algoritma ATBD 19. Analisis
dilakukan pada data MODIS pada Bulan Januari 2015 untuk mewakili musim barat,
Mei 2015 untuk mewakili musim peralihan I, Juli 2015 mewakili musim timur, dan
September 2015 untuk mewakili musim peralihan II. Hasil yang didapat
menunjukkan persebaran klorofil-a berubah-ubah sesuai dengan perubahan musim
di Indonesia serta menyatakan bahwa wilayah penelitian ini tergolong wilayah yang
subur.
Kata kunci : Citra Aqua MODIS, kesuburan perairan, klorofil-a, penginderaan
jauh, ATBD, Pangandaran
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BAHAN DAN METODE
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III. HASIL
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7°42'3"S;
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KESIMPULAN

1. Rentang nilai konsentrasi klorofil-

peningkatan

pasokan

suplai

a Citra Aqua MODIS 11 Januari

nutrien dari daratan melalui run-

2015 adalah 0 – 1,515 mg/m3, citra

off sungai, sedangkan rendahnya

10 Mei 2015 adalah 0,757 – 1,588

konsentrasi klorofil-a di perairan

mg/m3, citra 11 Juli 2015 adalah

lepas pantai karena tidak adanya

0,613 – 1,452 mg/m3, dan citra 11

suplai nutrien dari daratan secara

September 2015 adalah 0,094 –

langsung

1,275

dikemukakan Nybakken (1992).

mg/m3

dengan

nilai

sebagaimana

yang

tertinggi berada pada Citra Aqua

2. Dari hasil yang didapat dari nilai

MODIS 10 Mei 2015 dan nilai

kerapatan kelas klorofil-a pada

terendah berada pada citra 11

semua citra yang menunjukkan

September 2015.

bahwa kelas klorofil-a sedang

Persebaran kelas klorofil-a tinggi

selalu menjadi mayoritas dalam

semakin

persebaran klorofil-a di perairan

berkurang,

sedangkan

kelas klorofil-a sedang semakin

Pangandaran,

maka

wilayah

tersebut

dapat

digolongkan

sebagai perairan yang subur.
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