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Estimasi Suhu Permukaan Dengan Menggunakan Citra Satelit 

 Dalam kehidupan sehari-hari suhu atau temperatur diartikan sebagai ukuran 

mengenai panas atau dinginnya sebuah benda. Suhu berkaitan dengan berbagai proses 

fisis yang terjadi pada suatu benda seperti pemuaian, perubahan hambatan listrik, 

juga warna yang dipancarkan oleh benda. Menurut hukum termodinamika 0 “ jika 

dua system berada dalam keseimbangan thermal dengan system ketig, maka mereka 

berada dalam kesetimbangan thermal satu sama lain”, oleh karena itu dapat di 

definisikan suhu merupakan sifat sistem yang menentukan apakah system berada 

dalam keadaan kesetimbangan thermal. Suhu juga dapat didefinisikan sebagai ukuran 

energi kinetic translasi rata-rata dari molekul. Makin tinggi temperatur, menurut teori 

kinetik, makin cepat molekul bergerak rata-rata. (Giancoli 2001) 

Suhu dipermukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang, hal 

yang sama terjadi pula ketika ketinggian bertambah. Variasi suhu berdasarkan 

ketinggian dikarenakan sumberpanas yang paling berperan dalam meningkatkan suhu 

berada pada permukaan bumi, karena permukaan bumi baik itu daratan maupun 

lautan merupakan penyimpan panas yang lebih baik dari pada atmosfer sehingga 

pemanasan atmosfer yang intens justru oleh permukaan bumi. Sedangkan variasi 

suhu pada lintang yang berbeda berkaitan erat dengan sudut datang dari radiasi 

metahari yang mengakibatkan daerah tropis memiliki suhu yang relatif lebih tinggi 

dari pada daerah yang berada pada daerah lintang yang lebih tinggi.   

Suhu permukaan merupakan suatu parameter yang sensitif terhadap 

keberadaan dan jenis vegetasi yang menutupi objek kajian , dan juga kelembaban 

udara maupun kelengasan permukaan. Parameter-parameter diatas akan 

mempengaruhi variasi suhu baik yang bersifat temporal maupun spasial suatu 

permukaan. 

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran suhu permukaan, yaitu 

dengan menggunakan pengukuran langsung maupun pengukuran dengan 

menggunakan citraan satelit. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan 

menggunakan termometer maupun perangkat elektronik.  

Pada dasarnya estimasi suhu permukaan dengan menggunakan citra satelit 

memanfaatkan konsep emisi gelombang elektro magnetik benda yang memiliki 

keunikan  berdasarkan suhu permukaan. Benda dengan suhu berbeda akan 

mengemisikan gelombang elektro magnetik maksimum pada kisaran panjang 
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gelombang yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam skala pixel pada citraan satelit, 

keheterogenan dari panjang gelombang elektrio magnetik yang diemisikan, selain 

dikarenakan variasi suhu, keheterogenan ini jugadikarenakan kekasapan permukaan 

serta penutupan lahan oleh vegetasi. Galat yang diakibatkan oleh hal hal tersebut 

dapat dikoreksi dengan mengkonjungsikan hasil emisi yang didapatkan dengan 

menggunakan NDVI. Fraksi penutupan vegetasi (Fraction Vegetation Cover “FVC”) 

untuk setiap pixel dalam citraan satelit dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini 

 

Keterangan:  = nilai NDVI untuk pixel tanah 

   = nilai NDVI untuk pixel vegetasi 

   

Nilai  adalah reflektansi gelombang Infra Merah dekat (NIR) dan daerah 

merah dari pixel vegetasi. Sedangkan  adalahreflektansi untuk NIR oleh 

daerah merah untuk pixel yang benar-benar tanah. 

 Emisivitas permukaan pada skala pixel diturunkan dengan menggunakan 

NDVI dengan relasi tarhadap proporsi dari penutupan vegetasi. 

= vPv+ s(1-Pv)+d

Dengan  d =4(d )Pv(1-Pv) 

NDVI=ivPv+is(1-Pv)+di 

 

Dari nilai NDVI maka didapatkan nilai emisi setiap pixel dengan menggunakan 

perumusan. 

 

Dari nilai  dapat dicari  atau dalam lansat disebut dengan emisi dari band 6 

dengan perumusan:    

  

Dari nilai maka dapat ditentukan nilai dari suhu permukaan dengan perumusan 
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 merupakan temperatur permukaan yang di estimasi oleh satelit dengan 

menggunakan band 6 dan  merupakan konstanta kalibrasi, sedangkan  

adalah panjang spektral radiasi (Wm
-2

sr
-1

μm
-1

). Suhu permukaan yang didapat adalah 

suhu mutlak yang memiliki satuan Kelvin 
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