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Metode Estimasi Suhu Permukaan, Suhu Udara dan Panas Laten 

a. Suhu Permukaan 

Ada beberapa metode yang dikembangkan oleh peneliti dalam melakukan estimasi suhu 

permukaan, yakni metode kanal tunggal, metode multlangular dan metode multi-kanal (split 

window). Metode Split Window merupakan metode yang sering digunakan. Konsep ini 

berdasarkan metode Anding dan Kauth, yakni didasarkan sifat transmitansi atmosfer yang 

berbeda pada jarak spektral dekat pada jendela infra merah antar 11-12 lxm atau 11.9 nm. Dari 

data satelit akan diperoleh nilai suhu kecerahan (Tb) dan kemudian dilakukan pengkoreksian 

dengan faktor emisivitas masing masing jenis penutupan lahan untuk mendapatkan nilai Suhu 

Permukaan (Sp). 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Prasasti, Sambodo dan Corolita (2001), terdapat tiga 

Algoritma yang dapat digunakan untuk mencari nilai suhu permukaan. 

 Price 

 

 Li dan Becker 

 

 Coll et.al 

 

 Algoritma yang diajukan oleh Price, Li dan Becker dan Coll dapat memberikan hasil 

pendekaatan nilai Sp yang baik, walaupun tanpa informasi nilai emisivitas permukaan yang 

akura sekalipun. Pendugaan emisivita permukaan yang tepat dapat diturunkan dari hubungan 

hubungan empiris antara berbagai indeks vegetasi dengan fraksi penutup vegetasi, selain itu 

dapat ditentukan pula dicapai melalui pemodelan evolusi temporal dari emisivitas permukaan 

untuk berbagai kelas penutupan lahan melalui Sistem Informasi Geografis (GIS).   

 

b. Suhu udara 

Salah satu metode untuk menduga nilai suhu udara adalah dengan menggunakan metode 

regresi linear berganda yang Imput suhu permukaan, NDVI, Ketinggian, serta Letak lintang 

dengan persamaan sebagai berikut. 

 

Y adalah nilai suhu udara yang diduga, b0 & bi adalah konstanta dan koefisien regresi, 

sedangkan Fi merupakan kombinasi dari beberapa variabel imput. Metode ini relatif mudah 

dilakukan akan tetapi untuk memperkecil galat pendugaan sangat diperlukan adanya koreksi 

nilai suhu udara dengan stasiun terdekat. (Khomarudin 2005) 

 

c. Panas Laten 

Nilai panas laten dapat diduga dengan menggunakan pendekatan nilai Temperature 

Vegetation Dryness Index (TVDI) yang telah dinormalisasi dengan nilai Ta TVDIt dan  nilai 

evapotranspirasi potensial  dengan menggunakan formula seperti dibawah ini. 

 

Nilai diduga dengan mengunakan formula Priestley-Taylor.  
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Nilai yang didapatkan melalui pendekatan model ini memiliki nilai yang cukup sesuai 

dengan keluaran dari pengukuran dengan metode korelasi eddy. Meskipun begitu model ini 

memiliki galat yang cukup besar bilamana digunakan untuk daerah ekosistem yang bersifat 

semiarid. (Gracia, Fernandez, Orieta, Domingo, Vilagarcia & Puigdefabregas,[Tanpa tahun]) 
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