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APLIKASI CITRA QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN 3D SUBSTRAT 

DASAR DI GUSUNG KARANG 

(The Application of Quickbird Imagery for 3D Mapping of Bottom Substrate at 

Patch Reef) 

 

Muhammad Banda Selamat
1)

, Indra Jaya
2)

, Vincentius P Siregar
2)

,  

Totok Hestirianoto
2) 

 

ABSTRAK 

 

Salah satu masalah dalam pemetaan batimetri di perairan gusung terumbu karang 

adalah sulitnya aksesibilitas kapal survei oleh karena perairannya yang dangkal.  

Di lain pihak, citra satelit sinar tampak telah umum digunakan untuk pemetaan 

habitat terumbu karang dan kedalaman perairan.  Studi ini bertujuan menghasilkan 

peta 3D substrat dasar di gusung terumbu karang dari citra Quickbird.  Sejumlah 

325 titik sampling menjadi acuan dalam penentuan tipe substrat dasar melalui 

pendekatan indeks kemiripan Bray Curtis.  Setelah koreksi atmosferik, metode 

koreksi kolom air diaplikasikan pada citra dan ditingkatkan akurasinya dengan 

kombinasi profil geomorfologi. Pendekatan ini telah menghasilkan peta substrat 

dasar di gusung Karang Lebar dengan akurasi tematik 82%.  Sejumlah lebih 5700  

titik perum di regresi dengan kanal hijau dan merah untuk mendapatkan model 

estimasi batimetri dari citra Quickbird berdasarkan tipe substrat.  Gabungan model 

regresi menghasilkan nilai koefisien determinasi=94%  dan RMSE=0.4 meter.  

Interpolasi data gabungan citra batimetri pasir dan data perum menghasilkan 

model 3D batimetri di Karang Lebar dengan ME=0.4 m dan RMSE=0.9 m.  Hasil 

ini menunjukkan peta batimetri yang dihasilkan belum dapat memenuhi 

persyaratan navigasi,  meskipun demikian masih dapat digunakan untuk keperluan 

lainnya seperti pengelolaan sumberdaya, pemodelan oseanografi dan lain-lain. 

 

Kata kunci; substrat dasar, quickbird, batimetri 

 

 

ABSTRACT 

 

Bathymetric mapping of patch reef environment is difficult due to its shallow 

water condition.  Meanwhile, visible satellite imagery is commonly to mapping 

the coral reef and shallow water depth.  This study goal was to produce 3D bottom 

substrate map from quickbird imagery.  About 325 sampling point was selected to 

characterize bottom substrate based on similarity index from Bray Curtis. After 

atmospheric correction, water column method was implemented and 

geomorphologic profile was applied to improve thematic accuracy. This approach 

result on bottom substrate map with accuracy 82%.  Bathymetric estimation 

model then was build from regression analysis between 5700 sounding data and 

combination of green and red channel of quickbird. The model has RMSE=0.4 m 

and coefficient determination 94%.  The fusion of sand bathymetric image and 

sounding data result on 3D bathymetric model of Karang Lebar with ME=0.4 m 
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and RMSE=0.9 m.  This result shows that the bathymetric map produced was not 

fulfill navigation requirement, but potential as additional information for resource 

management, oceanographic modeling etc. 

 

 

PENDAHULUAN 

Model permukaan digital (Digital Surface Model/DSM) secara umum diistilahkan 

sebagai gambaran permukaan bumi termasuk objek-objek yang ada padanya 

seperti tanaman dan gedung.  Data yang diturunkan dari satelit, pesawat udara dan 

wahana terbang lainnya umumnya merupakan DSM (Li et al. 2005). 

Vatmaé dan Kutser (2007) menggunakan citra Quickbird untuk memetakan 

kedalaman perairan yang kurang dari 3 m. Menurut Gao (2009) model empirik 

lebih mudah digunakan pada penginderaan jauh batimetri dan memberikan hasil 

yang hampir sama dengan model analitik maupun semi analitik pada kondisi 

tertentu. Kedalaman air pada citra adalah kedalaman sesaat yang nilainya 

mengikuti tinggi air saat satelit melintas (Green et al. 2000).  Model batimetri 

digital dapat dibangun dari interpolasi titik kedalaman hasil pemeruman.  Menurut 

Ceyhun dan Yalçın (2010) garis kedalaman air yang kurang dari 5 m seringkali 

diperoleh dari proses ektrapolasi yang berlebihan.  Bila batimetri dapat diestimasi 

dari citra satelit maka untuk lokasi yang tidak terjangkau survei pemeruman, data 

kedalamannya dapat digabungkan dari citra batimetri. Citra batimetri yang 

terbentuk selanjutnya dapat digabung dengan peta substrat dasar untuk 

membangun model batimetri substrat dasar tiga dimensi. Tujuan yang hendak 

dicapai dari studi ini adalah mengevaluasi model batimetri substrat dasar tiga 

dimensi daerah gusung karang yang dibangun dari citra substrat dasar dan 

batimetri menggunakan citra satelit quickbird multispektral.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi 

Data yang digunakan adalah citra satelit Quickbird multispektral 4 kanal liputan 

tanggal 28 September 2008 dengan resolusi spasial 2,44 m. Survei lapangan 

dilakukan pada tanggal tanggal 13-17 Mei 2008, 22-26 Juli 2008 dan 4-8 Juni 

2010 berlokasi di Gusung Karang Lebar, Kepulauan Seribu, Jakarta.  Data 

sekunder berasal dari Dishidros, yaitu daftar pasang surut tahun 2008 dan 2010. 

Kegiatan lapangan mencakup penentuan tipe dasar perairan, penentuan posisi, 

pengamatan pasang surut dan pemeruman batimetri.  Peralatan lapangan yang 

digunakan adalah mapsonder, GPS, camcorder, kamera digital, rambu pasang 

surut, dan perahu.   

Pengolahan Data 

Citra Quickbird dikoreksi geometrik secara affine linier.  Nilai bit setiap kanal 

dikonversi ke nilai radiansi spektral puncak atmosfer (top-of-atmosphere/TOA) 

dan kemudian dibagi berdasarkan panjang gelombang efektif (Krause, 2003). 

Implementasi metode koreksi kolom air (KA) mengikuti metode Lyzenga (1978) 

dan Green et al. (2000).  

Profil melintang batimeri lokasi studi diperoleh dari sadapan nilai piksel kanal 

hijau dan merah citra satelit Quickbird. Profil ini dibandingkan dengan profil 
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batimetri lokasi Karang Lebar (Siregar et al, 2010). Karang Lebar  secara garis 

besar terbagi  menjadi 3 zona yaitu: zona gobah (kedalaman 10-14 m),  zona 

rataan pasir (kedalaman<5 m) dan zona tubir (kedalaman>14 m). Nilai kedalaman 

air dari survei dan citra disatukan dengan mengacu pada tinggi muka air laut rata-

rata.  Tinggi air akibat pasang surut untuk setiap rekaman data kedalaman dihitung 

dan dikoreksi agar didapatkan kedalaman air pada muka air laut rata-rata. 

Analisis Data 

Konsistensi penilaian tipe substrat diukur dengan indeks kemiripan.  Nilai piksel 

masing-masing substrat disadap dari tiga kanal Quickbird, dan dihitung indeks 

kemiripannya mengikuti formula Bray Curtis (Clarke dan Gorley, 2006). Uji 

akurasi tematik dilakukan secara kualitatif melalui matrik kesalahan (Congalton 

dan Green, 2009). Bila N piksel citra satelit diklasifikasikan ke dalam q kategori, 

maka dengan menyensus semua N piksel dan klasifikasi yang dianggap benar 

maka dapat dihitung nilai kesalahan total dan nilai Kappa untuk setiap skema 

klasifikasi. 

Transformasi log dari variasi reflektansi kedalaman akan menghasilkan garis-garis 

yang mewakili tipe substrat dasar (Lyzenga, 1978).  Kedalaman air (Z) di setiap 

garis tersebut dapat di estimasi dari  persamaan regresi: 
  

Xi adalah transformasi log nilai reflektansi pada kanal biru, hijau atau merah.  

Persamaan regresi merupakan dasar untuk menghasilkan citra batimetri (Lyons et 

al. 2011). 

Model batimetri dibangun menggunakan interpolator kriging, inverse distance, 

nearest neighbor dan natural neighbor.  Uji akurasi model batimetri dilakukan 

berdasarkan titik acak, potongan melintang dan memanjang.  Perbandingan nilai 

lapangan dan prediksi interpolator ditentukan oleh nilai root mean square error 

(RMSE) dan mean absolute error (MAE) (Höhle J dan Höhle M, 2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakterisasi Spasial Substrat Dasar dan Akurasinya 

Sejumlah 325 titik sampling di Karang Lebar dikelompokkan tipe substratnya 

menjadi 16 kelompok berdasarkan penilaian visual.  Enam belas tipe substrat 

dasar yang dikenali di lapangan tersebut adalah: terumbu karang hidup, terumbu 

karang hidup bercampur alga dan lamun, terumbu karang hidup bercampur 

terumbu karang mati, terumbu karang hidup bercampur pasir, terumbu karang 

mati, terumbu karang mati bercampur terumbu karang hidup, terumbu karang mati 

bercampur pasir, terumbu karang mati bercampur pasir dan alga, lamun, lamun 

bercampur pasir, pasir, pasir bercampur terumbu karang hidup, pasir bercampur 

terumbu karang mati, pasir bercampur lamun, pasir bercampur patahan karang, 

pasir bercampur patahan karang dan alga.   
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Gambar 1  Kemiripan Bray Curtis dari 325 titik sampling berdasarkan nilai piksel substrat  

 

Berdasarkan indeks kemiripan Bray curtis,  pada taraf 90% hanya terdapat dua 

tipe substrat dominan, yaitu substrat biotik dan abiotik (Gambar 1).  Bila taraf 

kemiripan di tingkatkan menjadi 95% maka diperoleh 3 tipe substrat dominan, 

yaitu lamun, terumbu karang dan pasir.   Fakta dominansi substrat ini dipertegas 

oleh tampilan sidik spektral tipe substrat (Gambar 2a) yang dibandingkan dengan 

hasil studi Maeder et al. (2002) pada Gambar 2b. 

Metode koreksi kolom air (KA) menghasilkan nilai indeks dasar yang spesifik 

untuk masing masing tipe substrat.  Studi ini menghasilkan nilai batas indeks 

dasar untuk pasir adalah 0,415 dan lamun adalah 0,199 (Gambar 3a). 

Pengelompokan nilai dari histogram citra indeks dasar (Gambar 3b) menghasilkan 

peta substrat dasar dengan tiga tema di Gusung Karang Lebar (Gambar 4). 

Kelemahan metode KA adalah nilai indeks tidak dapat dikaitkan dengan  nilai 

reflektansi atau radiansi (Maritorena, 1996).  Selain itu algoritma ini tidak dapat 

mengakomodasi variasi albedo untuk seluruh substrat lamun (Lyons et al. 2011) 

sehingga membatasi kemampuan sensor untuk deteksi objek lebih detail (Vahtmäe 

et al. 2011).   Salah satu upaya untuk meningkatkan akurasi citra substrat dari 

metode KA adalah dengan memilah-milah tipe substrat tersebut berdasarkan 

kelompok kedalamannya yang dianggap berasosiasi dengan zona geomorfologi 

(Andréfouëta dan Guzman, 2005; Blanchon, 2011). Gabungan metode koreksi 

kolom air (KA) dan zonasi geomorfologi ini dinamakan sebagai metode 

kombinasi (KAG). 

Komposit citra Quickbird kanal 2 dan 3 menjadi dasar dalam dekomposisi spasial 

zona geomorfologi.  Zonasi spasial ini digunakan sebagai mask dalam 

pemotongan nilai-nilai digital citra indeks dasar.   Kombinasi ini menghasilkan 

beberapa berkas raster, yaitu citra dominan pasir di zona rataan terumbu dan 

gobah, citra dominan lamun di zona rataan terumbu dan tubir, citra dominan 

terumbu karang di gobah dan tubir.  Potongan citra yang mewakili  substrat 

dominan pada setiap zona kemudian digabungkan untuk menggambarkan 

distribusi 3 substrat dominan di Karang Lebar (Gambar 5). 

Mengacu pada indeks kemiripan Bray Curtis pada taraf 97% (Gambar 3), dari 325 

titik lapangan juga dapat dibedakan 8 kelompok substrat dominan yaitu dominan 

terumbu karang hidup (80% dari 57 titik cek), terumbu karang hidup dan terumbu 

karang mati (50% dari 48 titik), pasir dan terumbu karang hidup (72% dari 58 

titik), lamun bercampur pasir (1 titik), lamun dan terumbu karang hidup dan 

1 3 2 
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terumbu karang mati (59% dari 29 titik), lamun (1 titik), pasir (1 titik), pasir dan 

lamun (75% dari 130 titik).   Sebaran titik koordinat 8 kelompok substrat ini 

kemudian digunakan untuk mengekstrak nilai indeks dasar pada 3 zona 

geomorfologi.   Nilai rata-rata indeks dasar kelompok substrat dihitung dan  

menjadi acuan reklasifikasi citra indeks dasar di zona rataan terumbu, tubir, dan 

gobah.  Tahapan ini menghasilkan peta substrat dasar dengan 8 tema (Gambar 6). 

Bila Gambar 4 dan 5 dibandingkan dapat dilihat bahwa metode KA kurang peka 

untuk mendeteksi tipe substrat terumbu karang di dalam gobah.   Kondisi ini 

kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas perairan antar zona 

geomorfologi.  Selain itu kemungkinan terjadi bias dalam penentuan rasio 

koefisien attenuasi (Maritorena 1996) yang mempengaruhi penetapan nilai batas 

untuk masing-masing tipe substrat dasar.  Sebaliknya metode KAG menghasilkan 

deteksi terumbu karang yang lebih baik dan mengindikasikannya sebagai solusi 

untuk mengatasi bias yang mungkin terjadi. 

  
Gambar 2 Sidik spektral substrat dasar dari nilai radiansi piksel quickbird (kiri) dan dari 

pengukuran reflektansi (kanan) 

 

  
Gambar 3  Nilai indeks dasar  substrat pasir dan lamun (kiri) dan nilai batas pemotongan 

dalam reklasifikasi citra indeks dasar (kanan) 

 

 
Gambar 4  Peta substrat dasar 3 tema dari metode KA 
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Gambar 5  Peta substrat dasar 3 tema dari metode KAG 

 
Gambar 6  Peta substrat dasar 8 tema dari metode KAG 

 

Uji akurasi peta substrat dasar yang dihasilkan dari metode KA dan KAG  

disajikan pada Tabel 1.  Peta substrat dasar 3 tema dari metode KA menghasilkan 

total kesalahan 35,7% (akurasi 64,3%) dan untuk metode KAG mencapai 17,9% 

(akurasi 82,1%). Metode KAG memberikan nilai akurasi 17,8% lebih baik 

daripada metode KA.  Bila komponen dari masing-masing sel penyusun matriks 

kesalahan ikut diperhitungkan, maka diperoleh nilai kappa untuk metode KA 

sebesar 41,4% dan metode KAG sebesar 68,8 % atau meningkat sebesar 27,4%.   

Peta substrat 8 tema yang dihasilkan dari metode KAG meskipun dapat 

menghasilkan informasi tematik yang lebih kaya namun menghasilkan kesalahan 

sebesar 52,3% atau setara dengan akurasi tematik sekitar 48%.  Hasil-hasil ini 

memperlihatkan bahwa meskipun di lapangan secara visual surveyor dapat 

membedakan sejumlah besar tipe substrat (dalam hal ini 16), namun 

implementasinya ke citra masih terkendala dengan rendahnya kemampuan kanal-

kanal Quickbird untuk memisahkan karakter spektral objek. 

Tabel 1  Perbandingan akurasi tematik peta 

Jumlah Tema Metode Kesalahan Total Interval Kepercayaan 99% Kappa 

3  KA 0,357 +/-  0,055 0,414 

3 KAG 0,179 +/-  0,055     0,688 

8 KAG 0,523 +/-  0,071     0,373 

 

Citra Batimetri 

Kedalaman air memiliki korelasi tertinggi dengan radiansi kanal hijau (0,64), 

kanal merah (0,57) dan yang paling rendah dengan kanal biru (0,52).  Selain itu 

kanal biru sangat berkorelasi dengan kanal hijau (0,97). Korelasi kedalaman 

substrat dasar dengan radiansi tertinggi dihasilkan oleh substrat pasir pada kanal 

hijau (0,81) dan paling rendah dihasilkan oleh substrat karang pada kanal biru 

(0,14).  Gambar 7 memperlihatkan kontribusi substrat karang, lamun dan pasir 
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dalam membangun pola sebaran nilai radiansi kanal hijau terhadap kedalaman air.  

Nilai-nilai radiansi kanal menurun secara eksponensial berdasarkan perubahan 

kedalaman. Substrat lamun mendominasi daerah perairan yang lebih dangkal dari 

5 m, sementara substrat karang dan pasir masih dapat ditemukan hingga 

kedalaman lebih dari 10 m. Hubungan kedalaman dan nilai radiansi yang bersifat 

eksponensial lebih terlihat pada substrat pasir. 

Regresi radiansi kanal hijau dengan kedalaman menghasilkan persamaan estimasi 

kedalaman (  untuk kedalaman air 0 – 7 m: 

    = 9,423 ln(L-Ls)hijau – 46,22  

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 90%  dan RMSE sekitar 0,5 m.  

Lebar kesalahan estimasi kedalaman pada model berkisar antara -0,8 sampai 1 m 

untuk kedalaman 1 sampai 2 m dan sedikit menyempit pada kedalaman 3 sampai 

4 m.  Model regresi yang dihasilkan cenderung bersifat underestimate untuk 

kedalaman kurang dari 6 m dan cenderung overestimate untuk kedalaman lebih 

dari 6 m. 

Gabungan model regresi sepotong-sepotong dari kanal hijau dan 

merah menghasilkan persamaan estimasi kedalaman air: 

 = 2,255 ln(L-Ls)merah – 9,789  (kedalaman 0-3m)  

 = 9,423 ln(L-Ls)hijau – 46,22   (kedalaman 3-7m) 

   

 
Gambar 7  Nilai radiansi kedalaman substrat pada kanal hijau 

   
(a) (b) 

Gambar 8  Regresi gabungan a) estimasi 0-7 meter, b) kesalahan estimasi 
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Gambar 9  Citra batimetri pasir dari gabungan model regresi  

 
Gambar 10  Estimasi kedalaman 0-7 m dari citra batimetri pasir 

 

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 94%  dan RMSE sekitar 0,4 m 

(Gambar 8a).  Lebar kesalahan estimasi kedalaman pada model berkisar antara -

0,5 hingga 0,5 m untuk kedalaman 1 hingga 2,5 m dan melebar setelah kedalaman 

3 m (Gambar 8b).  model regresi yang dihasilkan underestimate pada kedalaman 

kurang dari 6 m dan cenderung overestimate setelah kedalaman 6 m, namun 

rentang estimasi secara keseluruhan masih berada dikisaran -1 hingga 1 m.   

Implementasi gabungan model regresi pada kanal merah dan hijau, menghasilkan 

citra batimetri pasir seperti yang disajikan pada Gambar 9. Setiap titik di citra 

batimetri pasir mewakili nilai kedalaman untuk luasan spasial 2,44 m x 2,44 m 

atau sekitar 6 m
2
.  Citra ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan rataan 

terumbu memiliki kedalaman antara -0,5 hingga -1 m dibawah permukaan laut 

rata-rata.   

Evaluasi estimasi kedalaman yang dihasilkan oleh citra memperlihatkan bahwa 

meskipun model memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 94%, namun citra 

yang dihasilkan hanya menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 73% 

(Gambar 10).  Titik-titik estimasi cenderung menyebar dan sedikit menyimpang 

dari garis regresi 1.  Selain itu nilai RMSE yang dihasilkan citra juga lebih besar 

yaitu 0,8 m. Hasil pemetaan batimetri substrat pasir dengan citra Quickbird kanal 

hijau dan merah ini memperlihatkan bahwa model regresi linier cukup efektif 

untuk memprediksi kedalaman perairan dilingkungan perairan gusung karang.  

Citra batimetri yang dihasilkan memiliki RMSE 0,8 m.  Hasil ini lebih baik 

daripada hasil studi Knudby et al. (2011) dan Su et al. (2008) yang menghasilkan 

citra batimetri dengan RMSE 1,76 m  dan 2 m.  Hogrefe et al. (2008) 

menyimpulkan bahwa algoritma linier cenderung overestimate pada perairan yang 

dangkal dan underestimate pada perairan yang lebih dalam.  Studi ini memberikan 
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hasil yang berbeda dimana estimasi batimetri cenderung underestimate pada 

perairan dengan kedalaman kurang dari 7 m.  

Menurut IHO (2008) total ketidakpastian vertikal yang dapat diterima untuk 

perairan dengan kedalaman 1 hingga 40 meter adalah 0,25 to 0,39 m.  Meskipun 

akurasi citra batimetri yang dihasilkan tidak dapat memenuhi persyaratan IHO 

namun masih dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti pengelolaan 

sumberdaya perikanan, pemodelan spasial ekologi, oseanografi dan lain-lain. 

 

Akurasi Model 3D Permukaan Substrat Dasar 

Ukuran grid batimetri yang diinterpolasi akan berdampak pada skala peta yang 

dihasilkan.  Menurut Klaar dan Amhar  (2001) dengan resolusi spasial 2,44 m 

maka citra quickbird  idealnya dapat menghasilkan peta hingga skala 1:12,500. 

Penggabungan model batimetri dengan citra komposit warna alami dan peta 

substrat dasar menghasilkan model permukaan tiga dimensi (Gambar 11b) dan 

model batimetri substrat dasar tiga dimensi (Gambar 11c dan 11d).  Uji akurasi 

kedalaman dari sejumlah titik acak menghasilkan nilai RMSE terkecil untuk 

model batimetri dari interpolator nearest neighbor (0,91 m), tertinggi dari natural 

neighbor (1,17 m) dengan mean error terkecil diperoleh dari interpolator natural 

neighbor (0,36±0,14 m). Uji titik kedalaman secara memanjang menghasilkan 

nilai RMSE terkecil dari inverse distance (0,59 m) dan terbesar dari kriging (0,66 

m), dengan mean error terkecil diperoleh dari inverse distance (0,35±0,08 m).  

Uji akurasi model secara melintang menghasilkan nilai RMSE terkecil dari 

natural neighbor (0,72 m) dan terbesar dari nearest neighbor (0,83 m), dengan 

mean error terkecil dari inverse distance (0,41±0,06 m). 

Hasil uji akurasi menunjukkan bahwa tidak ada metode interpolasi yang dapat 

mengakomodasi seluruh variasi spasial perubahan kedalaman.  Bila uji dengan 

titik acak dianggap lebih mewakili, maka interpolator nearest neighbor 

merupakan pilihan yang terbaik. Perbandingan profil kedalaman di luar titik uji 

memperlihatkan bahwa estimasi kedalaman dengan nearest neighbor cenderung 

tidak halus di lokasi tertentu.  Dengan demikian bila tampilan visual menjadi 

pertimbangan yang penting, maka sebaiknya digunakan model batimetri dari 

interpolator kriging atau inverse distance. 

    
(a) (b) 
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(c) (d) 

Gambar 11  Visualisasi tiga dimensi karang lebar a) model batimetri digital,        b) 

model permukaan digital, c) model batimetri substrat dasar 3 tema, d) 

model batimetri substrat dasar 8 tema 

 

KESIMPULAN 

Kombinasi profil geomorfologi dengan koreksi kolom air dapat meningkatkan 

akurasi tematik citra substrat dasar hingga 20%.  Tema substrat dasar dominan 

yang dapat dikenali adalah pasir, lamun dan terumbu karang.  Model regresi 

linier kombinasi kanal merah dan hijau dapat menghasilkan citra batimetri pasir 

dengan RMSE=0,8.  Model batimetri substrat dasar tiga dimensi yang dibangun 

dengan interpolator nearest neighbor merupakan model dengan RMSE terkecil 

(0,91 m), namun untuk keperluan visualisasi metode kriging memberikan 

tampilan yang lebih realistis. 

Studi yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk peningkatan akurasi peta 

substrat dasar.  Metodologi yang sama dapat diujicobakan pada citra satelit yang 

memiliki resolusi spektral lebih detail (seperti worldview) dan metode validasi 

lapangan yang lebih presisi. 
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