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Perangkat Lunak Pengolahan Data Landsat-8 

“Koreksi Radiometrik” 

 

1. Pengantar Kapustekdata 

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata), LAPAN telah menerima data Landsat-8 

melalui system penerimaan di Parepare-Sulawesi Selatan dan Rumpin- Bogor-Jawa Barat. Data tersebut 

diolah menjadi level standart level L1T, L1GT, atau L1T. Data level standar ini belum dapat langsung 

digunakan oleh pengguna, sehingga diperlukan serangkaian pengolahan data lanjut dengan keluaran 

berupa mosaic bebas awan dan parameter bio-geofisik, sebagaimana telah diamanahkan dalam  Undang 

Undang Keantariksaan tahun 2013 yang mewajibkan LAPAN untuk melakukan mosaic bebas awan 

tahunan. 

Untuk memenuhi amanah Undang Undang tersebut diatas diperlukan pembangunan software 

opensource pengolahan data Landsat-8 yang dapat dijalankan secara otomatis.   Setiap tahapan 

pengolahan data Landsat -8 perlu dibuat perangkat lunak berbasis opensource yang dapat dijalankan 

secara near real time, perangkat lunak yang dibangun ini merupakan bagian  dari perangkat lunak 

lainnya yang dijalankan secara simultan untuk memproduksi citra bebas awan. 

 

2. Abstrak 

Perangkat lunak ini merupakan bagian dari system pengolahan data lanjut Landsat-8  untuk 

memproduksi citra mosaic bebas   awan dan informasi bio-geofisik.  Perangkat lunak ini dapat dijalankan 

secara manual atau otomatis dan near real time. Bahasa pemrograman C++ digunakan dalam 

pembangunan perangkat lunak ini. 

 

3. Pendahuluan. 

Latar belakang penelitian 

Dalam pengolahan lanjut  citra Landsat-8 diperlukan 7 perangkat lunak  yaitu: 

a. L8_tiff2ers_L1T.exe : konversi data Landsat standar dari stasiun bumi ke format ERS 
b. L8_PanSharp.exe : menggabungkan kanal Pankromatik dengan kanal multispectral 
c. L8_CS.exe : klasifikasi awan (cloud) dan bayangan (shadow) 
d. L8_Mask_CS.exe : melubangi wilayah yang berawan dengan hasil cloud-shadow 
e. L8_create_ql_cm.exe : membuat quicklook dari citra Landsat-8 
f. L8_mosaik_MS_16bit.exe : mosaik citra antar waktu dan spasial 
g. L8_Deforestasi.exe : membuat probabilitas deforestasi dari citra mosaik 2 waktu 

 

Secara diagram, hubungan antara perangkat lunak yang satu  dengan lainnya dapat dilihat pada gambar 

1. dengan data masukan berupa data standar stasiun bumi, dan data keluaran berupa mosaic bebas 

awan salah satu parameter bio-geofisik yaitu deforestasi.  



 

Gambar 1. Diagram alir pengolahan data lanjut Landsat-8 

  

Perangkat lunak yang dibuat merupakan bagian tak terpisahkan dalam system pengolahan lanjut 

data Landsat-8. 

 

Rumusan masalah 

Diperlukannya sebuah aplikasi yang dapat membantu mempermudah bagi pengguna data Landsat 8 

untuk menghasilkan informasi terkait perubahan lahan secara multemporal yang tidak tertutup oleh 

awan. 

 

Tujuan dan Sasaran 

Dapat membantu mempermudah bagi pengguna data Landsat 8 untuk menghasilkan informasi 

terkait perubahan lahan secara multemporal yang tidak tertutup oleh awan dengan menggunakan 

sebuah aplikasi pengolahan data Landsat 8. 

 

4. Metodologi 

Metode 

Koreksi Radiometrik sistematik dengan menggunakan parameter-parameter dari satelit yang meliputi : 

a. TOA (Top Of Atmosfer) correction, merupakan metode untuk koreksi radiometrik dengan 

menggukan gain dan offset dari masing-masing band yang terdapat pada metadata Landsat 8 

untuk mendapatkan nilai reflektan. 

b. BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function), Koreksi radiometrik berdasarkan pantulan 

gelombang electromagnet oleh objek di permukaan bumi. 



 

Alat/Bahan 

Untuk melakukan koreksi radiometrik ini diperlukan beberapa alat/bahan sebagai berikut: 

a. L8_tiff2ers_L1T.exe (software) 

b. Computer 

c. Windows Operating System 

 

Data 

Data yang digunakan adalah Landsat 8 yang dilengkapi metadata-nya.  

 

5. Implementasi dan Hasil 

Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan command line interface di windows.  

“L8_tiff2ers_L1T  <nama_MTL_file> <Dir_hasil>” 

Input manual :  

a. Nama MTL file dengan beserta .txt nya 

b. Nama directory hasil 

 

Input yang dibaca software secara otomatis:  

File citra (kanal OLI, Thermal, dan kanal QA) 

(contoh: L8xxxxx_B1.TIF,…., L8xxxxx_B11.TIF, L8xxxxx_QA.TIF) 

Dan berikut ini output yang dihasilkan dari aplikasi : 

1. Citra OLI multispectral resolusi 30 meter 

2. Citra OLI Pankromatic  resolusi 15 meter 

3. Citra Thermal  resolusi 30 meter 

4. Citra Band QA resolusi 30 meter (Cirrus, Cloud)  

Contoh : 

 L8R1Tppprrrm_ttmmyy_ nutm50_30_toa (m:multispectral) 

 L8R1Tppprrrp_ttmmyy_ nutm50_30_toa  (p:pankromatik) 

 L8R1Tppprrrt_ttmmyy_ nutm50_30  (t: termal) 

 L8R1Tppprrrm_ttmmyy_ nutm50_30_toa_QA (QA:quality Assurance) 

  

 Citra hasil sudah dalam bentuk reflectance dengan factor skala 60.0000 (digital number hasil 

dibagi 60.000 adalah nilai reflectance). Juga terdapat keluaran berupa metadata dari proses koreksi 

radiometric dalam format text dengan extenxi *.INF yang berisi tanggal akusisi, posisi matahari, gain 



offset untuk konversi menjadi reflectance, dll. Citra dengan nama file berakhiran _30 artinya 

mempunyai resolusi spasial 30 meter Jika salah satu pixel dalam sebuah kanal mempunyai nilai 0 

(nodata), maka semua nilai pixel dijadikan nol (nodata). Kanal QA berisi 4 kanal yaitu cloud 

convident, cirrus convident, vegetation convident, dan water convident. Nilai digital number untuk 

convident adalah 0-3 (2 bit). 

 

Hasil: 

Multispectral reflectance dengan composisi warna vegetation analysis 654 

 

 
Pankromatic reflectance 

 



Kanal Thermal (Brighness temperature) 

 

 Band dengan tampilan pseudocolor pada band water convident 

 

Contoh file hasil import data 

 


