
Dokumen Proof of Concept (POC) Tahun 2015 (Level 3-4) 

Perangkat Lunak Pengolahan Data Landsat-8 

“Apply Cloud Mask” 

 

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 

Menghilangkan awan pada data Landsat 8 multispektral, sehingga wilayah yang tertutup awan 

menjadi berwarna hitam dengan nilai digital 0. 

 

  



Alat/Bahan 

Untuk membuat data multispectral bebas awan diperlukan beberapa alat/bahan sebagai 

berikut: 

a. L8_Mask_CS.exe (software) 

b. Computer 

c. Windows Operating System 

 

Data 

Data yang digunakan adalah Landsat 8 multispektral yang telah dikoreksi radiometri dengan 

menggunakan aplikasi/software L8_tiff2ers_L1T.exe.  Aplikasi ini secara otomatis membaca 

hasil dari aplikasi/software L8_CS.exe yaitu file terdapat inisial “_cm” (cloud mask) 

 

5. Implementasi dan Hasil 

Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan command line interface di windows.  

“L8_Mask_CS.exe <nama_file_input_multipektral>” 

Keterangan : 

 Input manual : Citra Landsat multispektral tanpa extensi ERS 

 Input yang secara otomatis dibaca software : File *_cm hasil proses cloud shadow 

Dan berikut ini output yang dihasilkan dari aplikasi : 

Citra Landsat multispektral dengan awan menjadi hitam dengan digital number nol. Hasil dari 

Mask_CS digunakan untuk mengecek citra hasil cloud masking, apakah masih ada awan yang 

tersisa atau belum terdeteksi atau tidak. Jika masih ada awan yang belum terdeteksi, maka 

pilihan default diubah menjadi 2 atau 3. 

 

Hasil: 

Citra sebelum di cloud mask 

 

Citra setelah di cloud mask 

 

 


