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Sistem Pengolahan Data NOAA dan METOP 
 

I. Pengantar Kapustekdata 

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis  dalam rangka melaksanakan 
tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh  dan penjabaran dari Rencana 
Strategis (Renstra) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 2015-2019.  
 
Perkembangan teknologi sistem stasiun bumi saat ini menggambarkan ruang lingkup otomatisasi 
sistem pengolahan  menjadi satu sistem dengan sistem stasiun bumi secara keseluruhan. Sehingga 
sistem stasiun bumi dengan diintegrasikan oleh sistem komunikasi data  dapat menghasilkan 
produk/informasi terkait pemantuan lingkungan secara near real time. Untuk itu kegiatan 
pengembangan pada Pustekdata khususnya kelompok Litbangyasa Teknologi Akusisi dan Stasiun 
Bumi harus dapat  mengintegrasikan sistem stasiun bumi untuk dapat memenuhi kebutuhan ini. 
Terkait dengan pemgembangan sistem sebelumnya diperlukan adanya update dan penambahan 
data satelit yang diakuisisi seperti sistem penerima METOP/NOAA, Himawari dan S-NPP  

 

II. Abstrak 

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta melakukan kegiatan akuisisi dan pengolahan 
data satelit NOAA-18. Data tersebut dapat menghasilkan informasi terkait kondisi atmosfer yang 
dibutuhkan. Data yang dihasilkan dalam satu hari mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. 
Untuk dapat menghasilkan informasi relative humidity dari data satelit NOAA-18 maka 
dibutuhkan software pengolahan data. Software CSPP-IAPP merupakan salah satu software yang 
dapat digunakan untuk mengolah data dari satelit NOAA-18 untuk menghasilkan data level 2, 
salah satu informasi yang dihasilkan adalah relative humidity.  
Kebutuhan akan informasi mengenai kondisi atmosfer di wilayah Indonesia sangat diperlukan. 
Untuk mendapatkan informasi terkait kondisi atmosfer salah satunya dengan mengolah data 
NOAA-19. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta menerima dan mengolah data dari 
satelit NOAA-19. Dengan menggunakan beberapa software untuk mengolah data NOAA-19 dari 
raw data hingga level 2, salah satunya adalah software CSPP-IAPP yang dapat menghasilkan 
informasi mengenai water vapor mixing ratio. 

 

III. Pendahuluan 

Satelit Metop-A mengorbit bumi secara polar dengan orbit Low Earth Orbit pada ketinggian 827 
km. Satelit Metop-A merupakan salah satu satelit cuaca yang mengorbit bumi sejak 19 Oktober 
2006. Ada sebelas instrument sensor yang dibawa oleh satelit Metop-A, beberapa sensor yang 
digunakan adalah sensor AVHRR dan HIRS. Sensor Advanced Very High Resolution Radiometer 
(AVHRR) yang ada pada satelit Metop-A berfungsi sebagai imager pendeteksi radiasi yang 
digunakan untuk aplikasi seperti penentuan cloud cover, suhu permukaan bumi, suhu permukaan 
awan dan suhu permukaan laut. Sensor AVHRR terdiri dari 6 buah detektor yang memiliki panjang 
gelombang yang berbeda-beda dengan fungsinya masing-masing. Tabel 1 menunjukkan 
karakteristik tiap kanal AVHRR pada satelit Metop-A. 



 
Tabel 1. Karakteristik Kanal AVHRR Metop-A 
 

Band Bandwidth (μm) Tipe 
1 
2 

0.580-0.680 
0.725-1.110 

Visible 
Near-IR 

3A 1.580-1.640 Near-IR 
3B 3.550-3.930 Near-IR 
4 10.300-11.300 Thermal IR 
5 11.500-12.500 Thermal IR 

 
Sensor High-resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS)  yang terdapat pada satelit Metop-A 
berfungsi untuk aplikasi yang berhubungan dengan kondisi atmosfer. Sensor HIRS terdiri dari 20 
kanal yang terdiri dari 19 kanal infrared dan 1 kanal visible. 
 
Satelit penginderaan jauh NOAA-18 memiliki fungsi untuk menyediakan data berbasis global 
untuk informasi permukaan bumi dan atmosfer. Satelit penginderaan jauh NOAA-18 mendukung 
pengukuran kuantitatif sehingga didapatkan pemodelan prediksi untuk permukaan bumi dan 
atmosfer. Satelit penginderaan jauh NOAA-18 dapat digunakan untuk mendapatkan informasi 
mengenai perubahan iklim dengan menggunakan kumpulan data multi temporal dari satelit 
tersebut. 
Salah satu informasi mengenai permukaan bumi dan atmosfer yang bisa didapatkan dari mengolah 
data dari satelit penginderaan jauh NOAA-18 adalah data relative humidity. Dimana definisi dari 
relative humidity adalah kelembaban relatif yang merupakan persentase kandungan uap air dalam 
satu volume tertentu terhadap total uap air pada saat jenuh. Data relative humidity merupakan data 
level 2 dari pengolahan data satelit penginderaan jauh NOAA-18, data tersebut diolah dengan 
menggunakan software CSPP-IAPP. Dimana definisi dari data level 2 adalah data level 1 yang 
telah diproses untuk menghasilkan produk data geofisik, data penginderaan jauh level 1 merupakan 
data yang telah dikoreksi secara geometrik dan radiometrik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan data informasi mengenai relative humidity dari 
data satelit NOAA-18. Dengan adanya data mengenai relative humidity diharapkan dapat 
terpenuhinya kebutuhan akan informasi mengenai kondisi atmosfer di wilayah Indonesia. 
 

IV. METODOLOGI 

Citra satelit Metop-A yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil akuisisi yang 
dilakukan oleh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta.  
 



 
Gambar 1. Diagram Alir Otomatisasi Pengolahan Data Satelit Metop-A 

 
Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon LAPAN melakukan kegiatan akuisisi dan pengolahan 
data satelit NOAA-18. Data citra satelit NOAA-18 yang digunakan dalam makalah ini diperoleh 
dari hasil akuisisi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon LAPAN. Cakupan data citra hasil 
akuisisi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta untuk NOAA-18 dalam satu hari hampir 
meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan empat kali akuisisi dua kali di waktu siang dan dua 
kali di waktu malam hari. Data citra satelit NOAA-18 yang diakuisisi kemudian diolah untuk 
mendapatkan informasi relative humidity. 
Software yang digunakan untuk mengolah data NOAA-18 dari level raw data ke level 1 hingga 
menjadi level 2 adalah AAPP, CSPP-IAPP dan CSPP Sounder QL. Software-software tersebut 
bersifat open source yang bermanfaat bagi para pengembang software untuk dapat menambahkan 
dan menggabungkannya dengan software yang lain. Software ATOVS and AVHRR Pre-
processing Package (AAPP) merupakan software pengembangan dari Satellite Application 
Facility for Numerical Weather Prediction (NWP SAF). Software AAPP dapat digunakan untuk 
memproses raw data dan ingest data dari instrument-instrument HIRS, AVHRR, AMSU, MHS 
dan IASI pada satelit polar NOAA-18. Software International ATOVS Processing Package (IAPP) 
merupakan software pengembangan dari Community Satellite Processing Package (CSPP). 
Software CSPP-IAPP dapat digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai profil suhu 
atmosfer dan kelembaban atmosfer dari data Advanced TIROS Operational Vertical Sounder 
(ATOVS) yang didapatkan dari satelit penginderaan jauh NOAA-18. Software Community 



Satellite Processing Package (CSPP) Sounder Quick Looks Package (Sounder QL) digunakan 
untuk display data level 2 hasil pengolahan CSPP-IAPP. 
 
Pengolahan Data Satelit Metop-A dari raw data hingga menghasilkan data level 1 dan data level 2 
dilakukan dengan menggabungkan proses kerja beberapa software pengolahan. Pada gambar 1 
terlihat beberapa blok pengolahan yang terdiri dari urutan sebagai berikut yaitu menyiapkan raw 
data dan mengkonversi raw data tersebut, pengolahan raw data dengan software AAPP hingga 
mendaptkan data level 1, dilanjutkan dengan pengolahan dengan menggunakan software CSPP-
IAPP dan CSPP Sounder QL untuk menghasilkan data level 2, raw data dan data level 1 dan level 
2 tersebut disimpan di storage untuk kemudian ditampilkan di website katalog Metop-A. Semua 
proses pengolahan dari raw data hingga menghasilkan data level 1 dan data level 2 dilakukan 
proses otomatisasi dengan menggunakan bash script. Proses pengolahan data Metop-A 
menggunakan komputer server desktop yang sudah di install dengan menggunakan sistem operasi 
Linux Centos 7, Memory sebesar 8 Giga Byte, Processor Intel Core i7-4790S CPU @ 3.2 GHz x 
8 dan Hardisk 1 Tera Byte. 
 
 

V. Hasil dan Ujicoba 

Hasil akuisisi satelit Metop-A yang dilakukan di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta 
menghasilkan raw data dengan format *.metop. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengolah 
raw data tersebut sehingga menghasilkan data level 1 dengan menggunakan software ATOVS and 
AVHRR Pre-processing Package (AAPP). Software AAPP dikembangkan oleh Satellite 
Application Facility for Numerical Weather Prediction (NWP SAF). Software AAPP dapat 
memproses raw data dan ingest data dari instrument-instrument pada satelit polar Metop-A yaitu 
HIRS, AVHRR, AMSU dan MHS. 
Berikut diagram alir pengolahan data Metop-A menggunakan software AAPP yang terdapat pada 
gambar 2. Input data yang digunakan adalah data Metop-A pada tanggal 3 Juni 2016 dengan nama 
raw datanya adalah 20160603012917.metop dan hasil dari pengolahan tersebut adalah data level 
1 untuk instrumen AMSU, HIRS, AVHRR dan MHS. 



 
Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software AAPP 

 
Citra Satelit Metop-A yang diolah dengan menggunakan software AAPP merupakan citra pada 
tanggal 3 Juni 2016. Gambar 3 menunjukkan hasil pengolahan citra satelit AVHRR Metop-A 
dengan menggunakan software AAPP yang merupakan data level 1B. Gambar 3(a) merupakan 
hasil pengolahan data citra satelit Metop-A level 1 dengan menggunakan software ENVI 5.1 
dengan menggunakan kombinasi band 1, 2 dan 4. Gambar 3(b) merupakan hasil pengolahan data 
citra satelit Metop-A level 1 dengan menggunakan software ERDAS ER Mapper 2014 dengan 
menggunakan kombinasi band 1, 2 dan 3. 
 
 
 



  
Gambar 3. Hasil akuisisi data Metop-A level 1 pada tanggal 3 Juni 2016 
 (a) Display band 1,2 dan 4 dengan menggunakan software ENVI 5.1, dan 

(b) Display band 1,2 dan 3 dengan menggunakan software ERDAS ER Mapper 2014 
 

Gambar 5 merupakan hasil pengolahan citra satelit AVHRR Metop-A dengan menggunakan 
software Pytroll dimana data yang digunakan adalah data level 1B hasil pengolahan dengan 
software AAPP, sehingga hasil citra satelit pada gambar 5 merupakan data level 1B yang sudah 
terproyeksi. Software Pytroll mulai dikembangkan pada tahun 2009 sebagai kolaborasi 
pengolahan satelit cuaca yang dilakukan oleh Danish Meteorological Institute (DMI) dan Swedish 
Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). Tujuan dari pengembangan software pytroll 
adalah untuk menyediakan modul python yang terbuka untuk dapat mengolah dan 
menginterpretasikan data satelit cuaca. 
Berikut diagram alir pengolahan data level 1 Metop-A menggunakan software Pytroll yang 
terdapat pada gambar 4. Input data yang digunakan adalah data AVHRR level 1 Metop-A dari 
keluaran software AAPP, data Metop-A yang digunakan adalah data pada tanggal 3 Juni 2016 
dengan nama raw datanya adalah hrpt_M02_20160603_0130_49928.l1b dan hasil dari pengolahan 
tersebut adalah data image multispektral, image per band data AVHRR dan quicklook yang 
memiliki coastline. 

a b 



 
Gambar 4. Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software Pytroll 

 
Citra Satelit Metop-A yang diolah dengan menggunakan software Pytroll merupakan citra pada 
tanggal 3 Juni 2016. Gambar 5(a), 5(b), 5(c), 5(d) dan 5(e) menunjukkan hasil pengolahan citra 
satelit AVHRR Metop-A level 1 untuk tiap band dengan menggunakan software Pytroll. 
 

     
 

Gambar 5. Hasil akuisisi data AVHRR Metop-A level 1 pada tanggal 3 Juni 2016 dengan 
menggunakan pytroll  

 (a) Display band 1, (b) Display band 2, (c) Display band 3, (d) Display band 4 dan (e) Display 
band 5  
 
Untuk pengolahan data Metop-A level 1 menjadi data level 2 menggunakan software CSPP-IAPP, 
data level 1 yang digunakan yaitu hirsl1d_M02_20160603_0130_49928.l1d. Pengolahan tersebut 
memerlukan data ancilliary yang perlu di download dari internet. Data yang dihasilkan untuk level 
2 adalah data data dengan format *.nc adapaun data yang dihasilkan adalah 
metopa_L2_d20160603_t0130092_e0139452_c20160603024959671209_iapp.nc 
Tahap selanjutnya adalah menghasilkan informasi data water vapor mixing ratio, temperature, 
relative humidity dan dewpoint temperature dari data Metop-A level 2 yang telah diperoleh. Hasil 
pengolahan data level 2 tersebut dapat diolah dengan menggunakan software CSPP Sounder QL. 
Citra satelit Metop-A yang telah diolah dengan menggunakan software CSPP-IAPP dan CSPP 
Sounder QL merupakan citra pada tanggal 3 Juni 2016 dan pada gambar 7 menunjukkan hasil 
pengolahan citra satelit Metop-A level 2 untuk informasi data water vapor mixing ratio, 
temperature, relative humidity dan dewpoint temperature.  

a b c d e 



Software International ATOVS Processing Package (IAPP) dikembangkan oleh Community 
Satellite Processing Package (CSPP). Software IAPP dapat digunakan untuk mengolah profil suhu 
atmosfer dan kelembaban atmosfer dan parameter lainnya dari data Advanced TIROS Operational 
Vertical Sounder (ATOVS) yang didapatkan dari satelit polar Metop-A.  

  
 

Gambar 6. (a) Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software CSPP IAPP 
(b) Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software CSPP Sounder QL 

 

 

 

Gambar 7. Hasil akuisisi data Metop-A level 2 pada tanggal 3 Juni 2016  
(a) Water Vapor Mixing Ratio, dan (b) Temperature 

 

a b 

(a) (b) 



 

 

Gambar 8. Hasil akuisisi data Metop-A level 2 pada tanggal 3 Juni 2016  
(a) Relative Humidity, dan (b) Dewpoint Temperature 

(b)  
 

Pengolahan data satelit Metop-A yang diakuisisi oleh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon 
Jakarta sudah dilakukan secara otomatis dari raw data sampai menghasilkan data level 1 dan data 
level 2. Data harian untuk data level 1 dan data level 2 dari satelit Metop-A dapat diunduh di 
katalog Metop-A yang beralamat di halaman website http://modis-catalog.lapan.go.id pada bagian 
Katalog NOAA & METOP. Beberapa aplikasi penggunaan data Metop-A yang dapat dihasilkan 
dari pengolahan yang telah dilakukan adalah untuk aplikasi water vapor mixing ratio, temperature, 
relative humidity dan dewpoint temperature. Dengan tersedianya data level 1 dan data level 2 
untuk satelit Metop-A maka diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan akan informasi mengenai 
kondisi atmosfer dan cuaca untuk wilayah Indonesia. 
 

VI. KESIMPULAN 

 
Kumpulan software AAPP, CSPP-IAPP dan CSPP Sounder QL dapat digunakan untuk 
menghasilkan informasi relative humidity dari data satelit NOAA-18. Definisi relative humidity 
atau kelembaban relatif adalah persentase kandungan uap air dalam satu volume tertentu terhadap 
total uap air pada saat jenuh. LAPAN Pustekdata melalui Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
Pekayon telah mengembangkan pengolahan data satelit NOAA-18 dari hasil akuisisi raw data 
hingga menjadi data level 1 maupun data level 2, salah satunya adalah informasi relative humidity. 
Dengan adanya informasi mengenai data terkait relative humidity dari data satelit NOAA-18 maka 
tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan data informasi relative humidity telah berhasil 
dilakukan. Semoga informasi terkait relative humidity dapat memenuhi kebutuhan akan informasi 
kondisi atmosfer di wilayah Indonesia. 
 

a b 



LAPAN Pustekdata telah mengembangkan pengolahan data NOAA-19 dari raw data menjadi data 
level 2 untuk mendapatkan informasi water vapor mixing ratio dengan menggunakan beberapa 
software yaitu AAPP, CSPP-IAPP dan CSPP Sounder QL. Dengan adanya data mengenai 
informasi water vapor mixing ratio diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan akan informasi 
mengenai kondisi atmosfer di wilayah Indonesia.  
 
Saran kedepannya: 
 
Perlu dilakukan pengolahan data menjadi informsi lain yang masih dapat diturunkan dengan  data 
dari satelit NOAA/METOP yang ada saat ini 
 
 
 


