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Perangkat Lunak Pengolahan Data Landsat-8 

“Mosaik Multitemporal” 

 

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 

Mosaik dan composit citra citra antar waktu (multi temporal) dan spasial, sekaligus cropping wilayah 

yang dikehendaki, dan seleksi data yang dimosaik. 

Mosaik yang dilakukan memiliki dua kategori : 



a. Mosaic antar waktu : Pathrow yang sama dengan tanggal yang berbeda, untuk data yang pada 

tanggal tertentu berawan dapat digantikan (ditambal) dengan nilai pixel dari citra dengan 

tanggal yang berbeda. 

b. Mosaik spasial: mosaic antar pathrow yang berbeda, digunakan untuk menggabungkan 

beberapa pathrow untuk menampilkan data pada suatu  wilayah yang luas seperti provinsi, 

pulau besar maupun satu wilayah negara. 

 

Ada 5 pilihan algoritma dalam komposit atau mosaic: 

a. Algoritma1 : pixel dengan perekaman terbaru diprioritaskan. 

b. Algoritma2 : pixel dengan perekaman terbaru diprioritaskan, tetapi jika semua pixel berawan 

maka diambil pixel yang paling bersih dengan algoritma Max(NIR,SWIR)/Green. 

c. Agoritma3 : diambil pixel yang paling bersih dengan algoritma Max(NIR,SWIR)/Green. 

d. Agoritma4 : diambil pixel yang paling bersih dengan algoritma MaxNDVI. 

e. Agoritma5 : Sesuai urutan dalam list file yang akan di mosaic, tetapi jika semua pixel berawan 

maka diambil pixel yang paling bersih dengan algoritma Max(NIR,SWIR)/Green. 

 

Alat/Bahan 

Untuk membuat mosaik bebas awan diperlukan beberapa alat/bahan sebagai berikut: 

a. L8_mosaik_MS_16bit.exe (software) 

b. Computer 

c. Windows Operating System 

 

Data 

Data yang digunakan adalah Landsat 8 multispektral yang telah bebas awan. Data hasil dari apply cloud 

mask dengan menggunakan aplikasi/software L8_Mask_CS.exe. 

 

5. Implementasi dan Hasil 

Aplikasi ini dijalankan dengan menggunakan command line interface di windows.  

“L8_mosaik_MS_16bit <List_nama_file> <Output> <metoda> [tglaw] [tglak] [btski] [btska] [btsat] 

[btsbw] [skip] [mask]” 

Keterangan : 

 Seleksi data : [tglaw] [tglak] : masing masing adalah tanggal perekaman awal dan tanggal 

perekaman akhir yang dari data yang akan dimosaik 



 Cropping data : [btski] [btska] [btsat] [btsbw] : masing masing adalah batas_kiri, batas_kanan, 

batas-atas dan batas_bawah dari lokasi yang dikehendaki 

Input: 

 <List_nama_file>: text file berisi nama nama file masukan dalam proses mosaik 

 <metoda> : dipilih dari 5 metoda yang disediakan  

 [tglaw] : tanggal awal perekaman 

 [tglak] : tanggal akhir perekaman [btski] [btska] [btsat] [btsbw] : untuk cropping hasil 

 [skip] : skip dari hasil yang dikendaki, jika diinginkan resolusi asli,skip =1  

 [mask]  : file hasil berawan atau awannya dijadikan hitam, 1 = cloud mask, 0=tanpa cloud mask 

 

Dan berikut ini output yang dihasilkan dari aplikasi : 

a. Citra hasil mosaic 

b. Metadata dari hasil mosaic dengan tambahan kata QA dibelakang nama file 

c. Text file yang berisi daftar nama file yang terseleksi berdasarkan tanggal dan area 

 

Citra metadata, berisi 6 layer : 

1. Tanggal perekaman dari data yang terpilih 

2. Bulan perekaman dari data yang terpilih 

3. Tahun perekaman dari data yang terpilih 

4. Jumlah Scene yang digunakan ( termasuk didalamnya yang berawan ) 

5. Jumlah Pixel yang clear 

6. Flag QA (awan atau bukan awan 

 

Contoh citra hasil mosaic dalam tampilan Natural Color: 

 


