
PENGOLAHAN IDENTIFIKASI MANGROVE 

 

Software ENVI 4.4 

 

Pengolalahan citra menggunakan perangkat lunak ENVI 4.4 salah satunya untuk 

mengidentifikasi, menginterpretasikan vegetasi hutan mangrove dan menentukan 

klasifikasi kerapatan dan luas hutan mangrove. 

Pengolahan citra identifikasi hutan mangrove di perangkat lunak ENVI 4.4 terdiri dari beberapa 

tahap, antara lain : 

1. Komposit ; Komposit citra adalah menggabungkan tiga saluran pada citra ALOS dengan 

tujuan untuk mempermudah dan memperjelas kenampakan suatu objek dalam 

identifikasi pada citra. Tiga saluran (band) yang dgunakan adalah 4,3,2 untuk 

memperjelas kenampakan vegetasi (mangrove). 

Adapun tahapan komposit citra dilakuakan dengan membuka aplikasi ENVI 4.4 pada 

layar. Citra yang tersimpan dalam computer dipanggil melalui File dan Open image file 

pada menu layer, kemudian load RGB untuk menampilkan hasil citra yang telah 

dikomposit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pemotongan citra  

Pemotongan  citra dilakukan agar daratan dan lautan lebih mudah 

dipisahkan. Setelah itu, data dilakukan cropping image untuk memfokuskan 

pengamatan hanya pada suatu daerah dengan Resize Data (Spatial/Spectral) 

pada basic tools yang terdapat pada menu utama ENVI 4.4 . Langkah awal 

pemisahan citra untuk vegetasi mangrove dan bukan vegetasi mangrove adalah 

melakukan pemotongan. Pemotongan dilakukan pada layer RoI Tools, pilih 

perintah New Region dan Roy Type: Retangle. Hasil pemotongan disimpan pada 

menu Save RoIs dan Choose untuk memberi nama file yang akan disimpan lalu 

OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Masking Citra 

 Masking  citra merupakan teknik untuk memisahkan suatu objek tertentu 

(yang diinginkan) dengan objek lain (yang tidak diinginkan) dengan berdasarkan 

penelompokan nilai spektral  pada data digital. Nilai digital yang dikelompokan 

(kelas) akan menghaslkan layar dengan nilai digital baru dengan nilai biner (0-

1). Contoh : pemisahan daratan dan lautan. Fokuskan daerah pengamatan di 

daerah daratan dan lautan, kemudian dilanjutkan dengan teknik masking. Hal ini 

dilakukan agar daratan dan lautan lebih mudah dipisahkan.  



Teknik masking dilakukan dengan memilih region of interest dan band Treshold 

To Roi pada menu Tools pada layer ENVI 4.4 , band 4 dipilih pada kotak Band 

Treshold To Roi Input Band yang tampil. Menu Basic Tools dipilh untuk 

melakukan perintah Build Mask. Muncul kotak Select Input Display, pilih Display 

#1 lalu tekan OK. Pilih menu Options dan klik Import ROIs dan Selected Areas 

“off” kemudian file diberi nama dengan memilih Choose untuk disimpan. Lalu 

klik OK. Pada menu Basic Tools dipilih perintah Apply Mask. Muncul kotak Apply 

Mask dan pilih file telah diMasking lalu OK. Pilih RGB color (band 4,3,2) dan Load 

RGB pada Layer yang muncul untuk menampilkan hasil citra yang telah di 

Masking. 

 



4. Transformasi NDVI 

Transformasi yang digunakan adalah Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI). Langkah pertama dengan menentkan cara mendapatkan NDVI. 

Transformasi NDVI melalui perintah Band Math  pada menu Basic Tools. Muncul 

kotak Band Math, masukan rumus NDVI klik add to list lalu OK kemudian keluar 

kota Variables to Band Pairings, klik band yang menunjukan rumus NDVI lalu 

Enter output file name untuk manyimpan data NDVI nya,OK. Kemudian terakhir 

Load Band keluar gambar citranya. 

 

 

 

 



Langkah kedua adalah memilih perintah Statistic dan Comute Statistic pada menu 

Basic Tools. Nilai minimal dan maksimal Digital Number yang akan muncul pada kotak 

Statistic Result dicatat 

 

  

 

 

 



Setelah itu save nilai digital number  pada kotak Statistics Result NDVI melalui 

perintah File kemudian Save Result to text File dan Open di Mircosoft Excel 2003. Ambil 

data yang merupakan vegetasi yaitu data dari 0.000000-1.00000(lampiran Microsoft 

Excel 2003…) 

Setelah itu pembagian klasifikasi kerapatan lahan hutan mangrove dengan 

menggunakan rumus :  Data Maksimal – Data Minimal 

   Jumlah kelas 

Kemudian buka Basic ToolsRegion Of InterestRoI Tools,Options Band Threshold to 

RoImasukan klasifikasinyasave ROI. 

 

5. Penghalusan Peta 

Membuat Image Class, Open RoIOptionsCreat class Image from 

ROISelect AllOK 

 



 

Kemudian membuat clumpclass untuk memperhalus citra yang sudah 

diklasifikasikan. Pada menu pilih ClassificationPost ClassClump classificationpilih 

Image ClassOperator Size Row 7 dan 7ChooseOK. 

 

 

 

 

 

 



 

Setelah itu membuat Raster To Vektor, Open Vektor pada menu Raster To 

VektorInput BandClump ClassesSelect Alloutput(one layer per 

class)ChooseOK, kemudian keluar kotak Available Vektors ListSelect All 

LayersLoad Select 



 

Langkah terakhir mengubah data vektor menjadi data Shapefile untuk digunakan 

pada software Arc GIS, pada kotak Vektors List pilih satu persatu data 

klasifikasinyaFile Export Layers to ShapefileOK 
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