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Abstrak— Gunung Kelud adalah salah satu gunung api aktif di daerah Jawa Timur yang 

terjadi erupsi terakhir pada 3 November 2007 dengan pembentukan kubah Anak Kelud. 
Aktifitas vulkanik lain di jumpai adalah manifestasi mata air panas atau hidrotermal di 
permukaan bumi. Kawasan potensi hidrotermal dapat diketahui menggunakan citra satelit 
yaitu citra Landsat 7 ETM+. Pemetaan potensi hidrotermal menggunakan citra Landsat 7 
ETM+ gelombang inframerah. Energi pancaran gelombang inframerah dari permukaan 
bumi yang diterima oleh satelit diolah untuk memperoleh nilai temperatur permukaan 
bumi yang berasosiasi dengan potensi hidrotermal. Untuk membedakan nilai temperatur 
permukaan yang berasal dari aktifitas vulkanik terhadap aktifitas manusia dilakukan 
komparasi citra temperatur permukaan dengan citra NDVI (Normallized Different 
Vegetation Index). NDVI merupakan citra yang mampu menunjukkan nilai kanopi atau 
indeks vegetasi di suatu wilayah. Nilai panas permukaan dari aktifitas vulkanik berada 
pada kawasan vegetasi yang rapat atau memiliki nilai kanopi yang tinggi. Selanjutnya 
dilakukan identifikasi zona permeabel dalam penentuan wilayah potensi hidrotermal yang 
ditandai oleh adanya struktur patahan. Zona patahan dianalisa menggunakan citra DEM 
(Digital Elevation Model) dengan efek shading cahaya matahari untuk memberikan efek 
gelap pada tebing yang membentuk pola kelurusan struktur patahan. Melalui pengolahan 
citra satelit dapat ditunjukkan daerah potensi dan sekaligus daerah bahaya dalam konteks 
pengembangan potensi fenomena vulkanik. Pengelolaan hidrotermal dapat memberikan 
dampak positif dalam pengembangan wisata Gunung Kelud, berupa kolam air panas dan 
bahkan pengembangan energi geotermal sebagai pemanfaatan langsung dan tak langsung 
potensi vulkanik. Fenomena vulkanik ini mampu menarik perhatian para ahli dan 
sekaligus wisatawan mengenai potensi daerah yang perlu dikaji lebih lanjut. 
 
Kata Kunci— Gunung Kelud, Landsat 7 ETM+, hidrotermal, NDVI, DEM 
 
1. PENDAHULUAN 

Gunung Kelud merupakan salah satu 
gunung api strato di Jawa Timur yang 
memiliki tipe letusan eksplosif. Gunung ini 
memiliki ketinggian puncak 1731 m di atas 
permukaan laut, dan mempunyai danau kawah 
pada puncaknya dengan volume air 40 juta m3

Pada ketinggian 1.188 m di atas permukaan 
laut, di sebelah barat kawah Gunung Kelud 
terdapat saluran air panas. Saluran ini untuk 
mengurangi volume air pada kawah. Air panas 
yang disalurkan saat ini digunakan sebagai 
salah satu tempat wisata pemandian air panas. 
Di sisi lain, keberadaan air panas ini yang 
bersuhu 52°C memberikan isyarat bahwa pada 
kawasan puncak Gunung Kelud mampu 
dilakukan pengembangan dan pembangunan 
konservasi energi dari energi panas bumi 
menjadi energi listrik. Hal ini dikenal dengan 
istilah geotermal.  

 
dan bersuhu 32° - 35°C dengan PH 5,1, 
sebelum erupsi tahun 1990 [2]. Gunung Kelud 
menampakkan keaktifannya kembali pada 
bulan November 2007 dengan membentuk 
anak Gunung Kelud yang tepat berada di 
tengah kawah.  
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Pada tulisan ini akan dibahas delineasi 
potensi hidrotermal kawasan Gunung Kelud 
menggunakan citra satelit untuk 
pengembangan pemanfaatan kearah energi 
geotermal. Analisa citra satelit yang dilakukan 
pada tulisan ini meliputi analisa struktur 
menggunakan DEM (Digital Elevation 
Model), analisa NDVI menggunakan Landsat 
7 ETM+, dan pemetaan distribusi temperatur 
permukaan tanah menggunakan gelombang 
inframerah pada Landsat 7 ETM+. 

   
2. MORFOLOGI GUNUNG KELUD 
 

Gunung Kelud merupakan salah satu 
gunung api kuarter, dikelilingi oleh beberapa 
gunungapi yang lebih tua, seperti Gunung 
Butak di sebelah timur, serta Gunung Arjuno-
Welirang di sebelah timur laut lihat gambar 1. 
Gunung-gunung tersebut membentuk 
morfologi kasar dengan bukit dan jurang yang 
terjal di timur laut dan di lereng timur G. 
Kelud. 

Puncak dan kawah G. Kelud mempunyai 
ketinggian lebih dari 1731 m dpl, dan 
mempunyai morfologi yang tidak teratur.  
Seperti puncak Sumbing (1518 m), Lirang 
(1414 m), Gajahmungkur (1488 m) dan 
Kombang (1514 m), puncak Kelud  
merupakan kubah ekstrusif dengan kemiringan 
rata-rata > 40°. 

Gunung Kelud memiliki 10 kawah dan 32 
patahan normal. Kesepuluh kawah tersebut 
umurnya berurutan dari yang tertua (kawah 
Lirang) hingga termuda (kawah Kelud), dan 
merupakan pusat erupsi yang berpindah-
pindah berlawanan arah jarum jam. Masing-
masing erupsinya menghasilkan batuan 
piroklastik, dan pada umumnya merusak 
sebagian kubah kawah lama. Hal ini 
menunjukkan bahwa erupsi Gunung Kelud 
bersifat eksplosif [2]. 

 
 
 
 

3. CITRA TEMPERATUR PERMUKAAN 
TANAH 
 

Landsat merupakan satelit pertama tidak 
berawak yang dikembangkan oleh NASA dan 
dirancang secara spesifik untuk memperoleh 
data sumber daya bumi. Pencitraannya 
dilakukan secara sistematik dan berulang. 
Landsat 7 dikontrol oleh USGS yang 
diluncurkan pada tanggal 15 Desember 1998. 
Landsat 7 dilengkapi dengan sensor Enhanced 
Thematic Mapper Plus (ETM). Orbit Landsat 
membutuhkan waktu selama 16 hari untuk 
mengitari bumi. Suatu wilayah dicitrakan oleh 
Landsat secara berulang dengan rentan waktu 
16 hari. 

Citra Landsat 7 ETM+ memiliki resolusi 30 
meter. Satu layar penuh mencakup luasan 185 
km2

Energi elektromagnetik dari matahari yang 
dipantulkan dari objek di atas bumi sesuai 
dengan karakteristik spektralnya. Karakteristik 
spektral adalah karakteristik setiap band yang 
terdapat pada sensor Landsat ETM+ memiliki 
karakteristik berbeda-beda sesuai dengan 
panjang gelombangnya. Ketika gelombang 
elektromagnetik mengenai objek di permukaan 
bumi akan terjadi 5 interaksi yaitu transmisi, 
absorpsi, refleksi, hamburan, dan emisi. 
Interaksi refleksi akan menghasilkan nilai 
energi pantul yang berbeda dari setiap objek 
yang berbeda diterima oleh saluran 1 sampai 
dengan saluran 5, saluran 7 dan saluran 8 (7 
saluran). Landsat juga menangkap energi 
pancaran energi panas objek di atas permukaan 

, sehingga sensor dapat mencakup daerah 
yang luas di permukaan bumi. Sensor ETM+ 
menggunakan panjang gelombang dari 
spektrum tampak mata sampai spektrum infra 
merah yang berasal dari matahari. Secara 
radiometrik, sensor ETM+ memiliki 256 angka 
digital [4]. Data citra Landsat adalah data 
raster. Suatu data raster merupakan data yang 
berupa pixel yang tersusun dalam baris dan 
kolom. Setiap pixel mempunyai nilai yang 
merepresentasikan sesuatu, seperti ketinggian, 
jenis tanah, penggunaan lahan, dalam suatu 
nilai greyscale. 
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bumi oleh saluran 6 (1 saluran) dalam bentuk 
gelombang inframerah. Sensor ETM 
menangkap energi pantulan matahari dalam 
satuan radiansi. Radiansi adalah flux energi 
per satu satuan sudut ruang yang 
meninggalkan satu satuan area permukaan, 
pada daerah tertentu. Radiansi berkaitan 
dengan tingkat kecerahan citra [4]. 

Analisa citra temperatur permukaan tanah 
merupakan salah satu aplikasi citra Landsat 7 
ETM+ menggunakan band 6. Inframerah yang 
terpancar dari permukaan membawa informasi 
nilai temperatur permukaan tanah. Dalam 
penelitian ini digunakan citra Landsat yang 
diakusisi pada tanggal 4 Desember 2002. 
Bagan metodologi untuk mendapatkan citra 
temperatur permukaan tanah kawasan Gunung 
Kelud lihat gambar 2. 

Dengan menggunakan software ILWIS 3.7 
setiap pixel DN (Digital Number) dari band 
tersebut dikonversikan ke spektal radian 
melalui persamaan berikut : 
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dengan: 
Lλ = TOA (top of atmosphere) radiance  
                 pada lubang bidik kamera sensor. 
Qcal max = nilai pixel maximum 
Qcal min = nilai pixel manimum 
LMAXλ  = TOA radiance terskala terhadap  
                  Qcal max 
LMINλ  = TOA radiance terskala terhadap  
                  Q

 

cal min 
DN  = nilai pixel Band 6 
 

Konversi ke radiance bertujuan untuk 
mendapatkan radian objek pada permukaan 
tanah pada sensor satelit di luar angkasa. 
Setalah dilakukan koversi radiance 
selanjutnya dilakukan koreksi atmosfer yang 
bertujuan untuk menghilangkan efek 
perubahan nilai akibat adanya lapisan 
atmosfer. Koreksi atmoesfer menggunakan 
persamaan sebagai berikut : 
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dengan: 
LT = Radiance dari kinetic blackbody  
               target pada termperatur 
Lλ = TOA radiance pada lubang bidik  
                kamera sensor dalam W/m2 sr µm. 
Lµ  = upwelling radiance di atmosfer  
Ld
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  = downwelling radiance di angkasa 
ε  = emitivitas target 
τ  = transmisivitas atmosfer 
 
Setelah dilakukan koreksi atmosfer, DN 
dikonversikan ke temperatur permukaan 
bumi dengan menggunakan persamaan 
sebagai berikut [6] : 
 

 

 
dengan : 
K1 = Konstanta kalibrasi 1 (666,09) 
K2 = Konstanta kalibrasi 2 (1282,71) 
LT = Radiance dari kinetic blackbody  
               target pada termperatur. 
  

Peta yang diperoleh adalah peta 
temperatur permukaan tanah dengan satuan 
Kelvin. Untuk mempermudah interpretasi 
dilakukan pengkategorian (slicing) range 
suhu. Gambar 3 merupakan peta temperatur 
permukaan tanah yang telah dilakukan slicing 
dengan satuan Celcius. Warna biru yang 
menandakan suhu rendah pada bagian selatan 
merupakan tutupan awan. Sedangkan warna 
biru pada bagian utara merupakan daerah 
dataran tinggi atau daerah pegunungan. 
 
4. NDVI (NORMALIZED DIFFERENT 
VEGETATION INDEX) 
 

(1) 

Ada berbagai macam transformasi indeks 
vegetasi, salah satunya yaitu NDVI 
(Normalized Different Vegetation Index). 

(2) 

(3) 
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NDVI merupakan jenis transformasi indeks 
vegetasi yang mempunyai korelasi paling 
besar untuk aspek kerapatan kanopi. 
Persamaan NDVI adalah sebagai berikut:  

 

 
 

Nilai NDVI memiliki nilai berkisar antara -
1 hingga 1. Wilayah yang memiliki nilai 
indeks vegetasi 1 merupakan wilayah 
bervegetasi rapat, sedangkan wilayah 
berindeks -0,9 adalah wilayah tidak 
bervegetasi atau kawasan perairan lihat 
gambar 4 [3].  

Untuk mempermudah interpretasi jenis 
tutupan lahan dilakukan pengkategorian 
berdasarkan range indeks vegetasi. Analisa 
NDVI digunakan untuk kondisi wilayah 
resapan air. Kondisi reservoir hidrotermal di 
bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh 
kondisi air tanah yang dalam hal ini dikontrol 
oleh kerapatan vegatasi. 

Setiap warna pada gambar 5 mewakili jenis 
tutupan vegetasi suatu wilayah. Warna merah 
dan hijau pada kolom di atas merupakan 
tutupan awan. Adanya perbedaan warna yang 
mewakili jenis tutupan lahan suatu wilayah 
mempermudah untuk melakukan analisa dan 
interpretasi. 

 
5. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 

Jelas bahwa manifestasi hidrotermal yang 
terbentuk di kawasan Gunung Kelud 
disebabkan oleh adanya kontak antara air 
tanah dan batuan panas di bawah permukaan. 
Ketersediaan air tanah disebabkan oleh adanya 
recharge area yang dicirikan oleh morfologi 
struktur patahan atau sesar. Sehingga air hujan 
turun ke bawah permukaan melalui jalur sesar. 

Garis kuning pada gambar 6 
menggambarkan pola sesar kawasan Gunung 
Kelud. Pola sesar ini dibuat berdasarkan pola 
kelurusan yang dibentuk dari efek bayangan 
benda. Pola-pola sesar ini merupakan kawasan 
recharge area jalur masuknya air ke bawah 

permukaan. Garis merah pada gambar 6 adalah 
batas kontak dan batas batuan antara Gunung 
Kelud dengan Gunung Butak dan Gunung 
Anjasmoro. Batas ini merupakan sebuah aliran 
sungai. Pola garis batas ini menunjukkan 
bahwa Gunung Kelud lebih muda 
dibandingkan dengan gunung-gunung lain 
disekitarnya. 

Untuk mendelineasi kawasan potensi 
hidrotermal dibutuhkan juga analisa distribusi 
temperatur permukaan tanah yang mampu 
menunjukkan adanya aktifitas hidrotermal di 
permukaan. Hidrotermal Gunung Kelud 
memiliki temperatur 40° C hingga 52° C.  

Kemungkinan besar posisi potensi 
hidrotermal berada di sekitar puncak atau 
kawah Gunung Kelud. Berdasarkan citra 
temperatur permukaan (gambar 7), suhu tinggi 
berada di bagian barat dan pada kawah 
Gunung Kelud. Aktifitas hidrotermal biasanya 
tidak mencakup wilayah yang luas. 
Kemungkinan lain timbulnya panas di 
permukaan berasal dari lahan kering dan 
aktifitas manusia. Oleh karena itu, untuk 
membedakan kawasan bertemperatur tinggi 
akibat dari aktifitas hidrotermal atau aktivitas 
manusia dilakukan analisa citra NDVI.  

Kerapatan vegetasi sangat bergantung pada 
nilai temperatur permukaan. Vegetasi yang 
baik pada umumnya menunjukkan nilai 
temperatur permukaan yang rendah. 
Sedangkan kawasan vegetasi buruk (lahan 
marginal, pemukiman, atau perkotaan) 
memiliki nilai temperatur permukaan yang 
tinggi. 

Kawasan Gunung Kelud pada umumnya 
bervegetasi baik yaitu kawasan hutan (gambar 
8). Di kaki gunung bervegetasi sedang yang 
merupakan lahan perkebunan kopi dan nanas. 
Pada kawah Gunung Kelud merupakan 
kawasan vegetasi sedang dan adanya air.  
Berdasarkan informasi citra NDVI 
menyatakan bahwa panas permukaan yang 
tinggi pada umumnya di bagian barat 
membentuk pola kotak-kotak merupakan 
panas yang disebabkan oleh lahan marginal 
dan aktivitas manusia yaitu pemukiman. Jadi 

(4) 
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wilayah potensi hidrotermal Gunung Kelud 
berada di puncak gunung hingga kaki gunung. 
Banyaknya struktur sesar, vegetasi yang baik 
dan adanya aktifitas vulkanik mengakibatkan 
hidrotermal akan terus terbentuk. 
 
6. KESIMPULAN 
 

Gunung Kelud bagian barat berpotensi 
untuk kawasan hidrotermal dengan suhu 
berkisar antara 41° C hingga 60° C. Suhu 
relatif tinggi ini dipancarkan oleh air kawah 
dan air panas yang dialirkan melalui sebuah 
saluran ke arah barat. Potensi hidrotermal ini 
berada pada kawasan vegetasi baik berupa 
kawasan hutan. Maka potensi hidrotermal 
dapat dicirikan pada citra yang memiliki suhu 
tinggi dan kondisi vegetasi yang baik. 

Aspek pendukung lain untuk mendelineasi 
kawasan potensi hidrotermal adalah recharge 
area. Recharge area berupa struktur patahan 
berperan sebagai medium permeable sebagai 
jalur air ke dalam permukaan bumi. Air yang 
masuk akan mengalami kontak dengan panas 
dari aktivitas vulkanik sehingga ketersediaan 
dan keberlangsungan pembentukan 
hidrotermal dapat terjadi secara kontinyu. 
Kondisi tutupan lahan yang baik juga sangat 
berperan dalam ketersediaan akuifer. 
Berdasarkan data citra temperatur, citra NDVI 
dan distribusi struktur patahan maka kawasan 
potensi hidrotermal berada pada puncak 
hingga kaki Gunung Kelud.  

Nilai temperatur hidrotermal tinggi tidak 
cukup untuk menentukan dugaan awal potensi. 
Maka harus dilakukan penentuan jenis aliran 
fluida  out flow atau up flow dan perlu 
dilakukan kajian geokimia air untuk 
mengetahui karakteristik fluida hidrotermal 
yang berasosiasi dengan potensi geothermal di 
bawah permukaan. 
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Gambar 1. Morfologi Gunung Kelud dan 
sekitarnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 : Diagram alir pengolahan peta 
distribusi temperatur permukaan tanah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Peta Temperatur Permukaan 
Tanah. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 : Citra NDVI Landsat 7 ETM+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Peta NDVI Landsat 7 ETM+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 : Analisa DEM kawasan Kelud 
dalam penentuan struktur sesar. 
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Hidrotermal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 : Citra temperatur permukaan 
kawasan Gunung Kelud. 
 

Gambar 8 : Citra NDVI Gunung Kelud. 
 


