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ABSTRAK 

 

 

CLOUD REMOVAL PADA CITRA LANDSAT 8  MENGGUNAKAN 

METODE LAND SURFACE WATER INDEKS (LSWI) DAN BAND QA 

(QUALITY ASSESSMENT)  

DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI 

 

 

Oleh : 

 
Siti Habibah Aulia 

 

       Salah satu masalah yang paling sering timbul dalam pengolahan citra pasif adalah awan 

dan bayangan awan. Awan dan bayangannya menjadi kendala utama dalam pengolahan citra 

pasif karena awan akan menutupi area yang berada dibawahnya dan bayangan awan akan 

mempengaruhi  dari kualitas citra itu sendiri. Citra Landsat 8 adalah salah satu citra pasif yang 

paling sering digunakan untuk observasi sumber daya alam. Citra Landsat 8 pasti mengandung 

tutupan awan karena termasuk salah satu citra pasif. Awan dan bayangan pada citra Landsat 8 

perlu dilakukan proses cloud masking.  
 

      Cloud masking adalah proses pendeteksian awan dan bayangannya yang pada tahap 

selanjutnya akan dilakukan masking. Beberapa algoritma yang digunakan dalam cloud 

masking pada citra Landsat 8 antara lain band QA (Quality Assessment), dan LSWI (Land 

Survice Water Indeks). Dalam proses ini akan menentukan akurasi deteksi awan pada Citra 

Landsat dengan berbagai tutupan awan yang berbeda, dan untuk mendapatkan perbedaan hasil 

Cloud Removal menggunakan 2 metode tersebut. 

     Hasil kajian ini yaitu citra Landsat 8 yang menggunakan metode BQA lebih baik untuk 

proses Cloud Removal pada citra Landsat 8, karna selain nilai pixel nya dapat terdeteksi di 

aplikasi Arcgis, metode BQA memiliki tingkat kesalahan yang lebih sedikit karna pada proses 

cloud removal tidak perlu memilih sendiri batas nilai pixel yang akan digunakan. Walaupun 

hasil dari metode LSWI lebih baik dan lebih jelas, tapi untuk meminimalisir kesalahan, metode 

BQA lebih mudah untuk proses cloud removal pada citra landsat 8 ini. 

 

 

Kata kunci: awan, cloud masking, piksel awan/bayangan. 
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ABSTRAK 

 

 
 

CLOUD REMOVAL LANDSAT 8 USING METODE LAND SURVICE 

WATER INDEKS (LSWI) AND BAND QA (QUALITY ASSESSMENT) IN 

TEBO DISTRICT, JAMBI PROVINCE 

 

 

By  

Siti Habibah Aulia 

 

 

One of the most common problems in passive image processing is clouds and cloud shadows. 

Clouds and their shadows are the main obstacle in passive image processing because clouds 

will cover the area under them and cloud shadows will affect the quality of the image itself. 

Landsat 8 imagery is one of the most frequently used passive images for natural resource 

observations. The Landsat 8 image must contain cloud cover because it is a passive image. 

Clouds and shadows in Landsat 8 imagery need to be done with a cloud masking process. 

Cloud masking is the process of detecting clouds and their shadows which in the next stage 

will be masked. Several algorithms used in cloud masking on Landsat 8 images include band 

QA (Quality Assessment), and LSWI (Land Survice Water Index). In this process, it will 

determine the accuracy of cloud detection on Landsat Imagery with different cloud cover, and 

to get the difference in Cloud Removal results using these 2 methods. 

The result of thi study, the Landsat 8 image that uses the BQA method is better for the Cloud 

removal process in Landsat 8 image, because in addition to the pixel value can be detected in 

the Arcgis application, the BQA method has fewer error rate because the Cloud process 

removal does not need to choose itself the pixel value limit to use. Although the result of the 

LSWI method are better and clearer, but to minimize errors, the BQA method is easier for the 

Cloud Removal process in this Landsat image 8. 

 

 

Keywords: cloud, cloud masking, pixels/shadow 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Citra pengindraan jauh adalah gambaran suatu gejala atau objek sebagai hasil 

rekaman dari sebuah sensor, baik dengan cara optic, elektr-optik, maupun 

elektronik. Pengolahan data pada citra dapat dilakukan dengan berbagai 

perangkat lunak atau software seperti Arcgis, Erdas Imagine, ER Mapper, 

ENVI, dan lain lain. Pengolahan citra adalah bagian yang penting untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan keinginan sehingga bisa memberikan 

informasi objek yang teliti. 

 
Interpretasi citra merupakan perbuatan  mengkaji  foto  udara  atau  citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti  pentingnya 

objek tersebut. Jadi dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan 

berupaya mengenali objek melalui tahapan kegiatan, yaitu: deteksi, identifikasi 

dan analisis. 

 
Landsat 8 menawarkan banyak perbaikan dibandingkan versi Landsat 

sebelumnya (Landsat 7). Salah satu dari kelebihan dari Landsat 8 adalah 

adanya QA Band (BQA) yang dapat memberikan informasi penting mengenai 

citra Landsat 8 itu sendiri. Informasi penting yang terkandung di dalam QA 

band misalnya awan, awan cirrus, vegetasi, bayangan awan, tubuh air, dan 

sebagainya. Ada beberapa hal yang membuat informasi pada citra berkurang, 

seperti adanya noise dan awan. Awan yang terekam pada citra akan menutup 

informasi-informasi di bawahnya yang membuat kita kehilangan data akan 

informasi yang tertutup oleh awan tersebut. Terutama pada wilayah Indonesia 

sendiri yang terletak di sepanjang khatulistiwa atau wilayah tropis dengan 

pembentukan awan yang tinggi hampir sepanjang tahun. 
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Tutupan awan telah menjadi masalah utama dalam penggunaan citra satelit 

optik, terutama di wilayah Indonesia yang terletak di sepanjang khatulistiwa 

atau wilayah tropis dengan pembentukan awan yang tinggi hampir sepanjang 

tahun. Hal ini akan mengakibatkan wilayah yang berada dibawah awan 

menjadi tidak terlihat, awan tipis pun juga dapat menyebabkan perbedaan nilai 

piksel yang akan mengakibatkan terjadinya ambiguitas informasi. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode cloud masking/ cloud 

removal, yaitu proses penghilangan awan pada citra dengan menggunakan 

aplikasi dan cara tertentu. 

 
Ada beberapa hal yang membuat informasi pada citra berkurang, seperti 

adanya noise dan awan. Awan yang terekam pada citra akan menutup 

informasi-informasi di bawahnya yang membuat kita kehilangan data akan 

informasi yang tertutup oleh awan tersebut. Terutama pada wilayah Indonesia 

sendiri yang terletak di sepanjang khatulistiwa atau wilayah tropis dengan 

pembentukan awan yang tinggi hampir sepanjang tahun. 

 
Metode cloud removing dengan masking cloud adalah metode untuk 

menghilangkan awan dan bayangan awan pada citra satelit optik. Metode ini 

adalah suatu metode yang mengeliminasi tampilan awan dengan tampilan data 

citra dari waktu yang berbeda (multi temporal). Prinsip yang digunakan dalam 

proses cloud removal ini adalah data citra yang berawan dengan data citra 

yang bersih. 

Pada tugas akhir ini, menggunakan citra Landsat 8. Dengan metode masking 

cloud yang digunakan yaitu metode penghilangan dengan menggunakan band 

QA (Quality Assessment), dan Land Surface Water Indeks (LSWI). 

 

 

B. Maksud Dan Tujuan 

 

1. Maksud Tugas Akhir 

 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu  acuan 

dalam pra pengolahan data penginderaan jauh khususnya bagian cloud 

masking pada citra Landsat 8, selain itu kajian ini diharapkan dapat memberi 
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solusi  pemilihan  metode  cloud  masking  yang baik sesuai kebutuhan 

pengguna data penginderaan jauh khususnya citra satelit Landsat 8. 

 
2. Tujuan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil cloud removal 

untuk citra landsat 8 menggunakan metode BQA dan LSWI. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana akurasi deteksi awan pada citra Landsat 8 dengan berbagai 

tutupan awan yang berbeda. 

2. Bagaiman perbedaan hasil cloud removal menggunakan 2 metode yang 

berbeda. 

 

D. Sistematika Penulisan Laporan 

Bab satu membahas tentang latar belakang tentang  penggunaan citra  landsat 

8 yang memiliki awan yang menghambat proses identifikasi, permasalahan 

yang terjadi pada perbandingan, melakukan perumusan masalah, 

menyampaikan tujuan, dan batasan masalah. 

Bab dua berisi tentang tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang 

berhubungan  dengan  pengerjaan tugas  akhir   seperti   Citra Landsat 8, 

BQA, LSWI. 

Bab tiga memaparkan metode dan proses mengenai alur tugas akhir serta 

tahapan-tahapan pada tugas akhir sehingga didapatkannya hasil. 

 
Bab empat akan menjelaskan hasil tugas akhir yang berupa perbandingan 

Citra Landsat 8 menggunakan metode BQA dan LS 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Berjalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga 

dalam penginderaan jauh, beberapa data bisa didapatkan dengan mudah. 

Akan tetapi dikarenakan pada citra yang didapatkan melalui website 

https://www.usgs.gov/ tidak bisa menembus awan, sehingga citra yang 

tertutup awan memiliki informasi sulit dikenali. 

Berikut merupakan penjelasan masing-masing hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 
A. Cloud Masking 

Cloud Masking adalah proses yang dilakukan untuk mendetaksi awan. 

Cloud Masking sering dilakukan jika daerah yang dilihat memiliki awan 

dan terdapat bayangan awan. Awan dan bayangannya akan sangat 

mengganggu jika dibiarkan karena akan mengurangi kedetailan 

informasi yang ada pada citra. Proses setelah Cloud Masking adalah 

penambalan citra. Penambalan citra dilakukan untuk mengganti bagian 

citra berawan dengan citra yang tidak berawan. Proses ini harus ditinjau 

lebih lanjut penggunaannya karena tidak semua olahan citra bisa 

dilakukan penambalan citra berawan (penggunaan citra penambal harus 

memiliki perubahan tutupan lahan yang sangat sedikit dan temporalnya 

tidak berbeda jauh dari citra yang akan dilakukan Gap Filling). 

 
B. Awan 

Awan merupakan masalah utama pada aplikasi penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografi (SIG) karena dapat menghilangkan informasi 

yang diperlukan pada data penginderaan jauh yang ingin diolah. 

Awan adalah kumpulan butiran air dan kristal es yang sangat kecil atau 

campuran keduanya dengan konsentrasi berorde 100 per centimeter 

kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Awan terbentuk 

http://www.usgs.gov/
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jika volume udara lembap mengalami pendinginan sampai di bawah 

temperature titik embunnya. 

Awan adalah faktor utama dalam menentukan jumlah keluaran radiasi 

Bumi, dengan memantulkan radiasi gelombang pendek dan 

memancarkan radiasi gelombang panjang. Interaksi awan dengan 

radiasi menentukan jumlah radiasi yang mencapai permukaan bumi  

dan dengan demikian memengaruhi tingkat penguapan dan 

evapotranspirasi permukaan. 

 
Awan cirrus adalah awan yang berdiri sendiri, terlihat halus dan 

berserat, menyerupai bulu burung. Sirus termasuk awan tertinggi. 

Ketinggiannya bisa mencapai 9 ribu meter di atas permukaan laut, baik 

dalam kondisi memencil (terpisah) maupun saat bergabung dengan 

jenis awan lainnya. Awan cirrus terbentuk di lapisan troposfer dan 

terbuat dari kristal es. Susunan kristal es ini biasanya akan membentuk 

awan sirus yang jauh lebih tebal, disebut cirrus densus, yang mampu 

menghalau sinar matahari dan bulan, sehingga memunculkan efek hallo 

Awan cirrus terbentuk karena naiknya udara kering yang membuat 

sejumlah kecil uap air di udara mengendap, kemudian berubah menjadi 

es. Seluruh bagian awan sirus terbentuk dari kristal es, sehingga 

berwarna putih dan memiliki bentuk beraneka ragam. Ciri utama awan 

cirrus adalah terlihat tipis dan seluruh bagiannya tersusun atas kristal 

es. Berikut ciri-ciri awan cirrus : 

 
1. Berbentuk serat dan menyerupai bulu ayam atau burung 

2. Umumnya awan sirus berdiri sendiri 

3. Termasuk awan yang sangat tinggi 

4. Berukuran kecil Tidak padat dan tidak tebal 

5. Awannya bertekstur halus 

6. Ketika siang, warna awannya terlihat lebih putih dibanding awan 

lainnya. 

7. Namun, ketika matahari terbenam, warnanya mirip langit 
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8. Umumnya tidak menyebabkan hujan 

 
 

C. Citra Landsat 8 

Landsat 8 memiliki kemampuan untuk merekam citra dengan resolusi 

spasial yang bervariasi. Variasi resolusi spasial mulai dari 15 meter 

sampai 100 meter serta dilengkapi oleh 11 saluran (band) dengan 

resolusi spektral yang bervariasi. Landsat 8 dilengkapi dua instrumen 

sensor yaitu OLI dan TIRS. Landsat 8 mampu mengumpulkan 400 

scenes citra atau 150 kali lebih banyak dari Landsat 7 dalam satu hari 

perekamannya. 

 
 

Table 1 Band Landsat 8 

 

 

Sensor utama dari Landsat 8 adalah Operational Land Imager (OLI) 

yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan data di permukaan bumi 

dengan spesifikasi resolusi spasial dan spektral yang  

berkesinambungan dengan data Landsat sebelumnya. OLI merekam 

citra pada spektrum panjang gelombang tampak, inframerah dekat, dan 

inframerah tengah yang memiliki resolusi spasial 30 meter, serta saluran 

pankromatik yang memiliki resolusi spasial 15 meter. Dua saluran 

spektral baru ditambahkan dalam sensor OLI ini, yaitu saluran deep- 

blue untuk kajian perairan laut dan aeorosol serta sebuah saluran untuk 

mendeteksi awan cirrus. Saluran quality assurance juga ditambahkan 

untuk mengindikasi keberadaan bayangan medan, awan, dan lain-lain. 

Landsat 8 adalah bagian dari program penelitian global yang dikenal 

sebagai Direktorat Misi Sains NASA, program jangka panjang yang 
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mempelajari perubahan di lingkungan global bumi. Landsat 8 terus 

memberikan informasi penting kepada mereka yang mengkarakterisasi, 

memantau, mengelola, mengeksplorasi dan mengamati permukaan bumi 

dari waktu ke waktu. 

 
Landsat 8 atau Landsat Data Continuity Mission (LDCM), mulai 

menyediakan produk citra open access sejak tanggal 30 Mei 2013. 

Pengembangan Landsat 8 merupakan kerjasama antara National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) dan U.S. Geological 

Survey (USGS). NASA lalu menyerahkan satelit  LDCM  kepada 

USGS sebagai pengelola  data  terhitung  30  Mei  tersebut.  

Pengelolaan arsip data citra masih ditangani oleh Earth Resources 

Observation and Science (EROS) Center. Landsat  8  hanya 

memerlukan waktu 99 menit untuk mengorbit bumi dan melakukan 

liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Resolusi temporal ini 

tidak berbeda dengan Landsat versi sebelumnya 

 
Citra satelit Landsat dapat diunduh secara gratis pada 3 website berikut: 

1. EarthExplorer: https://earthexplorer.usgs.gov 

2. Global Visualization Viewer: https://glovis.usgs.gov 

3. LandsatLook Viewer: https://landsatlook.usgs.gov 

 
 

Resolusi temporal 16 hari perlu diperpendek untuk analisis 

temporal yang lebih 

komprehensif. Seri satelit Landsat berikutnya, Landsat 9 

direncanakan akan 

diluncurkan ke orbit pada bulan September 2021. Landsat 9 akan 

membawa sensor 

dengan resolusi geometrik dan radiometrik yang  lebih baik. 

Nantinya, kombinasi 

Landsat 8 dan Landsat 9 akan membuat resolusi temporal seri satelit 

Landsat yang 
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dapat digunakan turun menjadi 8 hari 

 

 

 

 
D. BQA (Band Quality Assessement) 

Band QA adalah suatu band atau kanal yang dibuat oleh Landsat yang 

berguna dalam pendeteksian awan dan bayangannya. Dasar klasifikasi 

awan, bayangannya dan area bersih pada band QA menggunakan daftar 

pixel interpretasi yang juga sudah tersedia di web USGS. 

 
 

E. LSWI (Land Surface Water Indeks) 

LSWI adalah metode yang menggunakan gelombang pendek inframerah 

(SWIR) dan wilayah NIR dari spektrum elektromagnetik. Ada 

penyerapan cahaya yang kuat oleh air cair di SWIR, dan LSWI 

diketahui sensitif terhadap jumlah total air cair di vegetasi dan latar 

belakang tanahnya. 

 

F. ENVI 

ENVI atau kepanjangan dari the Environment for Visualizing Images 

merupakan sebuah revolusi dari sistem pengolahan citra digital. Dari 

permulaan lahirnya, ENVI telah didesain untuk banyak kebutuhan 

spesifik pada siapa yang biasanya menggunakan data penginderaan jauh 

satelit atau foto udara. ENVI menyediakan visualisasi data dan 

analisisnya secara komprehensif untuk citra dalam berbagai ukuran dan 

tipe apapun dalam lingkungan yang innovative dan user-friendly. 

ENVI juga menyediakan tools interaktif untuk melihat  dan 

menganalisis data vektor dan atribut Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Kemampuan standar seperti perentangan kontras dan scatter plots dua 

dimensi adalah sebagian dari fungsi interaktif yang tersedia untuk 

pengguna ENVI. 

 
ENVI mempunyai antarmuka visual yang baik serta menggabungkan 

secara komprehensif dengan algoritma pemrosesannya. ENVI 
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memasukkan semua fungsi dasar pengolahan citra dalam antarmuka 

pengguna grafis yang mudah. Beberapa dari fungsi tersebut antar lain 

transformasi data, filtering, klasifikasi, registrasi dan koreksi geometri, 

analisis spektral, dan radar. ENVI tidak membatasi jumlah saluran yang 

dapat diproses, sehingga data multispektral atau hiperspektral dapat 

digunakan. 

 

 
G. Arcgis 

ArcGis merupakan sotware berbasis Geographic Information System 

(GIS) yang dikembangkan oleh ESRI (Environment Science & Research 

Institue). Produk utama arcgis terdiri dari tiga komponen utama yaitu : 

ArcView (Berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan 

dan analisis), ArcEditor (berfungsi sebagai editor dari data spasial) dan 

ArcInfo (Merupakan fitur yang menyediakan fungsi – fungsi yang ada  

di dalam GIS yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur Geoprocessing). 
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III. METODE 
 

 

A. Alat dan Bahan 

 

1) 1 unit laptop 

2) ENVI Classic 64bit 

3) Arcgis 10.3 

4) Notepad 

5) Citra Landsat Collection 1 Level 1 

 
 

B. Metode 

a. BQA (Band Quality Assessement) 

Terdapat informasi penting yang terkandung dalam BQA band 

misalnya awan, awan cirrus, vegetasi, bayangan awan, tubuh air dan 

sebagainya. Yang kemudian dalam metode ini nilai Decimal Number 

yang terdapat pada masing-masing unique value lalu dikonversikan ke 

dalam struktur bit untuk mengetahui identifikasi masing-masing 

nilainya. 

 

 
b. LSWI (Land Surface Water Indeks) 

Pengolahan metode LSWI ini tidak jauh berbeda dengan metode 

sebelumnya, pengolahan masih menggunakan ENVI sebagai aplikasi 

pendukung. Dalam metode LSWI ini dibutuhkan Load Band 2 (Biru), 

Band 5 (NIR), dan Band 6 (SWIR) ke aplikasi ENVI, kemudian 

konversikan nilai Digital Number Band 2,5, dan 6. 
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Citra Landsat 8 

Cloud Removal metode 

BQA 

Cloud Removal metode 

LSWI 

Mulai 

Studi Literatur 

Citra Hasil Metode LSWI Citra Hasil Metode BQA 

Selesai 

Evaluasi Perbandingan dari 

Hasil Cloud Removal 

C. Pelaksanaan 

 
Alur kegiatan tugas akhir ini merupakan segala bentuk susunan kegiatan 

pelaksanaan kegiatan tugas akhir yang dimulai dari pengumpulan data 

yang didapat dari pengumpulan data sekunder kemudian melakukan proses 

pengolahan data. 

 
1. Diagram Alir Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

 
 

 

 

 
 

 
Tahapan tugas akhir 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir ini diperlukan data utama 

sebagai penunjang dalam kegiatan proses pengolahan data, data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat 8 

collection 1 level 1 yang dapat diunduh pada website 

http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

Setelah tahap pengumpulan data, maka tahapan selanjutnya yang 

dilakukan adalah tahap pengolahan data untuk menggunakan  2  

metode yang berbeda. 

Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil cloud masking citra 

adalah sebagai berikut : 

a. Citra Landsat Menggunakan Metode BQA 

Pengolahan yang dilakukan pada metode pertama adalah load BQA 

band pada citra yang telah diunduh sebelumnya. Setelah BQA band 

memiliki nilai unique value, harus dilakukan konversi untuk 

menterjemahkan nilai DM ke nilai struktur bit. Salah satunya 

website www.binaryconvert.com 

 

 

 

Gambar 1 Tampilan Website www.binaryconvert.com 

(Sumber : Hasil Pengolahan 2022) 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.binaryconvert.com/
http://www.binaryconvert.com/
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Gambar 2 Tampilan Nilai Decimal Yang Telah Dikonversi 

(Sumber: Hasil Pengolahan, 2022) 

 
Kemudian input manual awan, bayangan awan, dan cirrus atau 

awan tipis ke dalam Notepad. Kemudian Reclassify nilai unique 

value sesuai dengan nilai bit nya. Masukan data BQA pada input 

raster, isikan 0 jika itu awan, dan nilai 1 jika bukan awan. 

 

Gambar 3 Proses Reclassify Nilai Unique Value 

(Sumber : Proses Pengolahan, 2022) 
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b. Citra Landsat Menggunakan Metode LSWI 

Pengolahan metode LSWI ini tidak jauh berbeda dengan metode 

sebelumnya, pengolahan masih menggunakan ENVI sebagai 

aplikasi pendukung. Dalam metode LSWI ini dibutuhkan Load 

Band 2 (Biru), Band 5 (NIR), dan Band 6 (SWIR) ke aplikasi 

ENVI, kemudian konversikan nilai Digital Number Band 2,5, dan 6. 

 

 
Gambar 4 Proses Band math 

(Sumber : Proses Pengolahan, 2022) 

Lalu lakukan Band Math dengan ((float(B1)- 

float(B2))/(float(B1)+float(B2)), dengan Band 5 sebagai B1 dan 

Band 6 sebagai B2. Setelah proses selesai masukan algoritma LSWI 

dan Band Biru ((B1+B2) LE 0.2)*1 + ((B1+B2) GT 0.2)*0 dengan 

LSWI sebagai B1 dan Band Biru sebagai B2 
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Metode LSWI memiliki tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih 

besar dikarenakan harus memilih sendiri batas nilai piksel yang akan 

digunakan, walaupun metode LSWI lebih baik, tetapi untuk 

meminimalisir kesalahan individu dalam menentukan nilai batas piksel, 

metode BQA lebih disarankan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Metode BQA lebih baik sebagai pilihan untuk proses cloud removal 

pada citra, karna selain pikselnya dapat terdeteksi otomatis pada 

aplikasi Arcgis, metode BQA memiliki tingkat kesalahan yang lebih 

sedikit karna pada proses cloud removal tidak perlu memilih sendiri 

batas nilai pixel yang akan digunakan. Walaupun hasil dari lebih baik 

dan lebih jelas, tapi untuk meminimalisir kesalahan, metode BQA lebih 

mudah untuk proses cloud removal pada citra landsat 8 ini. 

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan algoritma cloud 

masking yang lain. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra Landsat 8 dengan 

musim yang berbeda. 

3. Penelitian   selanjutnya   dapat    menggunakan jumlah sampel  

yang lebih banyak agar akurasi yang didapatkan lebih sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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