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Abstrak 

Beberapa kriteria yang penting dalam karakteristik imager suatu satelit penginderaan jauh 
adalah jumlah piksel, resolusi (spectral, radiometric, temporal), swath width, jenis sensor yang 
digunakan (R, G, B dan NIR) dan tipe pemindai (multispectral scanning). Dalam makalah ini kami 
melakukan analisa ukuran lebar sapuan pada kamera Luminera Le165CP agar dapat 
dipertimbangkan kelayakannya dalam merancang bangun suatu sistem pencitraan satelit mikro serta  
sebuah tahap studi dalam perancangan sistem muatan satelit yang mempunyai misi penginderaan 
jauh dengan metoda pengukuran obyek langsung, dan berkesimpulan bahwa jenis kamera ini belum 
memenuhi beberapa kriteria untuk diaplikasikan sebagai modul imager penginderaan jauh pada 
satelit LEO. Oleh sebab itu, penelitian pada bidang ini harus tetap dilakukan dan diperbaiki agar 
dapat menemukan sistim pencitraan yang lebih tepat di masa yang akan datang. 
Kata Kunci : Penginderaan Jauh, Lebar Sapuan, Sensor Kamera 

 
Abstract 

Important criteria’s of imager characteristics for a remote sensing satellite is number of pixel (picture 
element),resolution (spectral, radiometric, temporal), swath width, type of sensors used (R, G, B or 
NIR) and scanning mode. In this paper, we measure the swath width in a Luminera Le165CP camera 
to evaluate its suitability in the design of  a micro satellite imaging system, using a method of direct 
object measurementt. The result conclude that some criteria’s of this camera type is not  applicable as 
imager module in LEO satellite. Hence, research in this field shall be continued and improved in order 
to find the correct imaging system in the future. 
Key words : Remote Sensing, Swath Width, Camera Sensor 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Sejak peluncuran satelit mikro LAPAN-TUBSAT empat tahun yang lalu, LAPAN terus 
melanjutkan pengembangan satelit mikro dengan penambahan beberapa subsistem agar lebih 
mendukung misi ketahanan pangan.  

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek utama dan mendasar yang menjadi perhatian 
semua negara di dunia. Menurut definisi, ketahanan pangan (food security) merupakan suatu kondisi 
dimana setiap orang pada setiap saat dapat mempunyai akses fisik secara ekonomis terhadap makanan 
bergizi dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari untuk dapat hidup aktif 
dan sehat (World Food Summit, 1996).[1] 

Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan, dapat mengambil manfaat yang sangat 
besar dari pengembangan satelit mikro ini, salah satunya adalah dengan menyediakan data citra hasil 
pengamatan satelit mikro untuk membantu mencapai keberhasilan program ketahanan pangan yang 
merupakan dasar dari pembangunan nasional. Ketahanan Pangan berdasarkan UU No. 7/1996, adalah 
suatu kondisi dimana setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, tercermin dari 
ketersediaan pangan yang baik, dari segi kualitas, kuantitas, keamanan dan mudah diperoleh[2]. Untuk 
misi ketahanan pangan, satelit mikro dapat dipakai untuk mengamati dan menyediakan data wilayah 
hasil panen dan juga mengidentifikasi fase pertumbuhan tanaman. Pengamatan data hasil panen dan 
identifikasi fase tumbuh tanam secara efisien membutuhkan bantuan suatu satelit mikro penginderaan 
jauh (inderaja) yang bermuatan sistem imager yang dapat merekam/capture citra dengan resolusi 
tinggi namun memiliki ukuran yang kecil begitu juga dengan berat satelit dan daya yang dibutuhkan.  

*Peneliti dan Perekayasa Bidang Tek. Muatan Satelit Pusat Teknologi Satelit - LAPAN 
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Satelit penginderaan jauh pada umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 
lainnya, antara lain kemampuan mengambil citra. Pengambilan citra ini ditunjang oleh jenis sistem 
pencitra yang digunakan dan untuk mendapatkan hasil pencitraan yang baik ditentukan oleh beberapa 
parameter-parameter diantaranya adalah jumlah piksel yang dimiliki oleh kamera, jenis resolusi 
(spectral, radiometric, temporal), lebar sapuan,  sensor yang digunakan (R, G, B dan NIR) dan jenis 
pemindai (multispectral scanning).  Satelit LAPAN-TUBSAT sendiri memiliki dua kamera. Kamera 
Sony DXC-990P merupakan kamera video analog memiliki tiga chip CCD dengan focal length sebesar 
1000mm yang artinya memiliki swath width sebesar 6 m dan 3,5 km, serta kamera video KAPPA CF 
142 dengan focal length 50mm, swath widthnya sebesar 200 m dan 81 km. 

Pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada analisa pengukuran parameter-parameter suatu 
sistem pencitra, dalam hal ini adalah lebar sapuan, yang menggunakan kamera Luminera Le165CP 
yang bertujuan untuk melakukan pengukuran lebar sapuan secara perhitungan maupun secara 
pengukuran. Sebagai langkah awal dalam studi  perancangan  sistem muatan satelit yang mempunyai 
misi penginderaan jauh. 
 
2. LANDASAN TEORI 

Dalam perancangan sistem pencitra satelit penginderaan satelit, lebar sapuan merupakan salah 
satu parameter penting yang harus diperhitungkan untuk memperoleh citra sesuai dengan luasan area 
yang diinginkan. Lebar Sapuan merupakan jangkauan daerah di permukaan bumi  yang diamati oleh 
satelit[3], yang diilustrasikan seperti pada gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1. Definisi Swath Width 

 
Ground Sample Distance (GSD) sistem pencitra akan menentukan lebar sapuan yang diperoleh 

satelit. Ground Sample Distance (GSD) adalah luasan suatu area dipermukaan bumi diwakili oleh 
masing-masing piksel pada sensor. Sebagai contoh,  sebuah citra dengan GSD 1 meter, dapat diartikan 
bahwa  setiap piksel pada sensor mewakili daerah berukuran 1 meter persegi. 

Metode perhitungan yang digunakan yaitu dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan  Ground 
Sample Distance (GSD) sehingga kita dapat mengetahui nilai dari lebar sapuan. Untuk menghitung 
GSD digunakan rumus sebagai berikut: 

Ground Sample Distance (GSD)        = CCD resolution (pixel size)H x 
Focal Length

          …………….. (2.1) 

Dimana: H : Jarak Objek dengan sensor 
Sedangkan untuk menghitung lebar sapuan dipergunakan rumus sebagai berikut: 

Lebar Sapuan = Jumlah piksel x Ground Sample Distance (GSD) …………………. (2.2) 
 

3. METODOLOGI 
Metode yang digunakan meliputi metode eksperimental dengan uji coba skala laboratorium  

yang  akan dibandingkan dengan metode perhitungan, seperti yang digambarkan pada gambar 3.1 
dibawah ini: 

Swath Width 
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Gambar 3.1. Konfigurasi sederhana pengujian 

 
Langkah langkah pada uji coba ini adalah sebagai berikut: 

• Menyiapkan kamera beserta spesifikasi sensor yang akan diuji. 
• Meng-install software kamera, menghubungkan komputer dengan kamera 
• Mengukur jarak kamera dengan objek  
• Melakukan setting lensa menggunakan 2 sample focal length. 
• Melakukan pengujian 
• Melakukan pengukuran ukuran objek yang ditangkap oleh kamera untuk kedua   Focal  length 

 
Dalam kegiatan pengujian, digunakan kamera Lumenera Le165CP dengan menggunakan lensa 

Nikon NIKKOR 18-55 mm dengan spesifikasi sebagai berikut: 
- Image Sensor 2/3” format, CCD, color or mono, 10.2mm x 8.3mm array  
- Effective Pixels 1376 x 1032, 6.45μm square pixels 
- Lens Mount Adjustable CS-Mount 

 
Untuk kamera dan lensa yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan gambar 3.3 berikut ini: 

 
Gambar 3.2. Kamera Lumenera Le165CP 

 

 
Gambar 3.3. Lensa Nikon Nikkor Lens AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f 

 
4. PENGUJIAN 

4. 1. Lensa Nikkor Focal Length 18mm. 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan objek sebuah bendera. Jarak antara objek dengan 
kamera adalah 4.58 meter. Percobaan dilakukan dengan melakukan pengujian menggunakan lensa 
nikkor dengan focal length 18 mm (wide) dan focal length 55mm (zoom). Berdasarkan spesifikasi 
kamera, diperoleh data bahwa kamera Lumenera Le165CP memiliki  ukuran piksel sebesar 6.45μm. 

Pada pengujian menggunakan Lensa Nikkor focal length 18mm, yang dapat dilihat pada 
gambar 4.2, diperoleh perhitungan sebagai berikut dengan menggunakan persamaan (2.1) dan (2.2) : 

 

Ground Sample Distance        =  

=  

=1.641 x 10-3m 

          OBJEK H 
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Swath Width    = 1376 x 1.641 x 10-3m  
                                     = 2.25 meter 
 
4.2. Lensa Nikkor Focal Length 55mm 

 
Pada pengujian menggunakan Lensa Nikkor focal length 55mm yang dapat dilihat pada 

gambar 4.3, diperoleh perhitungan sebagai berikut. 
 

Ground Sample Distance       = CCD resolution (pixel size)H x 
Focal Length

    

= 6.45μm4.58 m x 
55 mm

 

= 0.54 x 10-3 m 
 

Swath Width (Horizontal)  =1376 x 0.54 x 10-3 m  
                                     = 74,3 cm 
 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran menggunakan alat ukur sederhana, seperti 
yang diperlihatkan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Dan bantuan menggunakan perangkat lunak 
LeCam, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.3. Pengujian ini dilakukan dengan memposisikan 
dan mengarahkan kamera pada suatu titik obyek , alat ukur ditarik membentang dari titik awal ke titik 
akhir posisi.  

       
 

Gambar 4.1. Perangkat lunak LeCam dan kamera Lumenera Le165CP. 
 

Pada pengujian menggunakan Lensa Nikkor focal length 18mm yang diperlihatkan pada 
gambar 4.2, diperoleh hasil pengukuran sebesar 2.24 meter. 
 

 
 
 

2.24 m   
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Gambar 4.2. Pengujian menggunakan Lensa Nikkor FL 18mm 
 

Dan pada pengujian menggunakan Lensa Nikkor focal length 55 mm yang diperlihatkan pada 
gambar 4.3, diperoleh hasil pengukuran sebesar 74.2 centimeter. 

 
 
 

Gambar 4.3. Pengujian dengan lensa Nikkor FL 55mm. 
 

4.3. Analisa Hasil 

 Setelah melakukan pengukuran swath width secara perhitungan dan melakukan pengujian 
ukuran swath width dengan menggunakan alat ukur dan perangkat lunak, maka didapatkan hasil yang 
ditunjukkan tabel dibawah ini : 

 
Tabel 1. Hasil Uji Coba. 

Parameter yang dihitung Focal Length 18mm Focal length 55mm 
Perhitungan 2,25m 74,3cm 
Pengukuran 2,24m 74,2cm 

  
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa keakuratan metode pengukuran adalah 
sebesar 99,7 % dibandingkan dengan hasil perhitungan.  

 Dengan menggunakan lensa 55mm dan asumsi ketinggian satelit 650km, maka diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

Ground Sample Distance        = CCD resolution (pixel size)H x 
Focal Length

    

= 6.45μm650 km x 
55 mm

 

= 76,227 m 
Swath Width (Horizontal)   =1376 x76.227 
                                        = 104888,352 m = 104,888 km 
Swath Width     = 104,888 km x 99,7 %  

= 104,573 km 
 
Jika hasil pengujian diatas dibandingkan dengan syarat satelit penginderaan jauh dengan misi 
ketahanan pangan[4], yakni : 

-  Minimum swath width is 100 km  
-  Acceptable GSD is between 10 m and 30 m 

Swath width dari kamera Luminera Le165CP ini mendekati parameter muatan suatu satelit mikro 
penginderaan jauh yang didasari oleh susunan dokumen misi ketahanan pangan[3].  

  
Tabel 2. Perbadingan Parameter Terhadap Mission Requirement. 

 
PARAMETER 

VALUE 

Mission Requirement Perhitungan 
Swath width ≥100 km 104,573 km 

74.2 cm   
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Dengan asumsi tinggi orbit satelit yang lebih tinggi dari 600 km, maka swath width yang diperoleh 
lebih dari 100 km, persyaratan misi dapat dipenuhi.  
 Sedangkan untuk misi pengamatan  rupa bumi yang membutuhkan resolusi ruang yang tinggi, 
dengan asumsi menggunakan lensa 1000mm, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Ground Sample Distance         =  CCD resolution (pixel size)H x 
Focal Length

 

= 6.45μm650 km x 
1000 mm

 

= 4,1925 m 
Swath Width (Horizontal)    =1376 x 4.1925 m 
                                         = 5,76888 km  
Swath Width = 5,76888 km x 99,7 %         = 5.75 km  
 
Cakupan penuh (Full frame Coverage) kamera di permukaan bumi pada pandangan nadir adalah: 
Coverage = 4,1925 m x ( 1376 x 1032) = 5,76888 x  4,32666 km 
Dengan resolusi ruang di permukaan bumi sebesar 4,1925 m dan lebar cakupan penuh kamera di 
permukaan bumi sebesar 5,75 km, maka dapat dianggap memenuhi syarat untuk pemantauan sumber 
daya alam, lingkungan permukaan bumi. 
Apabila menggunakan perhitungan lebar cakupan bumi dengan memperhitungkan faktor lengkung 
bumi, dimana jari jari bumi(RE) bernilai 6371 km, ketinggian satelit (H) yaitu 650km, setengah swath 
width datar (ℓ) sebesar 5.75/2 yaitu 2.875km.maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4. Tampilan bumi secara geometri 
 
Pertama-tama terlebih dahulu dicari nilai sudut angular bumi(ρ) dengan menggunakan persamaan 
sebagai berikut: 

sin E

E

R
R H

ρ =
+

…………...……………………………… (4.1) 

6371sin
6371 650

km
km km

ρ =
+

 

                                                           sin 0,9074ρ =  
                                                                     65,15oρ =  
Setelah itu dicari nilai sudut nadir(η) menggunakan persamaan sebagai berikut: 

       tan
H

η =
 …………………………….……………… (4.2) 

2.875tan
650

km
km

η =  

     tan 0.00442η =  

   0.2534η =  
Apabila nilai η dan ρ maka dapat dicari nilai sudut elevasi (ε)sebagai berikut: 

     sincos
sin

ηε
ρ

=  ………………………………………… (4.3) 

x 

ε

 λ  

0λ

ρ
 

ER

H



η  
satelit Pusat bumi 
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sin(0.2534)cos
sin(65.15)

ε =  

ε = 89.72 
Setelah itu, dicari nilai sudut pusat bumi (λ)  menggunakan persamaan sebagai berikut: 
 

    Η + λ+ ε = 90o ………………………….…………………. (4.4) 
  λ = 90o- η- ε 

                              λ= 90-0.2534-89.72=0.0266o 
Akhirnya, dengan diketahuinya sudut pusat bumi sebesar 0.0266o dapat diketahui nilai swath width 
dengan mempertimbangkan  517actor lingkar bumi (SW) sebagai berikut: 

o
2SW = x 2πr

360
λ …………………....………………… (4.5) 

                     o
2(0.0266)SW = x 2(3.14)(6371)

360
 

                                                                      SW =5.91km  
Maka nilai swath width dengan mempertimbangkan  faktor lingkar bumi adalah sebesar 5.91km 
 

Tabel 3. Perbandingan  GSD dan Swath width 

Parameter yang dihitung LAPAN TUBSAT 
( Sony DXC-990P) Luminera Le165CP 

GSD 5,42 m 4,1925 m 
Swath width 4,07km 5,75 km 

 
Kecepatan satelit pada ketinggian orbit 650 km adalah 7,525 km/detik. Kecepatan satelit pada 
permukaan bumi adalah 6,829 km/detik. Kecepatan exposure CCD adalah: 

Exposure            = 
36.829 x 10 m/detik

4.1925m
 

                       = 1628.86 /detik 

Frame rate (fps) = 1
Exposure

  =   6,139 fps 

 
Karena kamera ini memiliki frame rate pengambilan gambar yang hanya 15 frame per second(fps), 
maka kamera ini kurang tepat untuk di aplikasikan 
 
5. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, Luminera Le165CP kurang tepat diaplikasikan sebagai 
muatan satelit mikro untuk misi ketahanan pangan. Untuk memastikan sistem misi tercapai disarankan 
untuk mencari suatu sistem imager yang benar-benar sesuai dengan mission requirement satelit 
mikro,untuk aplikasi ketahanan pangan tersebut. 
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