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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Barat dengan luas wilayah lebih 

kurang 3.368,14 km² setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat. Secara 

administratif batas daerah Kabupaten Lampung Barat adalah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi 

Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, 

Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan 

Kabupaten Tanggamus. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Kabupaten Lampung Barat merupakan dataran tinggi hingga pegunungan, dengan  

ketinggian  yang bervariasi mulai dari 225 meter hingga > 2.000 meter. Titik 

terendah berada di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh dengan ketinggian 

tempat 225 meter sampai 250 meter dan titik tertinggi di puncak Gunung Pesagi 

dengan ketinggian 2.175 meter [16]. Lokasi penelitian ditunjukan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Wilayah penelitian 
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3.2 Data 

Parameter penyebab longsor sangat variatif, terdapat sebanyak 43 parameter yang 

diklasifikasikan ke dalam empat kelas [17]. Empat kelas klasifikasi parameter 

penyebab longsor: kondisi hidrologi, geologi, topografi, dan penggunaan lahan [17, 

18, 19, 20]. Parameter yang digunakan pada penelitian ini merupakan parameter 

dominan pada masing-masing kelompok yang menjadi penyebab tanah longsor: 

curah hujan dari kelompok hidrologi, jenis batuan/litologi dari kelompok geologi, 

kemiringan lereng dari kelompok topografi, dan penggunaan lahan dari kelompok 

penggunaan lahan [17]. Penelitian ini menggunakan beberapa data yang bersumber 

dari berbagai instansi yang berbeda-beda. Parameter yang digunakan dalam 

penilaian kelas potensi tanah tersaji pada tabel 3.1 dan data penelitian lainnya tersaji 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Parameter penelitian 

NO DATA KEPERLUAN SUMBER DATA 

1 

Digital 

Elevation 

Model 
(DEM) 

Kemiringan Lereng Situs DEMNAS [18] 

2 Curah Hujan Data Curah Hujan BMKG 

3 Jenis Batuan Data Jenis Batuan 
Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana 

Geologi 

4 
Citra 

Landsat-8 
Penggunaan Lahan USGS [19] 

 

Tabel 3.2 Data penelitian 

NO DATA KEPERLUAN SUMBER DATA 

1 
Batas 

Administrasi 

Batas Wilayah 

Penelitian 

Situs Badan Informasi Geospasial 

(BIG) [20]  

2 

Rekam 

Kejadian 

Tanah Longsor 

Lokasi dan Waktu 

Kejadian Tanah 

Longsor 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Bandar Lampung 
dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Lampung Barat 

3 
Data Gempa 

Bumi 

Lokasi, waktu, 

hiposenter, dan 
Kekuatan Gempa 

USGS [21] 

 

 

 

http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
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1. Diagram Alir Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari studi 

literatur, klasifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan pembuatan 

laporan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa data: rekam 

kejadian tanah  longsor, curah hujan, data jenis batuan, DEMNAS, citra Landsat-

8, batas administrasi Kabupaten Lampung Barat, dan data gempa bumi. Data 

rekam kejadian tanah longsor dikelompokkan berdasarkan tahun kejadiannya dan 

dipetakan dengan menggunakan GMT.  

 

Pengolahan data DEMNAS dilakukan dengan interpolasi slope analyst untuk 

mendapatkan data kemiringan. Data curah hujan empat pos pengamatan curah 

hujan di Kabupaten Lampung Barat. Pengolahan data citra Landsat-8 sebelumnya 

dilakukan dengan proses pre-processing: koreksi radiometerik. Langkah 

selanjutnya yaitu dilakukan pendataan klasifikasi pada setiap parameter tersebut 

sesuai dengan lokasi kejadian tanah longsor tahun 2015 hingga tahun 2019 di 

Kabupaten Lampung Barat. Pada data hasil klasifikasi dilakukan skoring dan 

pembobotan. Analisis kontribusi aktivitas seismik dilakukan pada lokasi kejadian 

tanah longsor yang memiliki tingkat potensi sedang atau rendah. Diagram alir 

penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian disajikan pada gambar 3.2 diagram alir 

penelitian yang terdiri dari pengolahan data berupa parameter dominan 

penyebab longsor, klasifikasi kelas potensi tanah longsor, kontribusi 

aktivitas seismik, dan penyajian hasil dalam bentuk laporan. 
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Gambar 3. 2 Diagram alir penelitian 

 

3.2.1 Pengolahan Data Curah Hujan 

Data yang digunakan berupa curah hujan hasil pengamatan dari 4 pos 

pengamatan curah hujan di Kabupaten Lampung Barat. Pos pengamatan curah 

hujan yang digunakan beralamat pada Sumber Jaya, Way Tenong, Balik 

Bukit, dan Sukau yang diperoleh dari BMKG Stasiun Klimatologi Pesawaran. 

Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan bulanan, 

dimana data yang digunakan untuk masing-masing kejadian tanah longsor 

sesuai dengan bulan kejadian tanah longsor. Pengolahan data curah hujan 

dilakukan dengan metode interpolasi Inverse Distance Weighted (IDW) 

sehingga dihasilkan nilai pada lokasi yang belum diketahui curah hujannya. 

Tahap pengolahan data curah hujan sebagai berikut: 

1. Interpolasi data curah hujan 

Data curah hujan dan koordinat stasiun dimasukan kedalam 

microsoft excel untuk pemprosesan interpolasi dengan metode 

Inverse Distance Weighted (IDW). Interpolasi IDW merupakan 
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suatu metode untuk menentukan nilai lokasi yang tidak diukur 

berdasarkan data disekitarnya. 

2. Mencari nilai curah hujan pada lokasi tanah longsor 

Koordinat lokasi kejadian tanah tanah longsor dimasukan pada 

excel, kemudian di-plotting pada hasil interpolasi curah hujan atau 

hasil interpolasi untuk mengetahui berapa nilai curah hujan pada 

lokasi longsor. 

3. Klasifikasi curah hujan 

Nilai curah hujan bulanan hasil interpolasi diklasifikasikan menjadi 

empat kelas, klasifikasi curah hujan mm/bulan disajikan pada tabel 

3.3. 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi curah hujan [22] 

CURAH HUJAN 

MM/BULAN 
KETERANGAN SKOR 

0-100 Rendah 1 

100 - 300 Menengah 2 

300 - 500 Tinggi 3 

> 500 Sangat Tinggi 4 

 

3.2.2 Klasifikasi Jenis Batuan 

Karakteristik bentukan alam (Geomorfologi) Kabupaten Lampung Barat dapat 

dikelompokkan menjadi aluvial, struktual, dan vulkanik. Jenis batuan 

mempunyai kepekaan terhadap tanah longsor yang berbeda-beda. Jenis batuan 

diklasifikasikan menjadi tiga kelas, klasifikasi jenis batuan disajikan pada 

tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi jenis batuan [23] 

JENIS BATUAN KETERANGAN SKOR 

Bahan Aluvial Rendah 1 

Batuan Sedimen Sedang 2 

Batuan Vulkanik Tinggi 3 
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3.2.3 Kalsifikasi Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng dihasilkan dari pengolahan data DEMNAS. Tahap 

pengolahan DEMNAS yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mosaic/Penggabungan 

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari lima belas bagian DEMNAS. 

Tahap awal sebelum dilakukan pengolahan yaitu penggabungan 

bagian-bagian DEMNAS tersebut menjadi satu bagian. 

2. Pemotongan DEMNAS 

Hasil penggabungan dari DEMNAS kemudian dilakukan 

pemotongan sesuai batas Administrasi wilayah penelitian: 

Kabupaten Lampung Barat. 

3. Spatial Analyst Slope /Kemiringan lereng 

Kemiringan lereng merupakan kenampakan alam yang terbentuk 

dari sudut antar dua ketinggian tempat yang berbeda. Wilayah yang 

datar akan memiliki nilai kemiringan lereng yang kecil, sedangkan 

untuk wilayah yang terjal biasanya memiliki kemiringan lereng yang 

tinggi. Kemiringan lereng dinyatakan dalam satuan persen (%). 

4. Klasifikasi kemiringan lereng 

Proses pengelompokan dari data yang bervariasi menjadi satu 

kelompok berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemiringan lereng 

diklasifikasikan menjadi lima kelas, klasifikasi jenis batuan 

disajikan pada tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Klasifikasi kemiringan lereng [24] 

KELERENGAN KETERANGAN SKOR 

0% - 8% Datar 1 

8% - 15% Landai 2 

15% - 25% Agak Curam 3 

25% - 45% Curam 4 

>45% Sangat Curam 5 
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3.2.4 Pengolahan Citra 

Pengolahan Citra Landsat-8 yang dilakukan untuk memperoleh 

parameter penggunaan lahan. Pengolahan citra yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pre-processing 

Citra Landsat-8 yang mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat 

terdiri dari dua citra. Kedua citra tersebut digabungkan untuk 

mempermudah proses pengolahan citra. Hasil penggabungan citra 

tersebut dilakukan pemotongan menjadi lingkup yang lebih sempit 

atau sesuai dengan wilayah penelitian. Koreksi radiometrik atau 

koreksi atmosfer merupakan langkah untuk memperbaiki kualitas 

pixel citra. 

2. Interpretasi manual 

Citra yang sudah dikoreksi diinterpretasi secara manual untuk 

melihat penggunaan lahan pada lokasi kejadian tanah longsor. 

Interpretasi secara manual dilakukan berdasarkan pengenalan ciri 

atau karakteristik objek berdasarkan 9 unsur: bentuk, ukuran, pola, 

bayangan, rona/warna, tekstur, situasi, asisiasi, dan konvergensi 

bukti. 

3. Klasifikasi penggunaan lahan 

Klasifikasi penggunaan lahan dibagi menjadi lima kelas yang 

disajikan pada tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6 Klasifikasi tutupan lahan [23] 

PENGGUNAAN LAHAN KELAS SKOR 

Hutan Sangat Rendah 1 

Pemukiman dan Bangunan Industri Rendah 2 

Perkebunan dan Semak Belukar Sedang 3 

Pertanian Tinggi 4 

Lahan Terbuka Sangat Tinggi 5 
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3.2.5 Pemberian Skor Masing-masing Parameter 

Parameter yang digunakan dalam penentuan kelas potensi tanah longsor 

pada penelitian ini memiliki jumlah kelas yang berbeda-beda, untuk 

meningkatkan akurasi dan efisiensi sebelum dilaukan pembobotan, 

semua parameter akan dinormalisasi: dilakukan penyekalaan ke dalam 

rentan tertentu. Metode normalisasi yang dipilih yaitu normalisasi min-

maks [17]. Penyekalaan bertujuan untuk menyamakan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh masing-masing parameter terhadap tanah longsor 

dengan menetapkan dua titik batas skor. Masing-masing kelas setiap 

parameter memiliki selisih yang sama.hasil penyekalaan parameter curah 

hujan dapat dilihat pada tabel 3.7, parameter jenis batuan pada tabel 3.8 

parameter kemiringan lereng pada tabel 3.9 dan parameter penggunaan 

lahan pada tabel 3.10. 

 

Tabel 3.7 Skala parameter curah hujan 

CURAH HUJAN MM/BULAN KETERANGAN SKOR SKALA 

0-100 Rendah 1 1 

100 - 300 Menengah 2 4 

300 - 500 Tinggi 3 7 

> 500 Sangat Tinggi 4 10 

 
Tabel 3.8 Skala parameter jenis batuan 

JENIS BATUAN KETERANGAN SKOR SKALA 

Bahan Aluvial Rendah 1 1 

Batuan Sedimen Sedang 2 5,5 

Batuan Vulkanik Tinggi 3 10 

 
Tabel 3.9 Skala parameter kemiringan lereng 

KELERENGAN KETERANGAN SKOR SKALA 

0% - 8% Datar 1 1 

8% - 15% Landai 2 3,25 

15% - 25% Agak Curam 3 5,5 

25% - 45% Curam 4 7,75 

>45% Sangat Curam 5 10 
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Tabel 3.10 Skala parameter penggunaan lahan 

PENGGUNAAN LAHAN KELAS SKOR SKALA 

Hutan Sangat Rendah 1 1 

Pemukiman dan Bangunan 

Industri 
Rendah 2 3,25 

Perkebunan dan Semak 

Belukar 
Sedang 3 5,5 

Pertanian Tinggi 4 7,75 

Lahan Terbuka Sangat Tinggi 5 10 

 

Pembobotan untuk mendapatkan tingkat potensi tanah longsor pada 

lokasi kejadian tanah longsor didasarkan pada penelitian Puslittanak 

tahun 2004 yang dimodifikasi oleh penulis. Tabel nilai untuk 

pembobotan dapat dilihat pada tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11 Bobot parameter [23] dan modifikasi penulis 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Klasifikasi Kelas Potensi Tanah Longsor 

Klasifikasi tanah longsor dilakukan dengan penentuan nilai interval kelas 

untuk membedakan tingkat potensi tanah longsor antara satu kelas 

dengan yang lain. Pada penelitian ini kelas potensi longsor dibagi 

menjadi tiga: rendah, sedang dan tinggi [25]. Perhitungan nilai interval 

antar kelas menggunakan rumus Distribusi Frekuensi (Aturan Sturgess). 

Rumus Aturan Sturgess dapat dilihat pada rumus 3.1. 

𝐾𝑖 =
𝑋𝑡−𝑋𝑟

𝑘
                                                                 (3.1) 

Keterangan: 

Ki : Kelas interval 

Xt : Data tertinggi 

Xr : Data terendah 

K : Jumlah kelas yang diinginkan 

NO. PARAMETER BOBOT 

1 Curah Hujan 30% 

2 Jenis Batuan 25% 

3 Kemiringan Lereng 25% 

4 Penggunaan Lahan 20% 
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Nilai interval ditentukan dengan cara melihat nilai maksimum dan nilai 

minimum data penelitian, kelas interval didapatkan dengan cara mencari 

selisih antara data tertinggi dengan data terendah dan dibagi dengan jumlah 

kelas yang diinginkan. Hasil dari perhitungan disajikan pada tabel 3.12. 

 

Tabel 3.12 Nilai pembagian kelas potensi tanah longsor 

NO KELAS POTENSI NILAI 

1 Rendah 3.7 - 4.9 

2 Sedang 5.0 - 6.2 

3 Tinggi 6.3 - 7.5 

 

3.2.7  Kontribusi Aktivitas Seismik 

Aktivitas seismik yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

aktivitas seismik yang bersumber dari gempa bumi. Besarnya kekuatan 

gempa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tanah 

longsor, gempa bumi dengan kekuatan 0-4 magnitudo memiliki pengaruh 

yang rendah, kekuatan 4-5 magnitudo agak rendah, kekuatan 5-6 

magnitudo sedang, kekuatan 6-7 magnitudo agak tinggi, dan kekuatan >7 

magnitudo tinggi [26]. Pada penelitian ini digunakan gempa dengan 

kekuatan diatas 4 magnitudo yang berdasarkan hubungan waktu dengan 

kejadian tanah longsor, waktu yang dipilih berdasarkan kaitan gempa 

bumi dengan lokasi kejadian tanah longsor yang memiliki nilai terendah 

pada kelas potensi rendah. 

 

Melihat besarnya kontribusi aktivitas seismik terhadap kejadian tanah 

longsor dilakukan dengan memberikan persentase masing-masing kelas 

potensi tanah longsor. Jumlah kejadian tanah longsor yang memiliki 

hubungan dengan aktivitas seismik (gempa bumi) dibagi dengan jumlah 

kejadian tanah longsor pada kelas tersebut, dengan rumus persentase 

dapat dilihat pada rumus 3.2. Lokasi kejadian tanah longsor kelas potensi 

tanah longsor pada kelas potensi rendah dan sedang juga dilakukan 

persentase dengan jumlah keseluruhan kejadian tanah longsor untuk 

melihat seberapa besar pengaruh kontribusi aktivitas seismik  terhadap 

lokasi kejadian tanah longsor dengan potensi tanah longsor yang tidak 
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tinggi. Persentase kontribusi aktivitas seismik menunjukan besarnya 

pengaruh dari aktivitas seismik atau pengaruh dari integrasi aktivitas 

seismik dengan parameter lain penyebab tanah longsor yang tidak 

digunakan terhadap kejadian tanah longsor. Untuk perhitungan 

persentase kontribusi aktivitas seismik pada kejadian tanah longsor 

dengan kelas potensi rendah dan sedang: dengan menjumlahkan kejadian 

tanah longsor pada kelas potensi rendah dan sedang yang memiliki 

hubungan dengan aktivitas seismik dibagi dengan jumlah keseluruhan 

kejadian tanah longsor, dengan rumus persentase  dapat dilihat pada 

rumus 3.3.  

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑋 100% 

                (3.2) 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝐾𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ + 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑋 100% 

 ((3.3) 

 


