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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian bab pendahuluan akan dibahas mengenai hal-hal yang menjadi 

dasar dalam melakukan penelitian. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

1.1  Latar Belakang 

Kota Bandar Lampung dilalui oleh sungai-sungai yang termasuk dalam 

wilayah sungai Way Seputih dan Way Sekampung yaitu Sungai Way Halim, Way 

Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung Karang dann Way Kuripan, Way Balau, Way 

Kupang, Way Garuntang, Way Kuala yang mengalir ke Teluk Betung. Kota Bandar 

Lampung merupakan kota yang memiliki dua sungai besar yaitu Way Kuripan dan 

Way Kuala dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai-sungai tersebut merupakan 

DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung 

dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung Sungai-sungai yang melintasi Kota 

Bandar Lampung adalah sungai kecil dengan debit air yang kecil. Sehingga pada 

musim kemarau sungai cenderung mengering tetapi saat musim hujan debit air akan 

bertambah (RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2010-2031). Pada kurun waktu 5 

tahun terakhir Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan jumlah penduduk. 

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di suatu kota maka semakin 

beragam pula aktifitas/kegiatan yang mendorong bertambahnya kebutuhan akan 

lahan. Selain memiliki permasalahan keterbatasan lahan, Kota Bandar Lampung 

memiliki potensi bencana yang beraneka ragam, salah satunya yaitu bencana banjir.  

Faktor-faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung diantaranya 

sistem drainase yang buruk, tersumbatnya gorong-gorong akibat banyaknya 

sampah, alih fungsi lahan, rusaknya kawasan penyerapan air, kurangnya 

penghijauan, penyempitan daerah aliran sungai akibat permukiman warga, dan 

adanya warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya (Banuwa dkk, 
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2018). Pada gambar 1.1 telah disajikan terdiri dari tiga kelas bencana banjir di Kota 

Bandar Lampung yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan data dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada grafik 1.1 kecamatan yang terkena 

dampak bencana banjir tertinggi berdasarkan luas bencana adalah Kecamatan 

Tanjung Senang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan 

Panjang, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kedamaian.  

 

 
Sumber : Kemeterian Agraria Tata Ruang Republik Indonesia, 2018 

 

GAMBAR 1. 1 

Kecamatan Terdampak Bencana di Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan data kejadian bencana banjir Kota Bandar Lampung tahun 

2014-2018 dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung, dalam 

kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2018 kasus banjir di Kota 

Bandar Lampung masih terulang setiap tahunnya. Berikut ini daftar kasus banjir di 

Kota Bandar Lampung tahun 2014 sampai 2018: 
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TABEL I.1 

Data Kejadian Bencana Banjir Tahun 2014-2018 

 

No Tahun 
Jumlah 

Kasus 
Lokasi Titik Banjir 

1 2014 11 Kalibalau Kencana (4), Tanjung Karang, Way 

Lunik, Rajabasa Nunyai, Tanjung Gading, Way 

Laga, Rajabasa, Keteguhan 

2 2015 12 Way Lunik (3), Bumi Waras,  Palapa, Gotong 

Royong, Kalibalau Kencana (2), Pengajaran, 

Campang Raya,  Kedaton (2) 

3 2016 10 Jagabaya I, Sinar Banten, Garuntang, Kalibalau 

Kencana, Wat Lunik, Jagabaya III, Campang Raya, 

Enggal,  

4 2017 20 Teluk Betung Barat (3), Teluk Betung Utara (2), 

Jagabaya, Tanjung Karang Barat, Pengajaran, Kota 

Karang, Teluk Betung Timur (2), Gedung Pakuan 

(2), Panjang, Kedaton (2), Umbul Kunci,Serensem 

(2), Kuripan (2)  

5 2018 

(Januari-

Maret) 

8 Pesawahan (2), Kupang Teba, Rajabasa (2), 

Kedaton, Kalibalau Kencana,Gulak Galik  

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, 2018 

 

Berdasarkan data TABEL 1.1 dan LAMPIRA F pada tahun 2014 terjadi 

11 kasus bencana banjir dan lokasi yang sering terkena banjir adalah Kelurahan 

Kalibalau Kencana yaitu sebanyak 4 kali. Pada tahun 2015 terjadi 12 kasus bencana 

banjir dengan lokasi yang sering terkena banjir adalah Kelurahan Way Lunik 

sebanyak 3 kali. Tahun 2016 terjadi 10 kasus bencana banjir dengan lokasi yang 

tersebar di beberapa kelurahan di Kota Bandar Lampung. Tahun 2017 terjadi 20 

kasus dengan lokasi yang sering terkena banjir ialah Kecamatan Teluk Betung Barat 

sebanyak 3 kali. Pada Tahun 2018 dari bulan Januari hingga Maret tercatat 

sebanyak 8 kasus bencana banjir di Kota Bandar Lampung, lokasi yang terkena 

dampak berada di Kelurahan Pesawahan dan Kecamatan Rajabasa sebanyak 2 kali.  
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Berdasarkan Data BPBD Kota Bandarlampung tahun 2018,  pada kurun 

waktu 5 tahun terakhir Kelurahan Kalibalau Kencana menjadi salah satu lokasi 

yang sering terkena bencana banjir dengan 139 KK terkena dampaknya. Namun 

demikian masyarakat tetap memilih untuk tidak meninggalkan tempat tinggalnya, 

dengan alasan banjir tidak terjadi dalam waktu yang lama. Menurut Himbawan 

(2010), hal pertama yang menjadi alasan tetap bermukimnya masyarakat di 

kawasan rawan bencana banjir ialah masyarakat mampu mengatasi kerawanan 

terhadap bencana tersebut sehingga mereka tetap bertahan dan bermukim. Hal 

kedua karenaberkaitan dengan faktor-faktor yang melekat pada masing-masing 

individu. Fenomena tetap bermukimnya masyarakat membuat peneliti ingin 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan seseorang 

untuk tetap bermukim di kawasan rawan bencana banjir.   
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Sumber : Kemeterian Agraria Tata Ruang, 2018 

 

GAMBAR 1.2 

 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Bandar Lampung 



6 
 

 

 
 

6
 

6
 

1.2 Rumusan Masalah 

Kelurahan Kalibalau Kencana yang berada di Kecamatan Kedamaian 

merupakan kelurahan yang memiliki permasalahan bencana banjir terutama saat 

musim penghujan. Berdasarkan wawancara dengan Danton Banjir Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung, bencana banjir yang 

terjadi di Kelurahan Kalibalau Kencana disebabkan oleh intensitas curah hujan 

yang tinggi, sempitnya alur sungai, sampah di aliran sungai, dan sedimen pada dasar 

sungai. Fenomena tetap bermukimnya masyarkat di daerah rawan bencana banjir 

diindikasikan sangat erat pada masing-masing individu yang ada di kelurahan 

tersebut. Oleh sebab itu, peneliti melakukan studi “Faktor yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat  tetap bermukim di kawasan rawan bencana banjir”  dilihat 

dari faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan serta program yang paling 

mempengaruhi keputusan masyarakat. Sehingga dapat ditarik pertanyaan 

penelitian:  

“Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat Kelurahan 

Kalibalau Kencana  tetap bermukim pada kawasan rawan banjir?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui faktor apa yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat kelurahan kalibalau kencana  tetap bermukim pada kawasan 

rawan bencana banjir. Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik banjir di Kelurahan Kalibalau Kencana. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat 

tetap bermukim di kawasan rawan bencana banjir 

3. Menentukan faktor yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat 

Kelurahan Kalibalau Kencana untuk tetap bermukim pada kawasan rawan 

bencana banjir. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai 

masukan tentang kebijakan terhadap keberadaan permukiman yang rawan 

banjir di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian.  

2. Manfaat akademik bagi Mahasiswa PWK dari penelitian ini yaitu, sebagai 

contoh kasus faktor-faktor keputusan masyarakat tetap bermukim di daerah 

rawan banjir di perkotaan dan bahan informasi mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan masyarakat tetap bermukim di kawasan rawan 

banjir. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup pada penelitian melingkupi ruang lingkup materi, dan 

ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup penelitian membatasi ruang dan konteks 

yang dijelaskan sebagai dasar asumsi dalam penelitian. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Kelurahan Kalibalau Kencana merupakan kelurahan yang dialiri sungai 

Way Balau yang memiliki permasalahan berupa bencana banjir.  Bencana banjir 

yang terjadi sesuai dengan intensitas hujan pada kawasan tersebut dan dipengaruhi 

oleh faktor sedimentasi, sampah, dan sempadan sungai. Dari permasalahn tersebut 

masyarakat Kelurahan Kalibalau Kencana tetap bermukim dan tidak pindah ke 

tempat lain. Ruang lingkup materi yang dibahas adalah aspek-aspek yang akan 

dikaji dalam penelitian. Aspek-aspek tersebut dibatasi pada: 

1. Tinjauan karakteristik banjir di wilayah studi, meliputi antara lain: tinggi 

genangan, lama genangan dan frekuensi banjir dalam setahun. 

2. Tinjauan faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat seperti faktor 

sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan di kawasan rawan banjir 
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1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang dijadikan lingkup di dalam penelitian ini adalah Kelurahan 

Kalibalau Kecana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kelurahan ini 

dipilih menjadi wilayah studi karena termasuk ke dalam daerah rawan bencana 

banjir  setiap tahunnya. Banjir yang terjadi di  Kelurahan Kalibalau Kencana 

sebanyak  1 sampai 3 kali  dalam satu tahunnya. Lingkup wilayah studi dapat dilihat 

pada GAMBAR 1.4 berikut:  



 
 

 
 

9
 

 
Sumber: Kementerian Agraria Tata Ruang, 2018 

 

GAMBAR 1. 3 

Peta Deliniasi Wilayah Studi 
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1.6 Metode  Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai proses pelaksanaan dan 

pelaksanaan  penelitian. Metode penelitian terdiri atas pendekatan penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, metode analisis, dan 

desain penelitian.  

 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix 

methods. Menurut Sugiyono (2014)  mix methods merupakan metode penelitian 

yang menggunakan dua metode sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam satu 

kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, 

reliabel, dan objektif.  Pada penelitian ini terdisi atas tiga subbab pembahasan. Sub 

bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel beserta 

distribusinya, dan metode analisis data. Pada tahap metode analisis data analisis 

yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik biner. 

Tahapan untuk analisis statistik deskriptif pada sasaran pertama akan digunakan 

sebagai informasi dasar untuk tahap analisis pada sasaran kedua. Pada sasaran 

kedua menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang bermukim di kawasan rawan 

bencana banjir. Kemudian pada tahap menjawab sasaran ketiga yaitu menggunakan 

analisis regresi untuk menentukan faktor yang paling mempengaruhi keputusan 

masyarakat tetap bermukim terhadap keinginan masyarakat tetap bermukim di 

lokasi rawan banjir.  

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode, cara, atau tahapan 

secara ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk memenuhi kebutuhan data 

yang dibutuhkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014). Data yang 

digunakan dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan dan dikelompokkan 
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berdasarkan kesamaan datanya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan 

dalam studi terdiri atas pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.  

A. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder hanya menggunakan telaah dokumen. 

Telaah dokumen yang dimaksud adalah salah satu cara untuk mendapatkan 

informasi pendukung melalui berbagai sumber. Informasi data sekunder bisa 

didapatkan dari dokumen-dokumen berbagai kebijakan, seperti data statistik 

kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, data bencana 

banjir Kota Bandar Lampung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Bandar Lampung, jurnal, peta dan lain sebagainya.  

 

B. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan tinjauan dan 

pengumpulan data secara langsung di Kelurahan Kalibalau Kencana 

Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati, dan dicatat.  Data primer ini diperoleh dari hasil 

pengamatan lapangan pada waktu studi dilakukan. Instrument yang digunakan 

adalah observasi lapangan, dokumentasi foto, dan kuesioner.  

1) Observasi Lapangan  

Observasi lapangan bertujuan agar peneliti memperoleh fakta dari wilayah 

studi serta untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari telaah 

dokumen, studi literatur, kuesioner, maupun wawancara. Observasi 

lapangan dilakukan dengan dokumentasi gambar di lapangan untuk 

memperkuat fakta yang ditemukan serta membuat catatan-catatan penting 

yang harus segera ditulis setelah mengamati keadaan dan kejadian di 

wilayah studi. Pengamatan dilakukan langsung untuk melihat keadaan 

sungai (terdapat sempadan sungai, ada tidaknya sampah di aliran sungai), 

keadaan rumah, dan keadaan jalan (berlubang atau tidak, beraspal atau 

tidak) yang ada di Kelurahan Kalibalau Kencana.  
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2) Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner merupakan hal pokok dalam pengumpulan data memuat daftar 

kebutuhan data dalam bentuk pertanyaan isian atau pilihan (Pontoh, 2013). 

Pengumpulan data dengan kuesioner bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan serta memperoleh informasi tambahan 

penelitian. Jenis pertanyaan yang akan diajukan dalam kuesioner adalah 

jenis pertanyaan kombinasi yaitu pertanyaan tertutup (jawaban diarahkan) 

dan pertanyaan terbuka (jawaban berupa penjelasan). Pertanyaan terbuka 

memuat pertanyaan mengenai karakteristik responden penelitian dan 

pertanyaan tetutup mengenai faktor bermukim di kawasan rawan banjir. 

Kuesioner ini ditujukan kepada sejumlah responden yang masih bermukim 

di kawasan rawan banjir. Proses pengumpulan data dilakukan selama 10 

hari dengan bantuan beberapa asisten.   

 

1.6.3 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik stratified 

random sampling. Stratified Random Sampling  adalah suatu cara pengambilan 

sampel dengan membagi populasi yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai 

dengan klasifikasi dengan mendasarkan diri pada relevansi, kebutuhan, dan 

keselarasan dengan tujuan studi (Efferin, 2008). Kriteria pengambilan populasi 

tersebut adalah:  

- Kelurahan yang akan dilakukan survei merupakan daerah yang sering terjadi 

banjir, dan berpotensi menggenangi rumah warga 

- Responden tersebut merupakan warga Kelurahan Kalibalau Kencana 

- Responden tersebut merupakan warga yang terkena bencana banjir dan sudah 

di data oleh Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2016 

Berdasarkan kriteria di atas dan data dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Bandar Lampung didapatkan 139 KK yang menjadi korban bencana 
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banjir atau terkena dampak bencana banjir. Persebaran korban bencana banjir di 

Kelurahan Kalibalau Kencana sebagai berikut:  

TABEL I. 2 

Proporsi Persebaran Korban Bencana Banjir di  

Kelurahan Kalibalau Kencana 
 

Lingkungan RT Populasi 

I RT 01 25 KK 

I RT 02 11 KK 

I RT 03 54 KK 

II RT 03 26 KK 

III RT 10 23 KK 

Jumlah 139 KK 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan TABEL 1.2 tersebut digunakan untuk pengambilan data 

primer berupa penyebaran kuesioner. Setelah dilakukan pengambilan data berupa 

kuesioner terdapat 84 KK yang memilih untuk tetap bermukim, oleh karena itu 

jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 84 KK. Karena 

sebagian besar masyarakat tetap memilih untuk tetap bermukim sehingga perlu 

dilakukan penelitian di Kelurahan Kalibalau Kencana. Setelah dilakukan tahap 

pengambilan data, tahapan selanjutnya berupa analisis faktor yang paling 

mempengaruhi keputusan masyarakat tetap bermukim di kawasan rawan bencana 

banjir dengan melakukan analisis logistik biner. 

 

1.6.4 Metode Analisis 

Pada studi penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

masyarakat tinggal di kawasan rawan bencana banjir menggunakan analisis 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data 

penelitian berupa angka dan analisis statistik. Metode ini termasuk sebagai metode 

ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu terukur, konkrit dan 
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sistematis (Sugiyono, 2014). Masing-masing analisis yang digunakan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut: 

A. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2014). Metode analisis ini digunakan untuk menjawab sasaran 

pertama dan kedua. Sasaran pertama berupa teridentifikasinya karakteristik 

banjir diwilayah studi. Karakteristik yang dimaksud berupa intensitas frekuensi 

banjir dalam setahun, tinggi genangan dan lama genangan. Sasaran ke dua ialah 

teridentifikasinya faktor –faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat 

untuk tetap bermukim di kawasan rawan banjir. Faktor yang dimaksud bisa 

berupa faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan.  Data-data yang diperoleh 

akan disajikan dalam bentuk tabulasi, chart, maupun grafik sehingga 

mempermudah dalam membaca data.  

B. Uji Signifikansi Korelasi 

Setelah membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel pada uji 

validitas,kemudian dilakukan perbandingan nilai Sig. (2-tailed). Menurut 

Santoso S. (2015) pengujian nilai Sig. ini dilakukan untuk menguji apakah 

angka korelasi menunjukkan angka yang signifikan,sebagai berikut: 

 

1) Hipotesis 

a) H0 : Tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variabel (nilai korelasi  

0) 

b) H1 : Ada hubungan (korelasi) antara dua variabel (nilai korelasi ≠ 0) 

 

 -1 0 1 

Keterangan: 

-1  : Korelasi sempurna dengan arah hubungan berlawanan 

0  : Tidak ada korelasi 

1  : Korelasi sempurna dengan arah hubungan sama (tidak berlawanan) 
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Sebenarnya tidak ada ketentuan yang tepat mengenai angka korelasi yang 

menunjukkan angaka korelasi kuat atau lemah. Akan tetapi, terdapat pedoman 

sederhana menurut Santoso S: 320 (2015) bahwa angka korelasi  > 0,5 

menandakan korelasi cukup kuat, sedangkan angka korelasi < 0,5 menandakan 

korelasi lemah.  

 

2) Dasar Pengambilan Keputusan 

a) Nilai Sig. (2-tailed) > 0,025, maka H0 diterima  

b) Nilai Sig. (2-tailed) < 0,025, maka H0 ditolak 

 

C. Analisis Regresi Logistik Biner 

Analisis regresi dalam ilmu statistik merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam menentukan suatu hubungan sebab akibat (hubungan kausal) 

yang termasuk ke dalam bentuk rumusan masalah dalam penelitian assosiatif. 

Rumusan masalah assosiatif menurut Sugiyono (2014) merupakan rumusan 

masalah penelitian yang sifatnya mempertanyakan suatu hubungan di antara 

dua atau lebih variabel. Regresi logistik dalam penelitian ini termasuk ke dalam 

kelompok analisis regresi berganda.   

Jenis data dari analisis regresi logistik biner pada variabel terikat (perubahan 

fungsi penggunaan lahan) yaitu menggunakan data dikotomi. Data dikotomi 

ini menggunakan skala pengukuran Guttman, dimana menurut Sugiyono 

(2014: 96) skala pengukuran tipe ini merupakan skala dengan jawaban 

pertanyaan yang tegas. Skala ini terdiri dari dua kategori, seperti tinggi dan 

rendah, baik dan buruk, atau ya dan tidak. Data yang diperoleh berupa data 

interval atau rasio dikotomi (dua kategori). Dua kategori tersebut umumnya 

diberi nilai 0 dan 1 (Nirwana, 2015). Pemberian nilai 0 apabila suatu kejadian 

dinyatakan gagal, sementara pemberian nilai 1 apabila suatu kejadian 

dinyatakan sukses. Sedangkan untuk variabel independent adalah bertipe 

interval atau rasio (scale), jika variabel independen adalah kategori, maka perlu 

diubah ke dalam bentuk numerik dengan memberi value, contohnya 1= tidak 

baik, 2 = baik, 3 = sangat baik, sehingga mudah untuk menginput data kedalam 
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aplikasi pengolah data. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Keinginan tetap bermukim dirumuskan sebagai variabel dependent atau  

(Y), dalam keinginan tetap bermukim terdiri atas keinginan tetap 

bermukim tinggi dan keinginan tetap bermukim rendah. Pengklasifikasian 

tersebut didasari oleh kepemilikan rumah responden.  

2. Banyaknya variabel independent (X) yang akan mempengaruhi variabel 

dependen (Y), ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:  

a) Tingkat Pendidikan  h)  Tingkat Pendidikan 

b) Ikatan Sosial i)  Lokasi Pekerjaan 

c) Interaksi Sosial j) Jenis Rumah 

d) Lama Tinggal k)  Bentuk Rumah 

e) Kepemilikan Lahan l) Jarak Rumah dengan Sungai 

f) Kepemilikan Rumah m) Program Pemerintah  

g) Pekerjaan  

Penerapan analisis regresi logistik biner untuk memperoleh suatu model 

keinginan tetap bermukim dengan mengetahui variabel-variabel apa saja yang 

mempengaruhinya. Pemodelan didapatkan dengan melakukan penilaian model 

FIT, sebagai berikut:  

1. -2 Log Likelihood yang dibandingkan dengan nilai Chi Square 

Uji Likelihood Ratio (rasio kemungkinan) digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan 

(bersama). 

2. Omnibus Test 

Pengujian ini juga menggunakan pendekatan uji chi square.Bila nilai 

signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikaatnya 

dapat diprediksi dengan tepat oleh variabel bebas dalam penelitian ini. 

 

 

 



17 
 

 

 
 

1
7

 

1
7

 

3. Hosmer and Lemeshow Test 

Tes ini berfungsi untuk menguji hipotesis alternatif bahwa data empiris 

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan 

data sehingga model dapat dikatakan fit).  

4. Pseudo R Square (Nagelkerke R Square)  

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba untuk meniru 

ukuran R pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit 

diinterpretasikan. Negelkerke’s R2 merupakan modifikasi dari koefisien 

Cox dan Snell’s R2 untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 – 

1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R2 dengan 

nilai maksimumnya. Nilai Negelkerke’s R2 dapat diinterpretasikan seperti 

nilai R2 pada multiple regression. 

Setelah melakukan penilaian model di atas, maka dilakukan interpretasi 

dengan wald test dan odds ratio Exp (B). Penjelasan teknik analisis data di atas 

merupakan penjelasan untuk menjawab sasaran ketiga. Sasaran ketiga, yaitu 

menentukan faktor yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat tetap 

bermukim terhadap keinginan masyarakat tetap bermukim di lokasi rawan banjir. 

Pada bagian sasaran ini, jawaban sasaran didapatkan dengan pengumpulan data 

primer berupa kuesioner pada masyarakat Kelurahan Kalibalau Kencana seperti 

yang dijelaskan sebelumnya. Hasil kuesioner tersebut selanjutnya diinput ke dalam 

software SPSS yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi 

logistik biner untuk memperoleh informasi yang faktual, logis dan dapat dimengerti 

mengenai seberapa signifikan variabel yang mempengaruhi tetap bermukim. 
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1.6.5 Desain Penelitian 

No Sasaran 

Input 

Teknik Analsiis Output 
Jenis Kebutuhan Data 

Metode Pengumpulan 

Data 

1 Mengidentifikasi Karakteristik 

Banjir di Wilayah Penelitian 

a. Data Sekunder: 

1) Shp RTRW Kota 

Bandaar Lampung 

2) Data Bencana Banjir 

2013-2018 

b. Data Primer: 

1) Deliniasi Banjir 

Kelurahan Kalibalau 

Kencana 

a. Data Sekunder: 

1) Instansional 

b. Data Primer: 

1) Observasi 

Analisis Deskriptif Karakteristik Banjir 

Kelurahan Kalibalau 

Kencana dan Peta 

Deliniasi Banjir 

2 Mengidentifikasi  Faktor – 

Faktor Apa Saja Yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Masyarakat Tetap Bermukim Di 

Kawasan Rawan Banjir 

a. Data Sekunder: 

1) Tinjauan Literatur 

yang berkaitan 

a. Data Sekunder: 

1) Literatur 

b. Data Primer: 

1) Observasi 

Analisis Deskriptif 

dengan menggunakan 

penyintesaan penelitian 

terdahulu dan keadaan 

lapangan 

Faktor – Faktor Apa Saja 

Yang Mempengaruhi 

Keputusan Masyarakat 

Tetap Bermukim Di 

Kawasan Rawan Banjir 

3 Mengidentifikasi Faktor Yang 

Paling Berpengaruh Terhadap 

Menetapnya Masyarakat Di 

Kawasan Rawan Bencana 

Banjir 

a. Data Sekunder: 

1) Shp RTRW Kota 

Bandar Lampung 

a. Data Sekunder: 

1) Literatur 

2) Data Primer: 

1) Kuesioner 

Analisis Regresi 

Logistik Biner 

menggunakan software 

SPSS 

Faktor Yang Paling 

Berpengaruh Terhadap 

Menetapnya Masyarakat 

Di Kawasan Rawan 

Bencana Banjir 
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1.7 Kerangka Berfikir 

  

LATAR BELAKANG 

• Kota Bandar Lampung  merupakan kota yang dialiri 2 sungai besar (Way Kuripan dan Way Kuala) dan 

23 sungai Kecil. Sungai yang ada pada musim penghujan tidak mampu menampung debit air.  

• Pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan, dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir meninggat sebesar 73.871 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi 

penggunaan lahan permukiman di Kota Bandar Lampung.  

• Kota  Bandar Lampung selain memiliki permasalahan keterbatasan lahan, memiliki potensi bencana 

banjir.  

• Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, Kelurahan Kalibalau Kencana merupakan kelurahan 

yang paling sering terkena banjir. Hal ini dikarenakan penyempitan daerah aliran sungai akibat 

permukiman warga, serta sedimentasi dan sampah yang ada di sunai Way Balau.  

RUMUSAN MASALAH 

“Faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat Kelurahan Kalibalau Kencana 

tetap bermukim pada daerah rawan bencana banjir” 

TUJUAN 

“Mengetahui faktor yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat Kelurahan Kalibalau Kencana tetap 

bermukim pada daerah rawan bencana banjir” 

Mengidentifikasi 

Karakteristik Banjir 

di Kelurahan 

Kalibalau Kencana 

Mengidentifikasi Faktor - 

Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Masyarakat 

Tetap Bermukim Di 

Kawasan Rawan Banjir 

Mengetahui Faktor Yang  Paling Mempengaruhi Keputusan Masyarakat 

Kelurahan Kalibalau Kencana  Tetap Bermukim Pada Kawasan Rawan  

Bencana Banjir 

Menentukan Faktor 

yang  Paling 

Mempengaruhi 

Keputusan Masyarakat  

Kelurahan Kalibalau 

Kencana Tetap 

Bermukim di Kawasan 

Rawan Banjir  

Analisis Deskripsi Analisis Regresi 
Logistik Biner Analisis Deskripsi 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi ke dalam 5 bab. Pembagian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang mendasari penelitian, terkait 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metode penelitian,  

kerangka berfikir dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN LITERATUR  

Pada bab kedua ini dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar dan 

perkembangan fenomena yang digunakan dalam penelitian. Adapun hal-hal yang 

dibahas pada bagian ini meliputi tinjauan teoritis terhadap bencana dan banjir.  

BAB III Gambaran Umum Wilayah Studi  

Pada bab ketiga ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kota 

Bandar Lampung, Kelurahan Kalibalau Kencana, dan juga karakteristik Kelurahan 

Kalibalau Kencana.  

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

MASYARAKAT BERMUKIM DI KAWASAN RAWAN BENCANA 

BANJIR  

Pada bab keempat akan dijabarkan mengenai karakteristik banjir di Kelurahan 

Kalibalau Kencana, identifikasi faktor sosial, ekonomi dan fisiklingkungan dalam 

pengambilan keputusan masyarakat tetap bermukim, serta analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan masyarakat Kelurahan Kalibalau Kencana tetap 

bermukim di kawasan rawan banjir.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab kelima ini ajan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 

mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat Kelurahan Kalibalau 

Kencana tetap bermukim di kawasan rawan bencana banjir serta memberikan 

rekomendasi sebagai bentuk usulan atau saran pada masa yang akan datang.  


