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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

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

terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika yang dibuat dalam penelitian ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu sistem kompleks yang berada di 

luar individu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan organisme dan juga menjadi 

tempat untuk hidup dan saling berinteraksi satu sama lain (Ch & Sudarsono, 2008). 

Untuk menunjang, mendukung, dan menjaga keselarasan serta keseimbangan 

kehidupan makhluk hidup tersebut, maka lingkungan memerlukan suatu 

kemampuan agar nantinya kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat terkontrol 

dengan baik, di mana kemampuan tersebut dapat berupa Daya Dukung Lingkungan 

(DDL) yang juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam (Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Wajo, 2018). Hal ini juga dikarenakan manusia merupakan 

makhluk yang memiliki ketergantungan paling besar terhadap lingkungan 

(Rusdina, 2015). 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa daya dukung lingkungan itu sendiri memiliki 

pengertian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan tentu memiliki keterikatan dengan 

lahan, dikarenakan lahan merupakan salah satu komponen penting dalam 

lingkungan sebagai penunjang ekosistem yang ada di dalamnya. Lahan itu sendiri 

memiliki pengertian bagian bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian 

tanah, lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi, dan vegetasi 

yang menutupinya, yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan (Mega, dkk., 2010). 



2 

 

Perilaku manusia yang kerap kali tidak memikirkan dampak terhadap 

lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lahan atau dapat disebut juga degradasi 

lahan. Degradasi lahan itu sendiri memiliki pengertian sebagai 

kemerosotan/penurunan kualitas lahan dan produktivitas potensial/daya dukung 

dari sebidang lahan yang bersangkutan baik secara alami maupun akibat dari 

campur tangan manusia sehingga tidak dapat berdaya guna secara maksimal dan 

lestari (Mega, dkk., 2010). Terjadinya degradasi lahan yang terus menerus tentu 

akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk mendukung kehidupan 

di dalamnya serta akan menyebabkan kerusakan pada tingkatan yang lebih besar, 

yaitu kerusakan lingkungan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa kerusakan 

lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat 

fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yaitu 

aktivitas manusia. 

Menurut Pirngadi (2004), terdapat fenomena unik yang terjadi antara 

manusia dengan lingkungan sebagai tempat tinggalnya. Perilaku manusia bagaikan 

dua hal yang berbeda, di mana salah satu sisi manusia memerlukan lingkungan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di sisi lain manusia memerlukan 

bumi/lingkungan sebagai tempat sampah raksasa, di mana seluruh limbah hasil 

aktivitas manusia dibuang begitu saja di bumi (Pirngadi, 2004). Kedua hal tersebut 

akan berdampak pada lingkungan, terutama akan menimbulkan dampak negatif dan 

berimbas pada kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya kerusakan lingkungan 

tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya bencana 

alam. Menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana Pesisir (Studi Kasus Kelurahan 

Banten dan Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten; 

Desa Purwerejo, Desa Morodemak, Desa Surodadi dan Desa Timbulsloko, 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah) dikatakan bahwa bencana dapat saja terjadi 

secara tiba-tiba ataupun dapat berlangsung dengan serangkaian proses tertentu yang 

terjadi secara bertahap perlahan demi perlahan. Selain itu, disebutkan juga bahwa 

daya dukung lingkungan yang mengalami penurunan juga akan semakin 

meningkatkan terjadinya risiko bencana, terutama pada kalangan yang memiliki 
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kerentanan bencana yang tinggi, baik dari segi sosial, fisik, ekonomi, maupun 

ekologinya (Lestari, dkk., 2018). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak riwayat terjadinya 

bencana alam yang dibuktikan dengan data yang dihimpun dalam Data Informasi 

Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 

2005 hingga 2015 lebih dari 78% (11.648) kejadian bencana merupakan bencana 

hidrometeorologi dan hanya sekitar 22% (3.810) merupakan bencana geologi. 

Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, 

gelombang ekstrem, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem. 

Sedangkan untuk kelompok bencana geologi  yang sering terjadi adalah gempa 

bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. 

Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis 

kelompok yang relatif terus meningkat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 

2016). Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

dikatakan bahwa suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai bencana apabila 

mengancam kehidupan manusia dan memiliki kerugian ataupun dampak negatif 

bagi manusia baik berupa korban jiwa, kerugian harta benda, maupun dampak 

psikologis bagi korbannya. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut tentu 

berbeda-beda, bergantung pada tingkat risiko yang dimiliki. Konsep dari risiko 

bencana dapat dihitung dengan perkalian antara bahaya (hazard) dengan kerentanan 

(vulnerability) dan dibagi dengan kapasitas (capacity) yang tertera dalam Perka 

BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) terdapat 8 

(delapan) jenis potensi bahaya yang pernah terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu 

banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, 

cuaca ekstrem, tanah longsor, gempa bumi dan banjir bandang. Dan untuk potensi 

luas bahaya di Kota Bandar Lampung, bencana banjir termasuk dalam kelas bahaya 

tinggi (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015). Selain itu, dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 disebutkan bahwa 

banjir merupakan salah satu jenis rawan bencana alam yang potensial terjadi di Kota 

Bandar Lampung selain gelombang pasang, gempa bumi, dan kebakaran. Dan pada 

Dokumen Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011 
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– 2030, disebutkan bahwa salah satu bencana banjir cukup besar yang pernah terjadi 

di Kota Bandar Lampung adalah banjir pada tanggal 18 Desember 2008 yang kala 

itu terjadi hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung selama tiga jam 

sehingga menyebabkan meluapnya sungai dan air bercampur lumpur mengalir 

deras menggenangi pemukiman warga di pusat kota. Banjir tersebut melanda 

daerah pemukiman warga di beberapa daerah, seperti Tanjung Karang Pusat, Teluk 

Betung Selatan, Kota Karang, Panjang, Teluk Betung Barat, sebagian daerah 

Kedaton, di mana menurut Sekretaris Provinsi Lampung Irham Djafar Lan Putra, 

banjir tersebut merupakan yang terbesar dalam 23 tahun terakhir di Ibu Kota 

Provinsi Lampung. 

Salah satu daerah di Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat bahaya 

banjir yang tinggi yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan. Menurut Dokumen 

Kajian Risiko Bencana Kota Bandar Lampung 2016 – 2020, Kecamatan Teluk 

Betung Selatan termasuk dalam kelas bahaya tinggi dengan potensi bahaya banjir 

seluas 187 Ha, sehingga persentase luas bahaya banjir di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yaitu sebesar 49,34%. Dengan persentase tersebut dapat dikatakan bahwa 

hampir bahkan mendekati setengah dari luas wilayah di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yang memiliki potensi bahaya banjir. Jika dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya, Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan kecamatan yang juga 

termasuk dalam daerah yang memiliki potensi bahaya banjir yang tinggi selain 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan 

Panjang, dan Kecamatan Kedamaian, di mana Kecamatan Teluk Betung Selatan 

memiliki peringkat ke-6 dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Bandar 

Lampung yang memiliki kelas bahaya banjir tinggi. Sedangkan, untuk Kecamatan 

Way Halim, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Senang, dan Kecamatan 

Rajabasa memiliki potensi bahaya banjir yang sedang. 

Dalam Dokumen Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar 

Lampung Tahun 2011 – 2030, luas baya banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

terhitung seluas 251,05 ha atau sebesar 68,04% yang terdiri dari kelas bahaya banjir 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dengan persentase luas 

banjir yang melebihi setengah dari luas wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan 

memiliki potensi terjadinya bahaya banjir, walaupun ketika tetap berada pada 
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peringkat ke-6 dari tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada 

Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan di Kota 

Bandar Lampung, disebutkan bahwa terdapat beberapa titik banjir yang ada di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan pada tahun 2019, diantaranya yaitu pada Jalan 

Ikan Bawal, Jalan Ikan Pari, dan Jalan R.E. Martadinata yang juga memperkuat data 

dan membuktikan bahwa Kecamatan Teluk Betung Selatan memang rawan akan 

terjadinya banjir. 

Berdasarkan sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

dapat dikatakan bahwa Kecamatan Teluk Betung Selatan memiliki potensi bencana 

banjir yang tinggi. Tingginya potensi bencana banjir tersebut membuat peneliti 

melakukan perhitungan pada tingkat kerentanan bencana banjirnya untuk melihat 

apakah Kecamatan Teluk Betung Selatan juga merupakan daerah yang memiliki 

kerentanan bencana banjir yang tinggi. Selain itu, hasil dari analisis kerentanan 

bencana banjir tersebut juga akan dikaitkan dengan kondisi lahan yang ada pada 

daerah tersebut yang dilakukan dengan perhitungan dan analisis mengenai 

kemampuan lahan yang menggunakan klasifikasi pengembangan di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan sebuah penelitian untuk 

membuktikan apakah kemampuan lahan (yang dalam hal ini menggunakan 

klasifikasi pengembangan) memiliki hubungan dengan tingkat kerentanan bencana 

banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi 

hubungan daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan dengan kerentanan 

bencana banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Lingkungan memiliki banyak manfaat untuk menunjang keberlangsungan 

kehidupan makhluk hidup. Apabila lingkungan yang menjadi tempat 

keberlangsungan kehidupan mengalami kerusakan, maka tentu akan berdampak 

buruk bagi makhluk hidup di dalamnya. Dalam hal ini, kerusakan lingkungan tentu 

tidak terlepas dari kerusakan lahan di dalamnya, karena lahan itu sendiri merupakan 

salah satu bagian utama dari lingkungan. Kerusakan lahan atau yang dapat disebut 

sebagai degradasi lahan akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk 

mendukung kehidupan di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kemampuan 
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dari lahan itu sendiri agar dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup 

lain. Untuk melihat kemampuan lahan di suatu daerah, salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu evaluasi daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan. Di 

mana dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, 

Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. 

Dengan bermacam-macamnya perilaku manusia tersebut tentu dapat 

memiliki dampak terhadap lingkungan, terutama apabila terdapat perilaku yang 

kerap kali tidak memikirkan lingkungan karena dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan juga dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk 

mendukung kehidupan di dalamnya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat 

mengakibatkan terjadinya bencana alam yang salah satunya adalah banjir. Banjir 

dapat terjadi karena penurunan kualitas lahan di suatu daerah dan dapat pula 

disebabkan oleh faktor-faktor lain. Salah satu kota yang sering mengalami banjir 

yaitu Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian latar belakang 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Kondisi lahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang relatif datar dan 

hanya beberapa yang berada pada daerah perbukitan sedang, serta berada pada 

topografi yang rendah menambah potensi akan bahaya banjir tersebut. Dengan 

pentingnya lingkungan terutama lahan bagi keberlangsungan kehidupan manusia 

dan juga beberapa data pendukung terjadinya banjir tersebut, maka perlu dilakukan 

kajian untuk mengetahui klasifikasi pengembangan pada kemampuan lahan di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan dan juga analisisnya dalam hal kebencanaan 

(dalam hal ini bencana banjir) yang juga diperkuat dengan data jumlah penduduk 

yang diperoleh dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar 

Lampung, di mana jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Selatan selalu 

mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir baik dalam jumlah penduduk, 

maupun dalam kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk pada Kecamatan Teluk 

Betung Selatan juga selalu lebih tinggi daripada kepadatan Penduduk pada Kota 

Bandar Lampung, di mana dalam Dokumen Kota Bandar Lampung dalam Angka 

Tahun 2020 disebutkan bahwa pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kecamatan 

Teluk Betung Selatan sebesar 11.151 jiwa/km2 yang memiliki besar lebih dari dua 
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kali lipat jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung 

sebesar 5.332 jiwa/ km2 (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Penelitian ini juga bermula dari hipotesis/dugaan awal peneliti bahwa 

kemampuan lahan dengan kerentanan banjir memiliki hubungan satu sama lain. Hal 

ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh lahan memiliki aspek lingkungan 

dan juga aspek fisik pada saat dilakukan kajian di dalamnya, selain itu aspek sosial 

juga berkaitan dengan kajian kemampuan lahan dikarenakan kemampuan dari lahan 

itu sendiri akan bermuara pada aspek sosial dalam pembahasannya (memiliki 

dampak terhadap kehidupan manusia) sesuai dengan latar belakang yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Pada analisis tentang kebencanaan dalam penelitian ini, 

peneliti memilih menghitung kerentanan banjir yang ada pada Kecamatan Teluk 

Betung Selatan. Dipilihnya analisis kerentanan banjir dikarenakan pada 

perhitungan Indeks Kerentanan Banjir (IKB) dilakukan terlebih dahulu perhitungan 

pada kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan 

lingkungan. Sehingga aspek yang dibahas pada perhitungan indeks kerentanan 

banjir melibatkan aspek sosial, fisik, ekonomi, dan juga lingkungan. Dipilihnya 

bencana banjir pada analisis kerentanan tersebut dikarenakan banjir itu sendiri 

merupakan bencana yang sering ditemui di Kota Bandar Lampung, dan banjir juga 

dapat disebabkan oleh aktivitas manusia selain tentunya disebabkan oleh faktor 

alam. 

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang 

membahas tentang kondisi lahan dan juga kerentanan banjir di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan, serta peneliti juga akan melakukan analisis untuk membuktikan 

apakah terdapat hubungan antara kemampuan lahan dengan kerentanan banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan dikarenakan dari beberapa literatur yang telah 

didapatkan, belum ditemukan penelitian yang melihat hubungan antara kemampuan 

lahan dengan tingkat kerentanan banjir, sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah 

kebaruan dalam penelitian mengenai kebencanaan. Hasil dari penelitian ini dapat 

berupa kondisi kemampuan dari lahan itu sendiri sekaligus tingkat kerentanan 

banjir yang dimiliki, sehingga pada saat memberikan rekomendasi dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan/rekomendasi 

yang salah satunya bagi pemerintah daerah setempat ketika akan melakukan 
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perencanaan/pembangunan karena dalam melakukan perencanaan/pembangunan di 

suatu daerah, aspek fisik dan lingkungan serta aspek kebencanaan merupakan aspek 

yang dianggap penting untuk dikaji, dikarenakan perencanaan harus melibatkan 

banyak aspek agar pembangunan tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan juga terdapat pada aspek 

sosial di mana dapat langsung ditujukan kepada masyarakat setempat mengenai 

bencana banjir tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

sekaligus kewaspadaan terhadap bencana banjir yang terjadi. Hal tersebut 

diharapkan agar nantinya dapat menurunkan tingkat kerentanan banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan baik dari aspek sosial maupun dari aspek fisik. 

Berdasarkan latar belakang beserta rumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah pertanyaan yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian ini, yaitu “Bagaimana Hubungan antara Daya Dukung 

Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan dengan Kerentanan Bencana 

Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan?”. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah “Mengidentifikasi Hubungan Daya 

Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan dengan Kerentanan 

Bencana Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan”. Dan sasaran penelitian 

ini yaitu: 

1. Teridentifikasinya daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan 

di  Kecamatan Teluk Betung Selatan 

2. Teridentifikasinya tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan 

3. Teridentifikasinya hubungan antara daya dukung lingkungan yang 

ditinjau dari kemampuan lahan dengan tingkat kerentanan bencana 

banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat 

menyumbangkan wawasan serta memperdalam materi mengenai daya dukung 

lingkungan berbasis kemampuan lahan dan juga aspek kebencanaan yang dalam 

penelitian ini terfokus dalam kajian kerentanan bencana banjir, serta dapat 

memberikan wawasan mengenai hubungan antara klasifikasi pengembangan pada 

kemampuan lahan dengan kerentanan banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu menjadi masukan bagi pemerintah 

daerah setempat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

perencanaan/pembangunan di Kecamatan Teluk Betung Selatan tersebut yang 

dilihat dari segi kemampuan lahan dan dari segi kebencanaannya, khususnya 

bencana banjir. Manfaat praktis dari penelitian ini akan lebih dibahas dalam 

rekomendasi, baik rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat maupun 

rekomendasi bagi masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan meliputi ruang lingkup spasial 

dan ruang lingkup material/substansial. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial pada penelitian ini yaitu berlokasi di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandar 

Lampung. Kecamatan Teluk Betung Selatan dipilih menjadi lokasi dijadikannya 

penelitian ini dikarenakan merupakan daerah yang rawan akan terjadinya banjir. 

Seperti data yang tertera pada Dokumen Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota 

Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030, luas baya banjir di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan terhitung seluas 251,05 ha atau sebesar 68,04% yang terdiri dari kelas 

bahaya banjir sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dengan 
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persentase luas banjir yang melebihi setengah dari luas wilayah Kecamatan Teluk 

Betung Selatan memiliki potensi terjadinya bahaya banjir. Pada Dokumen Laporan 

Akhir Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Bandar Lampung, 

disebutkan bahwa terdapat beberapa titik banjir yang ada di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan pada tahun 2019, diantaranya yaitu pada Jalan Ikan Bawal, Jalan 

Ikan Pari, dan Jalan R.E. Martadinata yang juga memperkuat data dan 

membuktikan bahwa Kecamatan Teluk Betung Selatan memang rawan akan 

terjadinya banjir. Dengan data-data yang menjelaskan mengenai banjir tersebut 

membuat peneliti melakukan penelitian yang salah satu sasarannya membahas 

mengenai banjir (berupa kerentanan banjir) yang juga dikaitkan dengan kondisi 

lahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Di mana salah satu data yang juga 

mendukung potensi bahaya banjir tersebut yaitu berupa kondisi lahan di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan yang relatif datar dan hanya beberapa yang berada pada 

daerah perbukitan sedang, serta berada pada topografi yang rendah tentu akan 

berdampak pada kerawanan banjir di daerah tersebut. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Material/Substansial 

Ruang lingkup material/substansial pada penelitian ini yaitu membahas 

tentang kondisi daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan serta 

hubungannya dengan kerentanan bencana banjir di lokasi penelitian (Kecamatan 

Teluk Betung Selatan). Di mana pada analisis kemampuan lahan berpedoman 

kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam 

Penyusunan Rencana Tata Ruang dan pada analisis kerentanan banjir berpedoman 

pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, di mana dalam Perka 

tersebut analisis yang diambil hanya sebatas perhitungan kerentanan yang dalam 

hal ini kerentanan banjir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang 

tertera pada halaman selanjutnya. 



 

 
 

1
1 

 
  Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1.1 

RUANG LINGKUP MATERIAL/SUBSTANSIAL



12 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini akan dijelaskan melalui gambar di 

bawah ini. 

 

 
  Sumber: Peneliti, 2020 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan merupakan tempat 

makhluk hidup untuk tinggal dan 

saling berinteraksi 

Agar lingkungan tetap dapat 

mendukung kehidupan makhluk 

hidup tersebut, diperlukan Daya 

Dukung Lingkungan (DDL) 

Perilaku manusia yang kerap kali tidak 

memikirkan lingkungan secara perlahan 

dapat menyebabkan kerusakan/degradasi 

lahan yang apabila terjadi secara terus 

menerus akan menyebabkan kerusakan 

pada tingkatan yang lebih besar, yaitu 

kerusakan lingkungan 

Kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta berkurangnya daya 

dukung secara terus menerus, maka terdapat kemungkinan akan 

menyebabkan terjadinya bencana alam, salah satunya adalah banjir 

Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi, salah 

satunya di Kota Bandar Lampung khususnya di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan 

Bagaimana Hubungan antara Daya Dukung Lingkungan 

Berbasis Kemampuan Lahan dengan Kerentanan Bencana 

Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan? 

Mengidentifikasi Hubungan Daya Dukung Lingkungan 

Berbasis Kemampuan Lahan dengan Kerentanan Bencana 

Banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

Latar Belakang 

Pertanyaan 

Penelitian 

Tujuan 

Teridentifikasinya 

daya dukung 

lingkungan 

berbasis 

kemampuan lahan 

di Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

Teridentifikasinya 

tingkat kerentanan 

bencana banjir di 

Kecamatan Teluk 

Betung Selatan 

Teridentifikasinya 

hubungan antara daya 

dukung lingkungan 

yang ditinjau dari 

kemampuan lahan 

dengan tingkat 

kerentanan bencana 

banjir di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan 

Sasaran 

Keluaran 

Analisis 

Kemampuan 

Lahan 

Analisis Kerentanan 

Banjir 

Analisis Asosiasi 

Korelatif 

Klasifikasi 

Pengembangan 

Tingkat 

Kerentanan Banjir 

Hubungan Kemampuan 

Lahan dengan 

Kerentanan Banjir 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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1.7 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan kumpulan beberapa penelitian terdahulu, 

baik berupa  skripsi, jurnal, maupun sumber lainnya yang memiliki topik yang 

sama/mirip dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam melakukan 

penelitian ini, dilakukan perbandingan antara beberapa hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Keaslian penelitian dibuat dengan tujuan agar dapat 

memperkuat signifikansi penelitian serta untuk mengargumentasikan bahwa 

penelitian yang peneliti lakukan merupakan baru dan belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, terdapat keunikan yang berupa analisis korelasi 

atau hubungan yang dilakukan antara klasifikasi pengembangan pada kemampuan 

lahan dengan kerentanan bencana banjir yang masih jarang atau bahkan belum 

pernah dilakukan sebelumnya karena selama peneliti mencari referensi untuk 

penelitian ini, belum ditemukan jurnal ataupun penelitian yang membahas tentang 

hubungan antara klasifikasi pengembangan pada kemampuan lahan dengan 

kerentanan bencana banjir. Selain itu, terdapat pembaruan yang ada dalam 

penelitian ini yang berupa pembaruan wilayah penelitian yang digunakan untuk 

melakukan analisis kemampuan lahan dan juga analisis kerentanan banjir yang 

dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 
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TABEL I.1 

PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA 

No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Rivaldo Restu 

Wirawan, 

Veronica A. 

Kumurur, dan 

Fela Warouw 

Daya Dukung 

Lingkungan 

Berbasis 

Kemampuan 

Lahan di Kota 

Palu 

2019 

Analisis Satuan Kemampuan Lahan, 

Analisis Kemampuan Lahan, dan 

Analisis Daya Dukung Lahan 

1. Kelas kemampuan lahan terbagi menjadi 5 kelas, 

yaitu kelas a 39%, kelas b 18%, kelas c 16%, kelas d 

17% dan kelas e 10%. Sehingga kemampuan 

pengembangan di Kota Palu didominasi oleh 

kemampuan pengembangan rendah. 

2. Daya dukung lahan terdiri dari 5 kelas yaitu kelas a 

0%, kelas b 0%, kelas c 4% kelas d 11% dan kelas e 

74%. Sehingga untuk kelas e sudah melebihi standar 

rasio tutupan lahan. 

2 

Lulu Mari 

Fitria, Novi 

Maulida 

Ni’mah, dan 

Leonardus K. 

Danu 

Kerentanan Fisik 

terhadap 

Bencana Banjir 

di Kawasan 

Perkotaan 

Yogyakarta 

2019 

Tingkat kerentanan fisik di wilayah 

penelitian diukur menggunakan 

parameter rumah, fasilitas umum dan 

fasilitas kritis. Jumlah nilai rupiah 

rumah, fasilitas umum, dan fasilitas 

kritis dihitung berdasarkan kelas 

bahaya di area yang terdampak. 

Distribusi spasial nilai rupiah untuk 

parameter rumah dan fasilitas umum 

dianalisis berdasarkan sebaran 

wilayah pemukiman. Masing-masing 

parameter dianalisis menggunakan 

metode skoring sesuai Perka BNPB 

Nomor 02 Tahun 2012 untuk 

memperoleh nilai skor kerentanan 

fisik. 

Secara spasial keseluruhan KPY memiliki tingkat 

kerentanan fisik rendah, sedang dan tinggi. Dengan sebaran 

spasial pada kawasan terbangun dengan guna lahan 

permukiman memiliki tingkat kerentanan tinggi. Fasilitas 

umum yang memiliki jumlah dan luasan area yang besar 

dapat meningkatkan tingkat kerentanan fisik terutama 

fasilitas umum yang berada dalam kawasan permukiman. 

Secara umum wilayah KPY terbagi ke dalam tiga tingkat 

kerentanan, dengan proporsi 32% dari wilayah KPY 

dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kerentanan 

rendah, 25% dengan tingkat kerentanan sedang dan 43% 

dengan tingkat kerentanan tinggi. 

3 

Ingrith 

Pemani, Fela 

Warouw, dan 

Karakteristik 

Adaptasi 

Struktural 

Menurut Tingkat 

2019 

1. Identifikasi Tingkat Kerawanan 

Banjir menggunakan metode 

analisis skoring dan analisis 

spasial 

1. Tingkat kerawanan banjir pada kawasan permukiman 

di sepanjang bantaran sungai sawangan Kota Manado 

terdiri atas tiga tingkat kerawanan yaitu sangat rawan, 

rawan, dan tidak rawan. 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Surijadi 

Supardjo 

Kerentanan 

Bencana Banjir 

di Permukiman 

Sepanjang 

Bantaran Sungai 

Sawangan Kota 

Manado 

2. Analisis Tingkat Kerentanan 

Banjir menggunakan metode 
analisis spasial dan skoring, 

yang dirujuk dari Peraturan 

Kepala BNPB No.2 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana 

3. Karakteristik Adaptasi 

Struktural menggunakan metode 

analisis statistik deskriptif 

2. Hasil Analisis Tingkat Kerentanan pada permukiman 

sepanjang bantaran sungai sawangan Kota Manado di 

klasifikasikan menjadi tiga yaitu kerentanan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3. Karakteristik adaptasi struktural menurut tingkat 

kerentanan tinggi, sedang, dan rendah pada kawasan 

dengan tingkat kerawanan sangat rawan. 

4 

Dwi 

Agustina, 

Roikhatul 

Jannah, 

Naydial 

Roesdal 

Aktivitas Fisik 

Berperan 

Penting dalam 

Kesegaran 

Jasmani Murid 

SD 

2016 

Jenis penelitian adalah non-

eksperimen (observasional) analitikal 

dengan pendekatan cross sectional, 

dengan metode analisis data meliputi; 

univariat, bivariat dengan uji 

Sommer’s, Multivariat dengan 

analisis regresi logistic multinomial 

1. Sebagian besar siswa kelas 4-6 SDN Jatirasa III yaitu 

65,4% memiliki status gizi baik. 

2. Aktivitas fisik responden sebagian besar ringan 52,2 

% dan sisanya sedang. 

3. Tidak ada satu pun siswa SDN Jatirasa III yang 

memiliki kebiasaan merokok. 

4. Kesegaran jasmani siswa SDN Jatirasa, 78,7% adalah 

baik dan sangat bak. 

5. Baik aktivitas fisik maupun status gizi, keduanya 

memiliki kontribusi terhadap kesegaran jasmani, 

namun aktivitas fisik merupakan variabel yang paling 

dominan berperan dalam kesegaran jasmani 

responden. Anak-anak dengan aktivitas fisik sedang 

berpeluang 3,9 atau4 kali lebih besar untuk memiliki 

kesegaran jasmani sangat baik, sedang status gizi 

hanya 1,5 kali. 

5 

Widiatmaka, 

Wiwin 

Ambarwulan, 

Muhamad 

Yanuar 

Daya Dukung 

Lingkungan 

Berbasis 

Kemampuan 

2015 

Analisis kemampuan lahan yang 

kemudian dibandingkan dengan 

penggunaan lahan aktual hasil 

interpretasi Citra Landsat 8 OLI dan 

alokasi pola ruang dalam Rencana 

Wilayah Kabupaten Tuban memiliki lahan dengan kelas 

kemampuan lahan berkisar dari kelas II sampai kelas VIII. 

Sebagian besar lahan memiliki kemampuan yang dapat 

mendukung usaha pertanian (kelas I sampai kelas IV), 

namun ada sebagian kecil lainnya yang seyogianya tidak 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Jarwadi 

Purwanto, 

Yudi 

Setiawan, dan 

Hefni Effendi 

Lahan  di Tuban, 

Jawa Timur 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK). Kesesuaian antara 

kemampuan lahan dengan 

penggunaan lahan aktual dan alokasi 

dalam pola ruang dikelaskan dalam 3 

(tiga) kategori: sesuai, sesuai 

bersyarat, dan tidak sesuai. 

digunakan untuk budidaya (kelas V sampai kelas VIII). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya-

upaya konservasi lahan secukupnya bagi lahan-lahan yang 

secara aktual telah digunakan melebihi kemampuan 

lahannya. 

6 

Siti 

Hardiyanti, 

Yuki Novia 

Nasution, Ika 

Purnamasari 

Aplikasi Analisis 

Korelasi 

Somers’d pada 

Kepemimpinan 

dan Kondisi 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai 

BKKBN 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

2015 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari hasil observasi 

(pengamatan. Terdapat 3 variabel 

penelitian, yaitu variabel 

kepemimpinan (X1) dan kondisi 

lingkungan kerja (X2) sebagai 

variabel independen serta variabel 

kinerja pegawai (Y) sebagai variabel 

dependen. Adapun teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas 

3. Analisis Statistika Deskriptif 

4. Analisis Korelasi Somers’d 

1. Diketahui bahwa pada instansi BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur memiliki kepemimpinan yang 

sangat baik, kondisi lingkungan kerja yang nyaman 

dan kinerja pegawai yang sangat baik. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, yaitu 

sebesar 0,313. Hubungan yang dimiliki rendah atau 

lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik kepemimpinan di instansi, maka kinerja pegawai 

akan memuaskan. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi 

lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, yaitu 

sebesar 0,393. Hubungan yang dimiliki rendah atau 

lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

nyaman kondisi lingkungan kerja di instansi, maka 

kinerja pegawai akan memuaskan. 

7 

Adhe Reza 

Rachmat dan 

Adjie 

Pamungkas 

Faktor-Faktor 

Kerentanan yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Bencana Banjir 

di Kecamatan 

Manggala Kota 

Makassar 

2014 

Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan teknik 

survei primer dan sekunder. Survei 

primer melalui wawancara semi 

terstruktur kepada stakeholders 

terpilih, sedangkan survei sekunder 

dilakukan dengan survei instansional 

untuk memperoleh gambaran umum 

Variabel kerentanan terhadap banjir yang paling 

berpengaruh melihat dari jumlah konfirmasi pengaruh oleh 

stakeholder dan iterasi unit analisis adalah variabel kondisi 

drainase dan jarak dari sungai. Kerentanan wilayah 

terhadap bencana banjir di Kecamatan Manggala 

dipengaruhi 6 faktor kerentanan, antara lain: faktor kondisi 

drainase yang tidak memadai, faktor dekatnya jarak 

bangunan dengan sungai sehingga mudah terkena luapan 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

wilayah dan gambaran banjir di 

Kecamatan Manggala. Untuk 

mengetahui faktor-faktor kerentanan 

yang berpengaruh terhadap bencana 

banjir di Kecamatan Manggala 

digunakan teknik analisis isi (content 

analysis) yaitu, teknik eksplorasi data 

yang mengandalkan kode dalam 

suatu teks perekaman. 

sungai, faktor lokasi permukiman berada di daerah 

akumulasi genangan (cekungan dan landai), faktor 

penurunan daya infiltrasi tanah, faktor konstruksi jalan 

yang rentan kerusakan akibat genangan, dan yang terakhir 

adalah faktor tingginya potensi penduduk terdampak 

banjir. 

8 

Prastika 

Kriesniati, 

Desi Yuniarti, 

Darnah A. 

Nohe 

Analisis Korelasi 

Somers’d pada 

Data Tingkat 

Kenyamanan 

Siswa-Siswi 

SMP Plus Melati 

Samarinda 

2013 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu korelasi Somers’d. 

Di mana variabel yang digunakan 

pada penelitian ini terbagi menjadi 2 

variabel, yaitu variabel dependen dan 

independen. Untuk variabel dependen 

(Y) pada penelitian ini adalah tingkat 

kenyamanan siswa-siswi SMP Plus 

Melati Samarinda, sedangkan untuk 

variabel independen (X), yaitu 

fasilitas asrama serta kualitas 

makanan. 

Diketahui bahwa terdapat hubungan antara fasilitas asrama 

dengan tingkat kenyamanan siswa-siswi serta terdapat 

hubungan antara kualitas makanan dengan tingkat 

kenyamanan siswa-siswi. Untuk hubungan antara fasilitas 

asrama dengan tingkat kenyamanan siswa-siswi dan 

kualitas makanan dengan tingkat kenyamanan siswa-siswi 

diperoleh nilai koefisien korelasi Somers’d berturut-turut 

sebesar 0,330 dan 0,345. Berdasarkan nilai koefisien 

korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara fasilitas asrama dengan tingkat kenyamanan siswa-

siswi dan kualitas makanan dengan tingkat kenyamanan 

siswa-siswi rendah tapi pasti. Jenis korelasi dari kedua 

analisis tersebut adalah korelasi positif dan memiliki 

hubungan yang searah atau berbanding lurus. 

9 
Agus Joko 

Pratomo 

Analisis 

Kerentanan 

Banjir di Daerah 

Aliran Sungai 

Sengkarang  

Kabupaten 

Pekalongan 

Provinsi Jawa 

2008 

Metode analisis yang digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian 

adalah metode analisis kuantitatif 

dengan menggunakan metode 

pendekatan analisis tumpang 

susun/overlay parameter-parameter 

banjir berjenjang tertimbang dengan 

menggunakan Sistem Informasi 

Peta Kerentanan Banjir di DAS Sengkarang Kabupaten 

Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. 
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No 
Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 
Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Tengah dengan 

Bantuan Sistem 

Informasi 

Geografis 

Geografis (SIG). Overlay dilakukan 

dengan input tiga peta tematik, yaitu: 

Peta Kemiringan Lereng, Peta 

Infiltrasi Tanah, dan Peta Penggunaan 

Lahan, di mana ketiga peta tersebut 

merupakan parameter-parameter 

kerentanan banjir dalam penelitian 

ini. 

10 

Dewi 

Liesnoor 

Setyowati 

Kajian Evaluasi 

Kesesuaian 

Lahan 

Permukiman 

dengan Teknik 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

2007 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi teknik 

perbandingan (matching) dan metode 

tumpang susun peta (overlay peta). 

Perkembangan Permukiman di Kota Semarang termasuk 

kategori kesesuaian lahan kelas S2 (sesuai dengan sedikit 

hambatan) seluas 36,9%, S3 (sesuai dengan banyak 

hambatan yang dominan) seluas 6,3%, N1 (tidak sesuai) 

seluas 53,5%, dan N2 (sangat tidak sesuai) seluas 3,4%. 

Kelas kesesuaian S2 lahan permukiman termasuk sesuai 

dan dapat dikembangkan, kelas S3 dan kelas N1 lahan 

permukiman yang harus selalu diperbaiki faktor 

penghambatnya, sedangkan lahan kelas N2 merupakan 

lahan yang tidak sesuai untuk permukiman dan tidak 

disarankan untuk dibangun permukiman. 
Sumber: Peneliti, 2020



19 
 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan dijelaskan terdiri dari pendekatan 

penelitian, metode koleksi data, metode analisis data, variabel penelitian, unit 

amatan dan unit analisis, dan tahapan penelitian. Menurut Noor (2011), penelitian 

merupakan langkah sistematis yang dilakukan dalam upaya memecahkan masalah 

untuk mengambil keputusan. Prosedur maupun alat yang digunakan harus cocok 

dengan metode penelitian yang digunakan, dikarenakan metode penelitian yang 

dipakai harus sesuai dengan desain ataupun topik penelitian yang dipilih (Nazir, 

1983). Dalam jurnal yang dibuat oleh Musianto (2002) juga dijelaskan bahwa 

metodologi merupakan hanya sebuah alat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, 

selama dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. 

 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan spasial 

kuantitatif. Pendekatan spasial digunakan untuk menggambarkan sebaran 

klasifikasi kemampuan lahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan juga sebaran 

kerentanan banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Sedangkan, pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk pengolahan data dalam perhitungan kerentanan banjir 

yang terdiri dari kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan 

kerentanan lingkungan. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara daya dukung lingkungan yang ditinjau dari 

kemampuan lahan dengan tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kedua variabel 

tersebut beserta kekuatan hubungan dan juga arah hubungan yang dihasilkan. 

 

1.8.2 Metode Koleksi Data 

Metode koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

koleksi data kemampuan lahan dan koleksi data kerentanan banjir. 
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1.8.2.1 Koleksi Data Kemampuan Lahan 

Metode koleksi data yang digunakan untuk menganalisis kemampuan 

lahan yaitu menggunakan koleksi data sekunder yang diperlukan dalam pembuatan 

peta kemampuan lahan. Menurut Wirawan, dkk. (2019), untuk membuat peta 

kemampuan lahan, diperlukan pembuatan sembilan peta Satuan Kemampuan 

Lahan (SKL) terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, 

Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Sembilan 

peta SKL tersebut terdiri dari: 

1. SKL Morfologi 

2. SKL Kemudahan Dikerjakan 

3. SKL Kestabilan Lereng 

4. SKL Kestabilan Pondasi 

5. SKL Ketersediaan Air 

6. SKL Untuk Drainase 

7. SKL Terhadap Erosi 

8. SKL Pembuangan Limbah 

9. SKL Terhadap Bencana Alam 

Dalam pembuatan masing-masing peta SKL tersebut diperlukan beberapa peta yang 

menjadi syarat dibuatnya masing-masing peta SKL tersebut yang tentu merupakan 

data-data sekunder. Data sekunder yang diperlukan bersumber dari kajian literatur, 

skripsi, studi-studi sebelumnya, maupun dari instansi-instansi terkait, seperti Dinas 

Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung, maupun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.8.2.2 Koleksi Data Kerentanan Banjir 

Metode koleksi data yang digunakan untuk menganalisis kerentanan banjir 

yaitu menggunakan koleksi data sekunder. Data sekunder untuk analisis kerentanan 

banjir terbagi menjadi kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan 

kerentanan lingkungan yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Pada analisis kerentanan 
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sosial membutuhkan data-data seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, 

rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur yang tertera pada 

Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana. Untuk analisis kerentanan ekonomi, data-data yang dibutuhkan berupa 

luas lahan produktif dalam rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak) 

dan PDRB yang tertera pada Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Pengkajian Risiko Bencana. Dalam analisis kerentanan fisik dibutuhkan 

data-data berupa kepadatan rumah (permanen, semi permanen, dan non-permanen), 

ketersediaan bangunan/fasilitas umum, dan ketersediaan fasilitas kritis yang tertera 

pada Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana. Dan untuk menganalisis kerentanan lingkungan, dibutuhkan data 

penutupan lahan yang terdiri dari hutan lindung, hutan alam, hutan 

bakau/mangrove, rawa, dan semak belukar yang juga tertera pada Perka BNPB 

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 

Data-data sekunder tersebut dapat diperoleh dari kajian literatur maupun 

dari instansi-instansi terkait, seperti BPS (Dokumen Provinsi/Kabupaten/Kota 

dalam Angka, PODES, maupun PDRB), Dinas Sosial, dan informasi peta dasar dari 

Bakosurtanal (penggunaan lahan, jaringan jalan dan lokasi fasilitas umum). Selain 

itu, data-data mengenai kependudukan juga dapat diperoleh pada saat survei 

lapangan di masing-masing bagian wilayah penelitian. 



 

 

2
2

 

TABEL I.2 

DATA YANG TELAH DIKUMPULKAN 

No Sasaran Nama Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengambilan 

Tahun 

Data 
Unit Data Sumber Output 

1 

Teridentifikasi

nya Daya 

Dukung 

Lingkungan 

Berbasis 

Kemampuan 

Lahan di  

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

1) Peta (SHP) 

Morfologi 

2) Peta (SHP) 

Kemiringan Lereng 

3) Peta (SHP) 

Topografi 

4) Peta (SHP) Jenis 

Tanah 

5) Peta (SHP) Air 

Tanah Dangkal 

6) Peta (SHP) 

Penggunaan Lahan 

7) Peta (SHP) Curah 

Hujan 

Sekunder 
Survei 

Instansional 
2016 Kecamatan 

Dinas 

Perumahan dan 

Permukiman 

Kota Bandar 

Lampung 

Peta 

Kemampuan 

Lahan 

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

2 

Teridentifikasi

nya Tingkat 

Kerentanan 

Bencana 

Banjir di 

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

1) Data Jumlah 

Penduduk Miskin 

2) Data Jumlah 

Penduduk Cacat 

Sekunder 
Survei 

Instansional 
2018 Kecamatan 

Dinas Sosial 

Kota Bandar 

lampung 

Peta Kerentanan 

Banjir 

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

3) Data Kepadatan 

Penduduk 

4) Data Rasio Jenis 

Kelamin 

5) Data Rasio 

Kelompok Umur 

6) Data Ketersediaan 

Fasilitas Umum 

7) Data Ketersediaan 

Fasilitas Kritis 

8) PDRB 

Sekunder Studi Literatur 2018 Kecamatan 

BPS Kota 

Bandar 

Lampung 
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No Sasaran Nama Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengambilan 

Tahun 

Data 
Unit Data Sumber Output 

9) Luas Lahan 

Produktif 

10) Luas Penutupan 

Lahan (Hutan 

Lindung, Hutan 

Alam, Hutan 

Bakau/Mangrove, 

Semak Belukar, dan 

Rawa). 

Sekunder 
Survei 

Instansional 
2016 Kecamatan 

Dinas 

Perumahan dan 

Permukiman 

Kota Bandar 

Lampung 

3 

Teridentifikasi

nya Hubungan 

antara Daya 

Dukung 

Lingkungan 

yang Ditinjau 

dari 

Kemampuan 

Lahan dengan 

Tingkat 

Kerentanan 

Bencana 

Banjir di 

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

1) Peta Kemampuan 

Lahan Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

2) Peta Kerentanan 

Banjir Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

Sekunder 

Analisis 

Asosiasi 

Korelatif 

2020 Kecamatan 

Hasil analisis 

sasaran 1 dan 

sasaran 2 

Hubungan 

antara 

Kemampuan 

Lahan dengan 

Kerentanan 

Banjir di 

Kecamatan 

Teluk Betung 

Selatan 

Sumber: Peneliti, 2020
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1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

analisis data kemampuan lahan, analisis kerentanan banjir, dan analisis hubungan 

kemampuan lahan dengan kerentanan banjir. 

 

1.8.3.1 Analisis Kemampuan Lahan 

Metode analisis data yang digunakan untuk menentukan kemampuan 

lahan di daerah tersebut yaitu menggunakan metode tumpang susun/overlay pada 9 

peta Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang terdiri dari: 

1. SKL Morfologi 

2. SKL Kemudahan Dikerjakan 

3. SKL Kestabilan Lereng 

4. SKL Kestabilan Pondasi 

5. SKL Ketersediaan Air 

6. SKL Untuk Drainase 

7. SKL Terhadap Erosi 

8. SKL Pembuangan Limbah 

9. SKL Terhadap Bencana Alam 

Untuk membuat masing-masing peta SKL, analisis yang digunakan juga berupa 

metode tumpang susun/overlay pada peta-peta yang menjadi syarat dibuatnya 

masing-masing SKL. Selain dilakukan tumpang susun/overlay peta-peta tersebut, 

dilakukan juga perhitungan untuk mengetahui nilai dari masing-masing SKL. Nilai 

yang diperoleh berasal dari perhitungan masing-masing pembobotan SKL, di mana 

nilai tersebut yang nantinya akan menghasilkan keterangan dari masing-masing 

analisis SKL tersebut. 

Metode ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, 

Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Menurut 

Wirawan, dkk. (2019), untuk menghitung daya dukung lingkungan berbasis 

kemampuan lahan menggunakan metode analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) 

dan analisis kemampuan lahan yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & 
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Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata 

Ruang. Langkah-langkah dalam pembuatan peta kemampuan lahan dapat 

dijelaskan pada gambar berikut. 

 

Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2007 

GAMBAR 1.3 

DIAGRAM ANALISIS KEMAMPUAN LAHAN 

 

Selain itu, dalam perhitungan analisis kemampuan lahan, dilakukan 

pembobotan pada masing-masing Satuan Kemampuan Lahan (SKL), di mana 

seluruh SKL tersebut memiliki bobotnya masing-masing. Dan selanjutnya, tiap 

bobot akan dikalikan dengan nilai yang diperoleh dari perhitungan yang telah 

 

 

 

Kemampuan Lahan 
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dilakukan pada masing-masing SKL sebelumnya. Pembobotan pada masing-

masing SKL tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

TABEL I.3 

PEMBOBOTAN MASING-MASING SKL 
No Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bobot 

1 SKL Morfologi 5 

2 SKL Kemudahan Dikerjakan 1 

3 SKL Kestabilan Lereng 5 

4 SKL Kestabilan Pondasi 3 

5 SKL Ketersediaan Air 5 

6 SKL Untuk Drainase 5 

7 SKL Terhadap Erosi 3 

8 SKL Pembuangan Limbah 0 

9 SKL Terhadap Bencana Alam 5 
Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2007 

 

Setelah dilakukan perkalian antara nilai yang diperoleh sebelumnya 

dengan bobot pada masing-masing SKL, maka akan menghasilkan total skor yang 

digunakan untuk menentukan kelas kemampuan lahan beserta klasifikasi 

pengembangannya. Penentuan kelas kemampuan lahan dan klasifikasi 

pengembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL I.4 

PEMBAGIAN KELAS DAN KLASIFIKASI KEMAMPUAN LAHAN 
Total Nilai Kelas Kemampuan Lahan Klasifikasi Pengembangan 

32 - 58 Kelas a 
Kemampuan Pengembangan Sangat 

Rendah 

59 - 83 Kelas b Kemampuan Pengembangan Rendah 

84 - 109 Kelas c Kemampuan Pengembangan Sedang 

110 - 134 Kelas d Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi 

135 - 160 Kelas e 
Kemampuan Pengembangan Sangat 

Tinggi 
Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2007 

 

1.8.3.2 Analisis Kerentanan Banjir 

Metode analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan 

banjir di lokasi penelitian menggunakan Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, di mana dalam Perka tersebut 
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dijelaskan mengenai cara untuk menghitung bencana mulai dari bahaya, 

kerentanan, kapasitas, hingga tahap penentuan risiko pada berbagai bencana. Pada 

penelitian ini, perhitungan yang digunakan hanya sebatas tahap kerentanan, di mana 

kerentanan yang digunakan yaitu kerentanan banjir. Banjir yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu banjir perkotaan, dikarenakan lokasi yang digunakan pada 

penelitian ini berada pada daerah/kawasan perkotaan. 

Perhitungan Indeks Kerentanan Banjir (IKB) dalam Perka tersebut terbagi 

menjadi 4 jenis kerentanan, yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, 

kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan. Pada penelitian mengenai kerentanan 

banjir yang dilakukan oleh Pemani, dkk. (2019) dikatakan bahwa untuk melakukan 

analisis kerentanan banjir atau perhitungan Indeks Kerentanan Banjir (IKB), 

terlebih dahulu dilakukan analisis-analisis kerentanan yang terdiri dari empat 

komponen, yaitu kerentanan sosial dengan bobot 40%, kerentanan fisik dengan 

bobot 25%, kerentanan ekonomi dengan bobot 25%, dan kerentanan lingkungan 

dengan bobot 10%, di mana komponen-komponen tersebut merujuk pada Perka 

BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 

Tiap kerentanan tersebut memiliki bobot masing-masing, sehingga langkah 

selanjutnya yang dilakukan yaitu penentuan tiap tingkatan dari masing-masing 

kerentanan tersebut. Dan setelah diketahui masing-masing tingkatan dari tiap 

kerentanan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan tingkatan dari 

kerentanan secara keseluruhan yang dalam penelitian ini menghitung tingkat 

kerentanan banjir. 

 

1. Kerentanan Sosial 

Parameter yang digunakan dalam menentukan kerentanan sosial terdiri 

dari kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud 

yaitu rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan 

rasio penduduk cacat. Menurut Khomaruddin (2010) dalam Buku Risiko Bencana 

Indonesia Tahun 2016 dikatakan bahwa secara spasial, masing-masing nilai 

parameter didistribusikan di wilayah pemukiman per desa ataupun kelurahan dalam 

bentuk piksel dan masing-masing piksel tersebut akan mempresentasikan nilai dari 

parameter sosial (jumlah jiwa) yang ada pada seluruh wilayah permukiman. 
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Masing-masing parameter tersebut dianalisis menggunakan metode skoring sesuai 

Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana untuk memperoleh nilai skor kerentanan sosial. Pembagian parameter 

kerentanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL I.5 

PARAMETER KERENTANAN SOSIAL 

Parameter 
Bobot 

(%) 

Kelas 
Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Kepadatan Penduduk 60 
< 500 

jiwa/km2 

500 - 1000 

jiwa/km2 

> 1000 

jiwa/km2 

Kelas/Nilai 

Max Kelas 

Kelompok Rentan 

Rasio Jenis Kelamin 

(10%) 

40 < 20 % 20 – 40 % > 40 % 

Rasio Kelompok Umur 

Rentan (10%) 

Rasio Penduduk Miskin 

(10%) 

Rasio Penduduk Cacat 

(10%) 
Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

 

2. Kerentanan Fisik 

Penilaian pada kerentanan fisik dikaji berdasarkan analisis spasial 

terhadap penggunaan lahan pada daerah penelitian beserta jumlah fasilitas umum 

dan fasilitas kritis, serta asumsi jumlah bangunan rumah yang ada melalui 

identifikasi penggunaan lahan Fitria, dkk. (2019). Parameter yang digunakan dalam 

menentukan kerentanan fisik terdiri dari kepadatan rumah, jumlah fasilitas umum, 

serta jumlah fasilitas kritis, yang kemudian dikalikan dengan harga satuan dari 

masing-masing parameter. Untuk parameter rumah, penentuan harga didapat 

melalui website Kementerian ATR/BPN, sedangkan untuk parameter fasilitas 

umum dan fasilitas kritis didasarkan pada DALA (Damage and Loss Assessment). 

Masing-masing parameter tersebut dianalisis menggunakan metode 

skoring sesuai Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana untuk memperoleh nilai skor kerentanan fisik. 

Pembagian parameter kerentanan fisik dapat dilihat pada tabel berikut. 
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TABEL I.6 

PARAMETER KERENTANAN FISIK 

Parameter 
Bobot 

(%) 

Kelas 
Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Rumah 40 < 400 juta 400 - 800 juta 
> 800 

juta Kelas/Nilai 

Max Kelas Fasilitas Umum 30 < 500 juta 500 juta - 1 M > 1 M 

Fasilitas Kritis 30 < 500 juta 500 juta - 1 M > 1 M 
Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

 

3. Kerentanan Ekonomi 

Parameter yang digunakan dalam menentukan kerentanan ekonomi terdiri 

dari kontribusi PDRB dan luas lahan produktif. Dalam Buku Risiko Bencana 

Indonesia Tahun 2016, disebutkan bahwa nilai kontribusi lahan produktif dihitung 

dari kontribusi PDRB pada sektor yang berhubungan dengan lahan produktif, 

seperti diantaranya sawah, perkebunan, lahan pertanian, dan tambak yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan data penggunaan lahan. Berikut merupakan tabel 

klasifikasi penutupan/penggunaan lahan menjadi lahan produktif sesuai dengan 

Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana. 

 

TABEL I.7 

KLASIFIKASI PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN 
Reklasifikasi 

Penutupan/Penggunaan Lahan Lahan Produktif 

Hutan Tanaman Industri (HTI) Kehutanan 

Perkebunan Perkebunan 

Pertanian Lahan Kering 
Tanaman Pangan 

Sawah 

Pertambangan Pertambangan 

Lainnya Non Produktif 
Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

 

Pada perhitungan PDRB, diperoleh dengan menghitung besaran kontribusi 

PDRB pada sektor yang disumbangkan oleh Kecamatan Teluk Betung Selatan 

terhadap Kota Bandar Lampung. Masing-masing parameter tersebut dianalisis 

menggunakan metode skoring sesuai Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang 
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Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana untuk memperoleh nilai skor 

kerentanan ekonomi. Pembagian parameter kerentanan ekonomi dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

TABEL I.8 

PARAMETER KERENTANAN EKONOMI 

Parameter Bobot (%) 
Kelas 

Skor 
Rendah Sedang Tinggi 

Lahan Produktif 60 < 50 juta 
50 - 200 

juta 

> 200 

juta Kelas/Nilai 

Max Kelas 
PDRB 40 < 100 juta 

100 - 300 

juta 

> 300 

juta 
Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 

 

4. Kerentanan Lingkungan 

Terdapat 4 parameter yang digunakan dalam menentukan kerentanan 

lingkungan yang dilihat berdasarkan luas penutupan lahan, 4 parameter tersebut 

diantaranya adalah luas hutan lindung, luas hutan alam, luas hutan bakau/mangrove, 

luas semak belukar, dan luas rawa yang digunakan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Pemani, dkk. (2019) yang juga merujuk pada merujuk pada Perka BNPB 

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 

Masing-masing parameter tersebut dianalisis menggunakan metode skoring sesuai 

Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana untuk memperoleh nilai skor kerentanan lingkungan. Pembagian 

parameter kerentanan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL I.9 

PARAMETER KERENTANAN LINGKUNGAN 

Parameter Bobot (%) 
Kelas 

Skor 
Rendah Sedang Tinggi 

Hutan Lindung 30 < 20 ha 20 - 50 ha > 50 ha 

Kelas/Nilai 

Max Kelas 

Hutan Alam 30 < 25 ha 25 - 75 ha > 75 ha 

Hutan Bakau/Mangrove 10 < 10 ha 10 - 30 ha > 30 ha 

Semak Belukar 10 < 10 ha 10 - 30 ha > 30 ha 

Rawa 20 < 5 ha 5 - 20 ha > 20 ha 
Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 
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5. Indeks Kerentanan 

Indeks kerentanan bencana diperoleh dari hasil akumulasi (penggabungan) 

skor kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi, dan kerentanan 

lingkungan. Indeks kerentanan bencana berbeda-beda tergantung dari jenis bencana 

yang akan dihitung kerentanannya. Penelitian ini akan menghitung indeks 

kerentanan bencana banjir, di mana memiliki komponen kerentanan sebagai 

berikut: 

 

𝐼𝐾𝐵 = (𝐼𝐾𝑆 𝑥 40%) + (𝐼𝐾𝐹 𝑥 25%) + (𝐼𝐾𝐸 𝑥 25%) + (𝐼𝐾𝐿  10%)         (1) 

Sumber: Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012  

 

Keterangan: 

IKB =  Indeks Kerentanan Banjir 

IKS =  Indeks Kerentanan Sosial 

IKF =  Indeks Kerentanan Fisik 

IKE =  Indeks Kerentanan Ekonomi 

IKL =  Indeks Kerentanan Lingkungan 

 

1.8.3.3 Analisis Hubungan Kemampuan Lahan dengan Kerentanan Banjir 

Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan analisis 

statistik asosiasi, di mana digunakan analisis asosiasi korelatif untuk melihat 

hubungan antara dua variabel. Analisis asosiasi korelatif yang digunakan dalam hal 

ini yaitu untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel kemampuan lahan 

(yang dalam hal ini menggunakan klasifikasi pengembangan) dengan variabel 

kerentanan banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Untuk melakukan analisis 

tersebut, diperlukan hasil dari analisis kemampuan lahan dan hasil dari analisis 

kerentanan banjir terlebih dahulu yang selanjutnya akan ditentukan hubungan 

antara kedua analisis tersebut. Analisis asosiasi korelatif dapat digunakan 

berdasarkan jenis data yang digunakan, apakah data tersebut merupakan data 

nominal, data ordinal, data interval, ataupun data rasio, di mana dalam penelitian 

ini jenis data yang digunakan yaitu data ordinal. Berdasarkan jenis data tersebut 

(data ordinal), terdapat tiga jenis koefisien yang dapat digunakan untuk analisis ini, 
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yaitu Koefisien Gamma (G), Koefisien Sommer (d), dan Koefisien Tau - b Kendal 

(Kachigan, 1986). Selain itu, (Kriesniati, dkk., 2013) dalam jurnalnya juga 

menjelaskan bahwa dalam penelitian yang menggunakan data ordinal, dapat 

menggunakan korelasi Spearman, Kendall’s Tau, Gamma, dan Somers’d dalam 

melakukan analisis korelasinya. Pada penelitian Hardiyanti, dkk. (2015) dijelaskan 

bahwa korelasi Somers’d digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara dua 

variabel yang terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

Dalam penelitian ini, digunakan Koefisien Sommer (d), hal ini 

dikarenakan koefisien tersebut merupakan metode analisis yang memenuhi 

persyaratan untuk dilakukannya analisis ini. Di mana syarat tersebut berupa 

perbedaan jumlah antara tabel dan kolom (variabel klasifikasi pengembangan dan 

variabel kerentanan banjir), sehingga akan menghasilkan matriks dalam bentuk 

persegi panjang. Hal ini berarti koefisien yang dapat digunakan yaitu Koefisien 

Sommer (d) karena dalam Koefisien Gamma (G) hanya dapat dilakukan apabila 

matriksnya berbentuk bujur sangkar dengan jumlah dua kali dua, dan pada 

Koefisien Tau - b Kendal dapat dilakukan apabila matriksnya berbentuk bujur 

sangkar (jumlah kolom pada variabel X dan variabel Y sama dan tidak harus dua 

kali dua) dan tidak direkomendasikan apabila matriksnya berbentuk persegi 

panjang (Kachigan, 1986). 

Dalam analisis yang menggunakan Koefisien Sommer (d), terlebih dahulu 

dibuat matriks antara klasifikasi pengembangan dan kerentanan banjir. Pada 

klasifikasi pengembangan, akan dibuat 5 kolom dengan masing-masing kolom 

merupakan tingkatan klasifikasi pengembangan/kelas dari kemampuan lahan itu 

sendiri, tingkatan tersebut yaitu sangat rendah, rendah, sedang, agak tinggi, dan 

sangat tinggi yang bersumber pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, 

Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, 

pada kerentanan banjir akan dibuat 3 baris yang juga merupakan tingkatan/kelas 

dari kerentanan banjir itu sendiri, tingkatan tersebut yaitu rendah, sedang, dan tinggi 

yang bersumber pada Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana. Untuk lebih jelasnya, matriks tersebut dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Klasifikasi Pengembangan 

SR R S AT ST 

Kerentanan 

Banjir 

R      

S      

T      

Sumber: Kachigan, 1986 

GAMBAR 1.4 

MATRIKS KLASIFIKASI PENGEMBANGAN 

DAN KERENTANAN BANJIR 

 

Keterangan: 

SR =  Sangat Rendah 

R =  Rendah 

S =  Sedang 

AT =  Agak Tinggi 

T =  Tinggi 

ST =  Sangat Tinggi 

 

Dalam matriks tersebut, akan diisikan sesuai dengan data yang telah 

diperoleh pada analisis sebelumnya (analisis kemampuan lahan dan analisis 

kerentanan banjir), data yang digunakan yaitu berjumlah enam buah, di mana data 

tersebut merupakan seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yang terdiri dari Kelurahan Gedong Pakuon, Kelurahan Talang, Kelurahan 

Pesawahan, Kelurahan Teluk Betung, Kelurahan Sumur Putri, dan Kelurahan 

Gunung Mas. Setelah matriks tersebut diisi, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan perhitungan yang digunakan pada Koefisien Sommer (d), di mana 

rumus yang digunakan akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

𝑑 =
𝑁𝑠−𝑁𝑑

𝑁𝑠+𝑁𝑑+𝑇𝑦 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑇𝑥
          (2) 

Sumber: Kachigan, 1986 

 

Apabila d = 0, maka tidak ada hubungan antar variabel 

Apabila d = ± 1, maka kedua variabel memiliki hubungan sempurna 
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Nilai yang akan didapat dari hasil perhitungan Koefisien Sommer (d) 

bekisar antara -1 yang berarti hubungan tidak searah sempurna sampai 1 yang 

berarti hubungan searah sempurna (Hardiyanti, dkk., 2015). Apabila nilai yang 

dihasilkan pada perhitungan Koefisien Sommer (d) negatif, maka hubungan antara 

kedua variabel tersebut tidak searah yang berarti semakin tinggi variabel X, maka 

akan semakin rendah variabel Y. Sedangkan apabila hasil yang didapat positif, 

maka hubungan antara kedua variabel tersebut akan searah yang berarti apabila 

semakin tinggi variabel X, maka akan semakin tinggi pula variabel Y (Kachigan, 

1986). Di mana, dalam penelitian ini variabel X yang digunakan yaitu klasifikasi 

pengembangan dan variabel Y yang digunakan yaitu kerentanan banjir. Dan apabila 

nilai yang dihasilkan pada perhitungan Koefisien Sommer (d) semakin mendekati 

angka 0, maka hubungan antara kedua variabel tersebut akan semakin lemah, 

sedangkan apabila semakin menjauhi angka 0, maka hubungan antara kedua 

variabel tersebut akan semakin kuat. 

 

1.8.4 Variabel Penelitian 

Menurut Noor (2011), variabel penelitian merupakan masalah utama yang 

harus diselesaikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan untuk menguji 

kecocokan antara teori dengan fakta yang ada. Variabel pada penelitian ini terbagi 

menjadi variabel konseptual dan variabel operasional. Variabel konseptual 

merupakan variabel yang tidak terlihat dalam sebuah fakta, melainkan tersembunyi 

dalam sebuah konsep (Susanti, 2009). Variabel konseptual dalam penelitian ini 

terdiri dari kemampuan lahan dan kerentanan banjir. 

Sedangkan, variabel operasional merupakan variabel yang memiliki arti, 

menspesifikasikan suatu kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan dalam mengukur variabel tersebut (Nazir, 1983). Dalam penelitian ini, 

variabel operasional yang digunakan terdiri dari SKL morfologi, SKL kemudahan 

dikerjakan, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air, 

SKL untuk drainase, SKL terhadap erosi, SKL pembuangan limbah, dan SKL 

terhadap bencana alam, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, 

dan kerentanan lingkungan. Untuk penjelasan rincinya akan dijabarkan pada tabel 

berikut:
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TABEL I.10 

SINTESIS VARIABEL 

No 
Variabel 

Konseptual 

Variabel 

Operasional 
Data Justifikasi Sumber 

1 
Kemampuan 

Lahan 

SKL Morfologi 
1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Morfologi yang 

merupakan salah satu syarat 

dalam pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Kemudahan 

Dikerjakan 

1) Peta Topografi 

2) Peta Morfologi 

3) Peta Kemiringan Lereng 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Kemudahan 

Dikerjakan yang 

merupakan salah satu syarat 

dalam pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Kestabilan 

Lereng 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Topografi 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Air Tanah Dangkal 

6) Peta Curah Hujan 

7) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Kestabilan 

Lereng yang merupakan 

salah satu syarat dalam 

pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Kestabilan 

Pondasi 

1) Peta SKL Kestabilan 

Lereng 

2) Peta Jenis Tanah 

3) Peta Air Tanah Dangkal 

4) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Kestabilan 

Pondasi yang merupakan 

salah satu syarat dalam 

pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Ketersediaan 

Air 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Jenis Tanah 

4) Peta Curah Hujan 

5) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Ketersediaan Air 

yang merupakan salah satu 

syarat dalam pembuatan 

Peta Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 
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No 
Variabel 

Konseptual 

Variabel 

Operasional 
Data Justifikasi Sumber 

SKL Untuk 

Drainase 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Topografi 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Curah Hujan 

6) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Drainase yang 

merupakan salah satu syarat 

dalam pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Terhadap 

Erosi 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Curah Hujan 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Terhadap Erosi 

yang merupakan salah satu 

syarat dalam pembuatan 

Peta Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Pembuangan 

Limbah 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Topografi 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Curah Hujan 

6) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Pembuangan 

Limbah yang merupakan 

salah satu syarat dalam 

pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Wirawan, dkk. (2019) 

SKL Terhadap 

Bencana Alam 

1) Peta Morfologi 

2) Peta Kemiringan Lereng 

3) Peta Topografi 

4) Peta Jenis Tanah 

5) Peta Curah Hujan 

6) Peta Penggunaan Lahan 

Digunakan  untuk membuat 

Peta SKL Terhadap 

Bencana Alam yang 

merupakan salah satu syarat 

dalam pembuatan Peta 

Kemampuan Lahan 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 

2) Laiko (2010) 

3) Wirawan, dkk. (2019) 

2 
Kerentanan 

Banjir 
Kerentanan Sosial 

1) Kepadatan Penduduk 

(60%) 

2) Rasio Jenis Kelamin 

(10%) 

3) Rasio Kemiskinan (10%) 

4) Rasio Orang Cacat (10%) 

7) Kelompok Umur (10%) 

Digunakan dalam 

pembuatan Skor 

Kerentanan sosial yang 

kemudian akan diakumulasi 

untuk membuat Peta 

Kerentanan Banjir 

1) Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana 

2) Nugroho & Rahayu (2019) 

3) Wismarini & Sukur (2015) 

4) Jaswadi, dkk. (2012) 

5) Pemani, dkk. (2019) 
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No 
Variabel 

Konseptual 

Variabel 

Operasional 
Data Justifikasi Sumber 

Kerentanan 

Ekonomi 

1) Lahan Produktif (60%) 

2) PDRB (40%) 

Digunakan dalam 

pembuatan Skor 

Kerentanan ekonomi yang 

kemudian akan diakumulasi 

untuk membuat Peta 

Kerentanan Banjir 

1) Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana 

2) Nugroho & Rahayu (2019) 

3) Wismarini & Sukur (2015) 

4) Pemani, dkk. (2019) 

Kerentanan Fisik 

1) Rumah (40%) 

2) Fasilitas Umum (30%) 

3) Fasilitas Kritis (30%) 

Digunakan dalam 

pembuatan Skor 

Kerentanan Fisik yang 

kemudian akan diakumulasi 

untuk membuat Peta 

Kerentanan Banjir 

1) Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana 

2) Nugroho & Rahayu (2019) 

3) Wismarini & Sukur (2015) 

4) Pemani, dkk. (2019) 

Kerentanan 

Lingkungan 

1) Hutan Lindung (30%) 

2) Hutan Alam (30%) 

3) Hutan Bakau/Mangrove 

(10%) 

4) Semak Belukar (10%) 

3) Rawa (20%) 

Digunakan dalam 

pembuatan Skor 

Kerentanan Lingkungan 

yang kemudian akan 

diakumulasi untuk 

membuat Peta Kerentanan 

Banjir 

1) Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana 

2) Pemani, dkk. (2019) 

Sumber: Peneliti, 2020
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1.8.5 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan batasan-batasan agar arah dan tujuan 

dari penelitian ini dapat tercapai. Batasan yang terdapat dalam penelitian ini akan 

dijelaskan dalam unit amatan dan unit analisis. 

 

1.8.5.1 Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini berada di Kelurahan Gedong Pakuon, 

Kelurahan Talang, Kelurahan Pesawahan, Kelurahan Teluk Betung, Kelurahan 

Sumur Putri, dan Kelurahan Gunung Mas yang merupakan wilayah administratif 

pada Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

1.8.5.2 Unit Analisis 

Unit analisis penelitian merupakan organisasi, kelompok orang, kejadian, 

ataupun hal-hal lain yang dijadikan sebuah objek dalam penelitian (Noor, 2011). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelurahan, sehingga diperoleh populasi 

sebanyak 6 buah dan seluruh populasi tersebut akan menjadi sampel pada penelitian 

ini (sensus). 

 

1.8.6 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra-survei, 

tahap pengumpulan data (survei), tahap analisis data,  dan tahap interpretasi data. 

1. Tahap Pra-Survei 

Pada tahap ini berisi persiapan-persiapan sebelum dilakukannya 

survei/pengambilan data yang terdiri dari: 

a. Pemilihan tema/topik beserta lokasi penelitian yang nantinya 

akan dilanjutkan dengan pencarian isu-isu ataupun 

permasalahan yang terjadi mengenai tema/topik pada lokasi 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

b. Penentuan fokus pertanyaan dan tujuan penelitian yang 

selanjutnya akan dikembangkan menjadi beberapa sasaran 
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penelitian yang akan mempermudah dalam menjawab tujuan 

besar dari sebuah penelitian 

c. Penentuan metodologi penelitian yang berisi metode koleksi 

atau pengumpulan data dan juga metode yang digunakan untuk 

menganalisis data-data tersebut. 

2. Tahap Pengumpulan Data/Survei 

Pada tahap  pengumpulan data/survei berfokus pada pengumpulan 

data-data yang terdiri dari data primer maupun data sekunder yang 

telah ditetapkan sebelumnya pada rancangan penelitian, sehingga 

dapat diketahui jumlah data maupun jenis-jenis data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan 

dengan cara: 

a. Pengumpulan data primer dilakukan langsung di lokasi 

penelitian dengan cara observasi, kuesioner, maupun 

wawancara. 

b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan 

data-data yang sudah ada ataupun sudah diterbitkan 

sebelumnya yang dapat diperoleh dari instansi-instansi yang 

bertanggung jawab atas data tersebut. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang telah didapatkan dari hasil survei di 

lapangan/lokasi penelitian akan dikumpulkan dan kemudian akan 

diolah serta dianalisis menggunakan teknis analisis yang telah 

ditentukan sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu: 

a. Analisis kemampuan lahan untuk menjawab sasaran 1 yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek 

Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam 

Penyusunan Rencana Tata Ruang. 

b. Analisis kerentanan banjir untuk menjawab sasaran 2 yang 

mengacu pada Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. 
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c. Analisis asosiasi korelatif untuk menjawab sasaran 3 dengan 

menggunakan Koefisien Sommer (d) 

4. Tahap Interpretasi Data 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan setelah 

menganalisis data dalam sebuah penelitian, di mana tahapan ini 

dilakukan dengan cara: 

a. Menginterpretasi atau menerjemahkan data-data yang telah 

dianalisis sebelumnya 

b. Mengaitkan hasil dari analisis tersebut dengan literatur-

literatur dan kemudian akan dikembangkan sesuai dengan 

tujuan dari penelitian ini. 

5. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini berisi kesimpulan akhir terhadap analisis-analisis yang 

dilakukan dengan cara menjawab setiap sasaran yang telah dibuat dan 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil yang 

telah didapat. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan proposal penelitian ini terbagi dalam lima 

bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran wilayah penelitian, metodologi 

penelitian, dan penutup. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari penelitian terkait latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika yang dibuat dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dipaparkan beberapa literatur terkait penelitian ini, seperti definisi 

lahan dalam konteks lingkungan, daya dukung lingkungan berbasis kemampuan 
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lahan, satuan kemampuan lahan, bencana, bencana banjir, kerentanan, hubungan, 

serta sintesis literatur yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran mengenai wilayah penelitian yang berada di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan yang merupakan daerah pesisir di Kota Bandar 

Lampung. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kondisi fisik, kondisi 

kependudukan, serta bahaya bencana banjir yang digambarkan dengan Peta Bahaya 

Banjir Kecamatan Teluk Betung Selatan dan juga Peta Sebaran Titik Banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menggunakan analisis kemampuan lahan, analisis kerentanan banjir, 

dan analisis hubungan kemampuan lahan dengan kerentanan banjir. Pada analisis 

kemampuan lahan didapatkan hasil bahwa kemampuan lahan di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan didominasi oleh kelas d atau memiliki kemampuan pengembangan 

agak tinggi. Pada analisis kerentanan banjir didapatkan hasil bahwa kerentanan 

banjir secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Selatan didominasi 

oleh kerentanan sedang. Dan dari kedua hasil analisis tersebut, dilakukan analisis 

Asosiasi Korelatif menggunakan Koefisien Sommer (d) yang memperoleh hasil 

bahwa terdapat hubungan antara kemampuan lahan (yang dalam hal ini 

menggunakan klasifikasi pengembangan) dengan kerentanan banjir di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan, di mana hubungan tersebut searah dan memiliki kekuatan 

hubungan yang cenderung kuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai temuan studi, kesimpulan penelitian secara 

keseluruhan, dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan, serta catatan 

mengenai keterbatasan studi dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 



42 
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