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BAB III 

METODOLOGIPENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini adalah wilayah di kabupaten Pesisir Barat, 

Provinsi Lampung yang terletak antara: 4°, 40′, 0″ – 6º, 0′, 0″ Lintang Selatan dan 

103º, 30′, 0″ – 104º, 50′, 0″ Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki 11 

kecamatan. Adapun peta administrasi Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai 

berikut.

 

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Pesisir Barat memiliki batas daerah, adapun batas daerah Pesisir 

Baratsecara geografis ialah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, 

Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Perahu 

Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu 

Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tugu 

Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa 
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Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa 

Rejosari, Desa Petekayu, Desa Simagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa 

Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way 

Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan; 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan 

Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus;  

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Desa Tebing Rambutan 

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. 

Wilayah KabupatenPesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan 

dengan 116 desa (di KabupatenPesisir Barat disebutPekon) dan 2 kelurahan, 

dengan jumlah penduduk sebesar ±136.370 jiwa [40]. Luasan Wilayah menurut 

kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat 

No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%) 

1. Pesisir Selatan 40920 14,17 

2. Bengkunat 21500 7,45 

3. Bengkunat Belimbing 94370 32,69 

4. Ngambur 32720 11,33 

5.. Pesisir Tengah 12060 4,18 

6. Karya Penggawa 21110 7,31 

7. Way Krui 4090 1,42 

8. Krui Selatan 3630 1,26 

9. Pesisir Utara 8450 2,92 
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10. Lemong 45500 15,76 

11. Pulau Pisang 4360 1,51 

Jumlah/ Total 29.0723 100,00 

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2015) 

3.2 Data dan Alat Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini dilakukan processing 

menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan sebagai alat yang 

dapat membantu proses pengolahan data, adapun data dan alat yang digunakan 

dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.  

3.2.1 Data 

Data-data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:  

Tabel 3. 2 Data Penelitian 

Data Wakt

u 

Resolusi/ 

Skala 

Sumber Data Jenis 

Data 

Keperluan 

 

 

 

Satelit 

Sentinel 

2A 

 

 

 

12 Mei 

2020 

 

 

 

 

10 m 

 

Copernicus 

Open Acces 

Hub 

https://scihub.co

pernicus.eu/dhu

s/#/home 

 

 

 

Primer 

1. Peta 

Penggunaan 

Lahan 

2. Peta 

Kerapatan 

Vegetasi 

3. Peta 

Kelembapan 

Tanah 

 

Batas 

Administr

asi 

 

 

 

2020 

 

 

 

1: 50.000 

Badan 

Informasi 

Geospasial 

(BIG) 

http://tanahair.in

donesia.go.id/po

rtal-web 

 

 

Sekunder 

Batas 

administrasi 

wilayah 

yang 

dijadikan 

penelitian 

 

Angin 

 

 

2019/ 

2020 

 

 

- 

PPIG (Pusat 

Penelitian 

Informasi 

Geospasial) 

ITERA 

 

Primer 

Kecepatan 

angin  

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
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DEMNAS 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

8.1 m 

Badan 

Informasi 

Geospasial 

(BIG) 

http://tanahair.in

donesia.go.id/po

rtal-web 

 

 

Primer 

 

Peta 

Kemiringan 

Lereng 

 

3.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan data penelitian Tugas Akhir 

ini, yaitu berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak (software) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Word 2010 digunakan sebagai perangkat lunakyang membantu 

pembuatan laporan Penelitian Tugas Akhir. 

2. Microsoft Excel 2010 digunakan untuk melakukan perhitungan dalam 

menghitung kecepatan angin dan arah angin dominan. 

3. QGIS 3.2.2 digunakan untuk melakukan pengolahan data citra sentinel 2A. 

4. Perangkat lunak ENVI untuk melakukan pengolahan data citra Sentinel 

2A. 

5. Perangkat LunakArcMap10.3, digunakan dalam menjalankan proses 

pengolahan data dan layouting peta. 

b. Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 

1. GPS handheld untuk penentuan posisi di lapangan saat uji akurasi dan 

validasi lapangan. 

2. Laptop Acer ES14 untuk pengerjaan laporan serta pengolahan data 

penelitian Tugas Akhir. 

3. Kamera untuk dokumentasi uji akurasi dan validasi lapangan. 

4. Formulir uji akurasi untuk mencatat hasil uji akurasi. 

3.3 Diagram Alir Pelaksanaan 

 Tahapan penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa data 

yaituSentinel- 2, data angin, data DEMNASdan data batas administrasi. Citra 

http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
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Sentinel 2A diekstraksi menjadi tiga parameter yaitu, penggunaan lahan, 

kerapatan vegetasi dan kelembapan tanah. Pengolahan data Sentinel 2A diawali 

proses pre-processingyaitu koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Setelah itu 

dilakukan tahapan processing citra yaitu dengan menggabungkan 3 buah citra 

sentinel 2A agar seluruh wilayah penelitian terdeteksi. Pada parameter 

penggunaan lahan diperoleh dengan metode maximum likelihood atau dengan 

carasupervised classification. Pada parameter kerapatan vegetasi dilakukan 

dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Parameter 

kelembapan tanah diketahui dengan menggunakan metode Normalized Difference 

Moisture Index (NDMI). 

Data DEMAS digunakan untuk menghasilkan parameter kemiringan lereng 

dengan menggunakan slope. Data angin yang digunakan berbentuk shapefileyang 

sebelumnya telah dilakukan perhitungan intensitas angin. Dari parameter yang 

dihasilkan kemudian dilakukanskoring dan pembobotan. Semua parameter yang 

ada tersebut akan dilakukan proses overlay. Uji akurasi yang dilaksanakan ialah 

untuk mengetahui tingkat keakuratan klasifikasi yang digunakan pada peta 

penggunaan lahan dengan menggunakan citra sentinel 2A. Tahapan terakhir 

penelitian ini ialah penyajian informasi hasil penelitian berupa peta kawasan 

ancaman bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Pesisir Barat. 

kawasan dengan tingkat ancaman rendah bencana abrasi dan gelombang ekstrim 

disajikan dengan warna hijau, kawasan dengan tingkat ancamansedang bencana 

abrasi dan gelombang ekstrim disajikan dengan warna kuning dan kawasan 

dengan tingkatancamantinggi bencana abrasi dan gelombang ekstrim disajikan 

dengan warna merah pada peta kawasan  bencana abrasi dan gelombang ekstrim 

di Kabupaten Pesisir Barat. Diagram Alir pelaksanaan penelitian Tugas Akhir 

dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian 

 

Pengumpulan Data 

Citra Sentinel 2A 
Batas 

Administrasi 

DEMNAS Angin 

Koreksi 

Atmosferik 

& Geometrik 

Mosaicking 

Clip 

Tranformasi 

NDVI 

Tranformasi 

NDMI 

Training 

Sample 

Indeks 

Kelembapan 

Tanah 

Indeks 

Kerapatan 

Vegetasi 

Klasifikasi 

Terbimbing 

Peta 

Kelembapan 

Tanah 

Peta 

Kerapatan 

Vegetsi 

Peta 

Penggunaan 

Lahan 

Mosaicking 

Clip 

Peta 

Penggunaan 

Lahan 

Peta 

Kecepatan 

Angin 

Overlay 

Uji Akurasi dan Validasi Lapangan  

Peta Ancaman Abrasi dan Gelombang 

Ekstrim di Pesisir Barat 
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3.4 Tahapan Pelaksanaan 

Berdasarkan gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian terdiri dari berbagai proses 

pengolahan data sampai dengan dilakukan uji validasi lapangan sehingga hasil 

akhir dari penelitian Tugas Akhir ini berupa Peta kawasan ancaman bencana 

abrasi dan gelombang ekstrim di kabupaten Pesisir Barat. Secara rinci diagram 

alir penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:   

3.4.1 Pengolahan Citra Sentinel 2A 

Pada pengolahan Citra Sentinel 2A diawali dengan melakukan pre-processing, 

tahapan pre - processing diantaranya ialah koreksi radiometrik dan geometrik juga 

pemotongan citra satelit sesuai dengan daerah penelitian. Setelah itu akan 

dilakukan pengolahan citra menjadi 3 buah parameter yaitu NDVI (kerapatan 

vegetasi), NDMI (kelembapan tanah) dan penggunaan lahan.  

3.4.2 Pre - processing 

Tahapan pre - processing merupakan proses melakukan koreksi radiometrik dan 

geometrik. Sebelum dilakukan koreksi atmosferik dan geometrik dilakukan 

Mosaicking dan Cropping citra. Berikut pre-processing yang dilaksanakan pada 

penelitian ini:  

3.4.2.1 Mosaicking Citra 

Mosaicking merupakan proses penggabungan dari dua atau beberapa citra 

sehingga terlihat utuh atau sesuai dengan daerah yang diperlukan.  Pada penelitian 

Tugas Akhir ini dilakukan proses penggabungan citra sentinel 2A. Terdapat 3 

buahscene (liputan), lalu dilakukan penggabungan atau mosaic sehingga citra 

menghasilkan citra yang utuh di wilayah penelitian. Penggabungan citra tersebut 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ENVI 5.1. 

3.4.2.2 Cropping Citra 

Pemotongan citra Satelit Sentinel 2A ini dilakukan agar daerah citra yang dipakai 

sesuai dengan lokasi penelitian. Selain itu pemotongan citra satelit sentinel 2A 

akan meringankan jalannya processing data sehingga processing data yang sedang 

berlangsung akan berjalan lebih cepat. Pemotongan Citra pada Tugas Akhir ini 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunakENVI 5.1. Cropping citra yang 

dilakukan ialah dengan menyesuaikan dengan batas administrasi lokasi penelitian. 
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3.4.2.3 Koreksi Atmosferik 

Koreksi atmosferik digunakan untuk menghilangkan kesalahan yang direkam oleh 

sensor akibat dari pengaruh atmosferik yang diakibatkan dari partikel diatmosfer 

sebagai bidang perantara pada saat akuisisi data citra, yaitu terdapat kesalahan 

atau noise yang terjadi dalam proses akuisisi data citra satelit. Koreksi atmosferik 

dapat dilakukan dengan beberapa metode, namun pada penelitian Tugas Akhir ini 

digunakan metode DOS (Dark Object Substraction). Koreksi atmosferik dengan 

metode DOS (Dark Object Substraction) dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak ENVI 5.1. 

3.4.2.4 Koreksi Geometrik 

Koreksi geometrik harus dilakukan citra satelit memiliki kesalahan geometrik atau 

yang disebut dengan distorsi geometrik baik sistematik maupun non - sistematik 

sehingga lokasi yang sesungguhnya belum sama dengan yang ada pada citra 

satelit karena adanya efek kelengkungan bumi. Proses koreksi geometrik 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ENVI 5.1 yaitu dengan metode 

image to image dengan melakukan pemasangan titik kontrol atau Ground Control 

Point (GCP) pada citra. 

3.4.3 NDVI 

NDVI merupakan salah satu parameter dari pengolahan citra satelit Sentinel 2A. 

Pengolahan NDVI dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat kehijauan 

tanaman atau kerapatan vegetasi yang berada di lokasi penelitian. Indeks vegetasi 

dilakukan dengan melakukan kombinasi matematis antara band merah dan band 

NIR (Near-Infrared Radiation). Pengolahan parameter NDVI ini dilakukan 

dengan menggunakan perangkat lunak ENVI 5.1. 

Pengolahan parameter NDVI ini menghasilkan transformasi nilai piksel Nilai 

piksel, rentang nilai piksel berada antara -1 sampai 1. Adapun klasifikasi 

kerapatan vegetasi dikelaskan pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3. 3 Klasifikasi Kerapatan Vegetasi 

Rentang 

Klasifikasi 

Kerapatan Vegetasi Tingkat 

Kerentanan 

Skor 

-1 – 0 Non Vegetasi -  

Sangat 

Tinggi 

1 

0 - 0,25 Rendah Pemukiman, 

Lahan Kosong 

 

Tinggi 

2 

0,25 – 0,55 Sedang Sawah, 

Tegalan 

 

Sedang 

3 

0,55 – 0,78 Tinggi  Sawah, 

Semak Belukar 

 

Rendah 

4 

0,78 -1 Sangat Tinggi Hutan Sangat 

Rendah 

5 

(Sumber : Huda, Diki Nurul : 2018 dimodifikasi penulis) 

3.4.4 NDMI 

NDMI merupakan salah satu parameter dari pengolahan citra satelit Sentinel 2A. 

Parameter NDMI dilakukan untuk mengidentifikasi kelembapan tanah yang 

berada di lokasi penelitian. Indeks kelembapan tanah dilakukan dengan 

melakukan kombinasi matematis antara band SWIR (Short Wave Infrared) dan 

band NIR (Near - Infrared Radiation) band SWIR yang digunakan dipilih yang 

terbaik antara band 11 atau band 12 pada citra Sentinel 2A, penelitian ini 

menggunakan band 11. Pengolahan parameter NDMI ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak ENVI 5.1. 

Pengolahan parameter NDMI ini menghasilkan transformasi nilai piksel Nilai 

piksel, rentang nilai piksel berada antara -1 sampai 1. Adapun klasifikasi 

kelembapan tanah dikelaskan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3. 4 Klasifikasi Kelembapan Tanah 

Nilai Indeks Tingkat Kelembapan Tingkat 

Kerentanan 

Skor 

-1 – 0 Sangat Rendah Sangat Rendah 5 
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0 - 0,25 Rendah Rendah 4 

0,26 – 0,50 Sedang Sedang 3 

0,51 – 0,75 Tinggi Tinggi 2 

0,76 – 1 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1 

(Sumber :Hasil modifikasi penulis : 2020) 

3.4.5 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah salah satu parameter yang dihasilkan dari sentinel 2A. 

Untuk mengetahui penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian. Citra Sentinel  

2A yang dipakai untuk mengklasifikasi penggunaan lahan ialah citra sentinel yang 

telah dilakukan pre - processing. Setelah itu penggunaan lahan akan dilakukan 

klasifikasi secara terbimbing (supervised classification). Tujuan dari penggunaan 

klasifikasi terbimbing (supervised classification) ialah dengan klasifikasi tersebut 

dapat dilakukan kontrol objek, sehingga dapat mengurangi adanya kesalahan 

bacaan oleh perangkat lunak komputer dan dapat di klasifikasikan sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Klasifikasi terbimbing dilakukan dengan pengambilan sample warna objek 

(training area) yang sample-nya diambil secara random tapi merata di citra area 

penelitian. Kemudian dilakukan klasifikasi dengan menggunakan metode 

maximum likelihood. Teknik klasifikasi dengan menggunakan metode maximum 

likelihood ialah teknik klasifikasi dengan cara membandingkan nilai piksel dengan 

nilai training site dengan asumsi bahwa sebaran pikselnya terdistribusi normal. 

Bila kemiripan nilai maksimum, maka piksel tersebut akan dikelompokkan pada 

kelas tersebut (kemiripan piksel). Pembuatan Peta Penggunaan Lahan di 

kabupaten Pesisir Barat ini beracuan kepada SNI Klasifikasi Penutupan Lahan 

tahun 2010 skala 1 : 25.000. SNI Klasifikasi Penutupan Lahan memiliki banyak 

kelas penggunaan lahan, sehingga pada penelitian Tugas Akhir ini kelas 

penggunaan lahan yang digunakan akan dimodifikasi lebih sederhana. Beberapa 

kelas penggunaan lahan yang dipakai dalam klasifikasi penggunaan lahan ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Permukiman 

Permukiman ialah bagian areal yang berpenduduk berupa kelompok bangunan 

berserta jalan yang apabila disesuaikan dengan skala akan sulit untuk 

tergambarkan [41]. 

2. Pertanian 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber 

energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya [42]. 

3. Hutan 

Hutan merupakan lahan yang ditutupi oleh tanaman yang tingginya melebihi 10 

meter [41]. 

4. Rumput/ Lahan kosong 

Rumpu t/ lahan kosong ialah lahan yang tidak digunakan , yang termasuk kedalam 

rumput/ lahan kosong tersebut adalah tanah kosong, padang rumput, ilalang, 

savana yang memiliki sedikit pohon [41]. 

5. Badan Air atau Perairan 

Perairan merupakan daerah atau luasan yang berbentuk cekungan yang terisi air, 

yang dimaksud dengan perairan ialah berupa danau, sungai, mata air, air terjun, 

bendungan dan sebagainya [43]. 

6. Semak Belukar 

Semak belukar ialah lahan yang tertutup oleh tanaman hutan dengan ketinggian 

tanaman rata – rata kurang dari 10 meter [41]. 

7. Tambak  

Tambak merupakan kolam buatan yang berada di pesisir daerah pantai yang diisi 

dengan air payau atau dengan air laut dan digunakan untuk budidaya perairan,. 

Contoh tambak yang ada dapat berupa tambak udang, tambak ikan, tambak kerang 

dan lain – lain [44]. 
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Berikut merupakan Tabel klasifikasi penggunaan lahan yang diklasifikasikan 

menjadi 5 tingkat kerentanan yaitu penggunaan lahan dengan tingkat kerentanan 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Tabel 3. 5 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan Tingkat Ancaman Skor 

Badan Air Sangat Tinggi 1 

Lahan Terbuka Sangat Tinggi 1 

Tambak Sangat Tinggi 1 

Pemukiman Tinggi 2 

Pertanian Sedang 3 

Semak Belukar Rendah 4 

Hutan Sangat Rendah 5 

(Sumber: Wahana Komputer: 2015) 

3.4.6 Angin 

Data angin  yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah bersumber 

dari Pusat Penelitian dan Informasi Geospasial) Institut Teknologi Sumatera.Data 

tersebut disajikan dengan format raster yang telah dilakukan interpolasi nilai 

angin dari seluruh stasiun BMKG Provinsi Lampung. Data tersebut dibuat dengan 

peta dasar rupa bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1: 50.000 dengan 

menggunakan data DEM Nasional, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), 

Focus Group Dicussion (FGD), hasil analisis dan survey lapangan. Data yang 

dihasilkan tersebut berupa data angin se – provinsi Lampung dengan format .tif 

sehingga harus dilakukan pemotongan data angin untuk mendapatkan wilayah 

angin sesuai dengan lokasi penelitian yang dilakukan. 

Tabel 3. 6 Skala Kecepatan Angin 

Skala Uraian Kecepatan 

Angin (m/s) 

Spesifikasi Skor 

2 Light breez 1,6-3,3 Angin terasa pada muka, daun 

bergoyang, biasanya vane mulai 

bergerak 

5 

3 Gentle breez 3,4-5,4 Daun dan ranting kecil bergerak 4 
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tetap, bendera berkibar ringan 

4 Moderate breez 5,5-7,9 Debu dan kertas beterbangan, 

cabang kecil bergerak 

3 

5 Fresh breez 8,0-10,7 Pohon kecil berdaun berayun, 

terjadi puncak gelombang kecil 

pada permukaan air 

2 

6 Strong breeze 10,8-13,8 Cabang besar bergerak, 

terdengar desiran kawat telpon 

atau lainnya, sukar memakai 

paying 

1 

(Sumber: Skala Beaufort dan Kecepatan Angin BMKG) 

pantai kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 

3.4.7 Batas Administrasi 

Batas administrasi yang digunakan dalam penelitian tugas Akhir ini bersumber 

dari Inageoportal Badan Informasi Geospasial (BIG). Batas Administrasi ini 

digunakan untuk memotong data lain seperti data citra dan data angin agar data 

tersebut sesuai dengan lokasi penelitian.  

3.4.8 DEMNAS 

Data DEMNAS yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini bersumber dari 

Inageoportal Badan Informasi Geospasial (BIG). Data DEMNAS yang digunakan 

ialah untuk mendapatkan parameter kemiringan lereng yang ada di lokasi 

penelitian. Kemiringan lereng yang ada di lokasi penelitian kemudian dilakukan 

klasifikasi kelas kemiringan lereng menjadi lima kelas. Lima kelas kemiringan 

lereng tersebut yaitu kelas datar, kemiringan lereng rendah, kemiringan lereng 

sedang, kemiringan lereng tinggi dan sangat tinggi.  

Pengolahan data parameter kemiringan lereng ini menggunakan perangkat lunak 

ArcMap 10.3 dengan menggunakan analisis slope. Setelah dilakukan analisis 

slope kemudian dilakukan reclassify (klasifikasi) kemiringan lereng. Pengolahan 

parameter kemiringan lereng dilakukan klasifikasi berdasarkan tingkat nilai 

kemiringannya dan dilakukan skoringseperti tabel dibawah ini. 
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Tabel 3. 7 Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Klafisikasi Kemiringan Lereng (˚) Tingkat Ancaman Skor 

0 – 8 Datar Sangat Tinggi 1 

8 – 16 Landai Tinggi 2 

16 – 25 Agak Curam Sedang 3 

25 – 45 Curam Rendah 4 

>45 Sangat Curam Sangat Rendah 5 

(Sumber: Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah :1997) 

 

3.4.9 Analisis Spasial 

 Analisis spasial yang dilakukan dalam menentukan kawasan ancaman 

bencana abrasi dan gelombang ekstrim menggunakan metode overlay Setiap 

parameter memiliki beberapa kelas yang diberi nilai skor sesuai dengan tingkatan 

pengaruh terhadap kawasan yang ancamanbencana abrasi dan gelombang ekstrim. 

Parameter yang telah diberi skor tersebut kemudian dilakukan proses overlay, 

yaitu menampalkan parameter dan atribut yang satu dengan lainnya . Kemudian 

menjadi data baru berupa hasil penjumlahan dari skor yang telah dilakukan pada 

masing – masing parameter.  Bobot yang digunakan pada penelitian ini beracuan 

pada penelitian terdahulu dengan modifikasi karena terdapat penambahan 

parameter berupa kerapatan vegetasi dan kelembapan tanah. 

Tabel 3. 8 Skor dan Bobot Parameter Abrasi dan Gelombang Ekstrim 

No. Parameter Bobot 

Skor 

Minimum Maksimum 

1 Kecepatan Angin 40 % 1.2 1.6 

2 Kerapatan Vegetasi 15% 0.15 0.75 

3 Kelembapan Tanah 10% 0.1 0.5 

4 Penggunaan Lahan 25% 0.25 1.25 

5 Kemiringan Lereng 10% 0.1 0.5 

Total  100% 1.8 4.6 
(Sumber: Perka BNPB No 2 dimodifikasi penulis : 2020) 

 Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 2 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Resiko Bencana. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan 

kelas parameter dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruh masing – masing 
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kelasnya [45].Hasil overlay yang sudah dilakukan akan mendapat total skor dari 

setiap parameter. Kemudian total skor tersebut dijumlahkan dan akan 

menghasilkan total skor keseluruhan dari lima parameter yang digunakan. 

Perhitungan skor totaldapat dilihat pada rumus berikut: 

SKOR TOTAL = 0,4FKA + 0,15FKV + 0,1FKT +0,25FPL +0,1FKL 

Keterangan: 

FKA   = Faktor Kecepatan Angin 

FKV   = Faktor Kerapatan Vegetasi 

FKA   = Faktor Kelembapan Tanah 

FKL   = Faktor Penggunaan Lahan 

FKL   = Faktor Kemiringan Lereng 

0,1:0,15:0,25;0,4 = Bobot Nilai 

 Analisis data yang dilakukan berupa analisis setiap parameter yang 

mempengaruhi terjadinya bencana abrasi dan gelombang ekstrim dengan 

memanfaatkan sistem informasi geografis. Hasil dari perhitungan bobot seluruh 

parameter kemudian disajikan sesuai dengan rentang kelas ancaman bencana 

abrasi dan gelombang ekstrim yang dihasilkan. Semakin rendah nilai total skor 

yang dihasilkan pada setiap parameter maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap 

terjadinya abrasi dan gelombang ekstrim. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi 

nilai total skor setiap parameter maka semakin rendah pula tingkat ancamannya 

terhadap bencana abrasi dan gelombang ekstrim.  

 Klasifikasi kelas kawasan ancaman bencana abrasi dan gelombang ekstrim 

terbagi menjadi tigakelas yaitu kelas dengan ancaman tinggi, sedang danrendah. 

Penentuan interval masing-masing kelas tersebut berdasarkan kepada nilai total 

bobot tertinggi dan terendah dan banyak nya kelas. Adapun perhitungan nilai 

rentang klasifikasi nilai ancaman abrasi dan gelombang ekstrim seperti dibawah 

ini. 
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Nilai total bobot tertinggi – Nilai Total Bobot Terendah 

Banyak kelas 

Sehingga rentang nilai kelas klasifikasi kawasan ancaman bencana abrasi dan 

gelombang ekstrim di Kabupaten Pesisir Barat ialah seperti tabel 3.9 dibawah ini. 

Tabel 3. 9 Klasifikasi Kelas Kawasan Ancaman Bencana Abrasi dan Gelombang Estrim 

di Pesisir Barat 

Nilai Kelas Bencana Tingkat Kelas 

1.8 – 2.73 Tinggi 

2.74 – 3.66 Sedang 

3.67 – 4.6 Rendah 

 

3.4.10 Uji Akurasi 

Penentuan sampel dilakukan untuk memudahkan surveyor dalam 

memperhitungkan waktukerja dan jalur pelaksanaan survei lapangan. Metode 

penentuan sampel yang digunakanadalah stratified random dan proporsional 

sampling. Metode ini merupakan suatu Teknik sampling dimana populasi 

dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang tidak tumpeng tindih 

(overlapping) yang disebut sebagai sub populasi (strata), kemudian dari setiap 

stratatersebut diambil sampel secara acak (random sampling) sesuai tujuan 

penelitian. Perbandingan jumlah titik sampel minimal yang harus diambil dengan 

skala pemetaan dapatdilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3. 10 Jumlah Titik Sample berdasarkan Skala peta 

Skala Min. Plot Total Sample Minimal (TSM) 

1: 25000 30 50 

1: 50.000 20 30 

1: 250.000 10 20 

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal dalam total 

luas(ha) adalah sebagai berikut: 

A = TSM + 
𝑙𝑢𝑎𝑠 ( ℎ𝑎)

1500
 

A: Jumlah sampel minimal 

TSM: Total Sampel Minimal 
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Tabel 3. 11 Contoh perhitungan penentuan jumlah sampel pemetaan 

 

Skala 

Luas (Ha) 

500 1000 5000 10000 20000 100000 

1: 25.000 50 51 53 57 63 117 

1: 50.000 30 31 33 37 43 93 

1: 250.000 20 21 23 27 33 87 

 

Tabel 3. 12 Contoh perhitungan penentuan jumlah plot sampel pemetaan 

 

Skala 

 

Sample 

Luas (Ha) 

500 1000 5000 10000 20000 100000 

 

1: 25.000 

Total sampel 50 51 53 57 63 117 

Plot sampel 30 30 32 34 38 70 

 

1: 50.000 

Total sampel 30 31 33 37 43 97 

Plot sampel 18 18 20 22 26 58 

 

1: 250.000 

Total sampel 20 21 23 27 33 87 

Plot sampel 12 12 14 16 20 52 

 

Akurasi hasil klasifikasi diukur dengan menggunakan metode confusion matrix 

atau error matrix, tabel tersebut merupakan perbandingan data lapangan atau data 

sesungguhnya dengan data hasil klasifikasi. Metode confusion matrix dapat 

diperoleh tingkat akurasi maupun kesalahan dari producer (produk) atau user 

(peneliti) dalam hasil pengklasifikasian. Berikut merupakan tabel confusion 

matrix dengan 4 contoh kelas A, B, C dan D. dengan hasil klasifikasi a, b, c, d. 

Tabel 3. 13 Confusion Matrix

 

(Sumber: Prayoginingsih: 2018 dimodifikasi penulis) 

A B C D

a aA aB aC aD Σa aA/Σb*100 

b bA bB bC bD Σb bB/Σb*100

c cA cB cC cD Σc cC/Σc*100

d dA dB dC dD Σd dD/Σd*100

Total Kolom ΣA ΣB ΣC ΣD N = Σa+Σb+Σc+Σd

User Accuracy aA/ΣA*100 bB/ΣB*100 cC/ΣC*100 dD/ΣD*100 (aA+bB+cC+dD)/N*100

Kelas Training  Data
Total Baris

Kelas Hasil Klasifikasi

Producer Accuracy(%)
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Berikut ini merupakan tabel penjelasan mengenai beberapa terminologi yang 

dimaksud dalam tabel perhitungan akurasi hasil klasifikasi dengan confusion 

matrix. 

Tabel 3. 14 Keterangan Confusion Matrix 

 

Accuracy (akurasi) merupakan persentase dari total data. Berikut merupakan 

rumus perhitungan akurasi: 

Overall 

Accuracy = 

Hasil klasifikasi data yang benar 
X 100 % 

Total data 

    
Producer’s accuracy merupakan akurasi yang dilihat dari hasil peneliti dalam 

melakukan klasifikasi, sedangkan user’s accuracy merupakan akurasi yang dilihat 

dari sisi pengguna peta atau hasil klasifikasi. Pada tabel perhitungan juga terdapat 

istilah omisi kesalahan yaitu kesalahan karena adanya penghilangan, sebaliknya 

komisi kesalahan yaitu kesalahan karena adanya penambahan. 

3.4.11 Pemetaan Kawasan AncamanBencana Abrasi dan Gelombang Ekstim 

Tahapan akhir dari penelitian Tugas Akhir ini merupakan penyajian hasil berupa 

Peta Kawasan Ancaman Bencana Abrasi dan Gelombang Ekstrim di Kabupaten 

Pesisir Barat, Lampung dengan skala 1:25.000, yang menghasilkan tiga tingkatan 

kawasan ancaman bencana abrasi dan gelombang ekstim rendah, sedang, tinggi. 

kawasan ancaman bencana abrasi dan gelombang ekstrim rendah disajikan dengan 

warna hijau, kawasan ancaman bencana abrasi dan gelombang ekstrim sedang 

disajikan dengan warna kuning dan kawasan ancaman bencana abrasi dan 

gelombang ekstrim tinggi disajikan dengan warna merah. 

Data

a, b, c, d

A, B, C, D

aA, bB, cC, dD

aB,bC,cD, dsb

Terminologi

Label atau kelas sesungguhnya dari data

Label atau kelas dari data berdasarkan prediksi

Data hasil klasifikasi yang diprediksi benar

Data hasil klasifikasi yang diprediksi salah


