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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bencana merupakan suatu peristiwa yang dapat mengancam kehidupan manusia 

baik dari alam maupun non alam. Belakangan sering terjadi bencana di indonesia 

data dari kurun waktu 1 Januari 2020 hingga 29 Juni 2020, BNPB mencatat 

kejadian bencana alam sebanyak 1.549 kali. Dari total kejadian, lebih dari 99 

persen merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor dan 

angin puting beliung. Rincian jumlah kejadian bencana pada kurun waktu tersebut 

yakni banjir 620 kejadian, puting beliung 425, tanah longsor 330, kebakaran hutan 

dan lahan 139, gelombang pasang atau abrasi 21, gempa bumi 10, erupsi gunung 

api 3 dan kekeringan 1 [1]. Bencana yang terjadi di Indonesia di antaranya bencana 

banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan tsunami. 

 

Tsunami dapat terjadi karena dipicu oleh bermacam-macam peristiwa alamiah 

seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah 

laut, atau tumbukan benda langit. Dalam rekam sejarah beberapa tsunami yang 

terjadi di akibatkan oleh gunung meletus contohnya pada Provinsi Lampung 

terjadi tsunami akibat letusan gunung anak krakatau, tsunami di wilayah subduksi 

yaitu Mentawai  dan tsunami di Provinsi Aceh akibat pergerakan lempeng [2].  

 

Kabupaten Tanggamus belakangan ini terjadi musibah banjir dan longsor di 

Kecamatan Semaka dan beberapa wilayah lainya. Kabupaten Tanggamus 

merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang pernah 

mengalami bencana gelombang tsunami diakibatkan oleh letusan Gunung 

Krakatau pada tahun 1883  [3].  
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Tsunami dapat dimodelkan dengan teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG), 

untuk menentukan daerah bahaya terjadi bencana tsunami. Dalam hal ini teknologi 

SIG digunakan untuk memetakan wilayah tergenang akibat adanya bencana 

tsunami dan mengestimasi permukiman terdampak akibat genangan tsunami di 

Kabupaten Tanggamus. Adapun parameter yang digunakan yaitu ketinggian, garis 

pantai, penggunaan lahan, dan skenario tinggi gelombang tsunami dan area 

permukiman. Perlu pemodelan daerah genangan seandainya terjadi tsunami, agar 

masyarakat Tanggamus dapat mengetahui perkiraan wilayah terdampak jika 

bencana tsunami ini benar-benar datang. Lebih jauh lagi model genangan tsunami 

ini dapat digunakan untuk mitigasi bencana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kabupaten Tanggamus berada di wilayah pesisir, sering terjadi gempa, dekat 

dengan gunung Krakatau dan di wilayah patahan, sehingga besar kemungkinan 

tsunami akan terjadi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana persebaran ancaman tsunami di Kabupaten Tanggamus? 

2. Berapa luas permukiman yg brptensi terdampak tsunami di Kabupaten 

Tanggamus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3   
 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Memodelkan dan memvisualisasikan genangan tsunami di Kabupaten 

Tanggamus dengan menggunakan variabel nilai tinggi tsunami. 

2. Menghitung luas permukiman terdampak genangan tsunami di Kabupaten 

Tanggamus. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Tanggamus. 

2. Dibahas pada penelitian ini yaitu memodelkan tinggi genangan tsunami, dan 

menghitung luas permukiman terdampak genangan tsunami. 

3. Skenario tinggi gelombang tsunami yang dibahas pada penelitian ini yaitu 10 

meter, 20 meter, dan 30 meter. 

4. Metode yang digunakan yaitu metode Berryman 2006. 

5. Data yang digunakan yaitu, data ketinggian, garis pantai, dan penggunaan 

lahan. Pengolahan ini menggunakan inundantion toolbox.  

6. Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu Arcgis 10.5. 
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1.5 Metodologi 

Adapun metodologi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas empat tahapan yaitu, 

pengumpulan studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, dan 

penulisan laporan. Penelitian ini membahas pembuatan peta genangan tsunami 

beserta permukiman yang terdampak akibat genangan tsunami di Kabupaten 

Tanggamus.  

b. Pada tahap studi literatur dilakukan pengumpulan berbagai sumber referensi 

terkait teori-teori yang berhubungan dengan pembuatan peta genangan tsunami.  

c. Tahap pengumpulan data, data yang digunakan yaitu data ketinggian, 

Permukiman, garis pantai, penggunaan lahan.  

d. Pengolahan data sebagian besar dilakukan menggunakan perangkat lunak 

Arcgis, menggunakan metode penurunan tinggi oleh berryman (2006) yang 

terdapat pada Buku RBI.  

e. Hasil dari tugas akhir ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan laporan 

akhir. 

 

  



 6   
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir yang saya gunakan yaitu sebagai berikut: 

a. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bagian bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dasar untuk mendukung penelitian 

yang didapat dari dari berbagai literatur yang relevan. Literaturnya sendiri 

berhubungan dengan judul tugas akhir, yakni menjelaskan bencana dan 

bahaya tsunami, sumber utama terjadinya tsunami, konsep teoritis SIG serta 

operasi overlay. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian dan pengolahan data 

yang dilakukan. Bab ini juga menejelaskan mengenai lokasi penelitian, 

peralatan dan data yang digunakan. 

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memuat hasil pengolahan data yang dilakukan, yang disajikan dalam 

bentuk peta, grafik dan/atau tabel. Pada bab ini juga dibahas tentang analisis 

dari hasil dari pengolahan data yang dilakukan. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini merupakan bagian penutup dari punulisan tugas akhir berupa 

kesimpulan akhir dari penelitian serta saran seandainya penelitian selanjutnya 

akan dilakukan. 

 

 

 

 

  


