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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang merupakan 

pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan dan pusat 

kegiatan perekonomian Provinsi Lampung. Secara geografis, Kota Bandar 

Lampung terletak pada 5°20’ LS-5°30’ LS dan 105°28’ BT-105°37’ BT. Kota 

Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan [16]. Kota Bandar 

Lampung bertambah menjadi 20 kecamatan dengan tidak mengurangi jumlah 

kecamatan yang sudah ada dan ditambah dengan 7 kecamatan baru [17]. Secara 

administratif, batas daerah Kota Bandar Lampung terdiri dari : 

Sebelah utara   : berbatasan dengan kecamatan Natar  

Sebelah selatan  : berbatasan dengan kecamatan Padang 

   cermin, Katibung dan Teluk Lampung.  

Sebelah barat   : berbatasan dengan Kecamatan Gedong 

   Tataan dan Kecamatan Padang Cermin.  

Sebelah timur   : berbatasan dengan Kecamatan Tanjung 

   Bintang. 

Secara Topografi, wilayah Kota Bandar lampung terletak pada ketinggian 0 

- 700 mdpl dengan luas wilayah yang datar sampai landai mencapai 60 % landai 

sampai miring 35%, dan sangat miring sampai curam 4% [17].  

Topografi Kota Bandar Lampung terdiri atas :  

1. Daerah pantai, yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang.  

2. Daerah perbukitan, yaitu sekitar Teluk Betung Bagian utara. 

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar 

Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau 

serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur - selatan.  

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan. Secara 

keseluruhan kondisi penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung 

dikelompokkan dalam kawasan terbangun (34%) dan ruang terbuka 
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(66%). Kawasan terbangun terdiri dari lahan pekarangan, perkantoran, 

perdagangan dan jasa, dan industri. Sedangkan ruang terbuka berupa 

tegalan, kebun, hutan, kuburan, dan lapangan. Disajikan pada gambar 

3.1 : 

 

3.2 Data dan Peralatan 

Penelitian ini membutuhkan data dan alat untuk menyelesaikannya, dimana 

data dan peralatan yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

3.2.1 Data 

 

Tabel 3.1 Data yang dibutuhkan 

Data Intansi  Keterangan 

Sebaran pasar Dinas Perumahan dan Pemukiman (DISPERKIM) 

Kota Bandar Lampung 

Data 

Spasial 

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 

Sumber : Hasil Pengolahan 
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Data Intansi Keterangan 

Batas 

Administrasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Bandar Lampung 

Data 

Spasial 

Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman (DISPERKIM) 

Kota Bandar Lampung 

Data 

Spasial 
 

3.2.2 Alat  

Alat sendiri berguna untuk melakukan pengolahan menggunakan beberapa 

perangkat mulai dari awal hingga selesai. Penulisan juga dilakukan menggunakan 

perangkat tersebut. Berikut beberapa perangkat yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

   Laptop digunakan untuk memasukkan, menyimpan dan mengolah data, 

pada penelitian ini yaitu HP Notebook - 14-bw015au, AMD Dual-Core A9-

9420 APU (3 GHz base frequency, up to 3.6 GHz burst frequency, 1 MB cache), 

4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB), AMD Radeon™ R5 Graphics. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

a. ArcMap versi 10.4 

Perangkat lunak ArcMap 10.4 digunakan pada saat proses pengolahan data 

penelitian yang dilakukan, mulai dari penginputan data hingga pengolahan 

selesai dan juga layouting peta. 

b. Qgis versi 3.4.1 

Perangkat Lunak Qgis 3.4.1 digunakan untuk membuat diagram voronoi 

yang berguna untuk membuat peta layanan pasar terhadap pemukiman 

dalam skala tertentu atau cakupan tertentu. 

c. Microsoft Word 2019 

Microsoft Word 2019 digunakan untuk menulis serta menyusun laporan 

penelitian Tugas Akhir yang dilakukan. 

d. Microsoft Excel 2019 

Microsoft Excel 2019 digunakan untuk melakukan perhitungan untuk 

menunjang hasil dari pengolahan. 
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3.3 Diagram Alir Pelaksanaan   

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Pelaksanaan 
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1. Studi Literatur 

Pada tahap ini, penulis sebagai peneliti mengumpulkan berbagai informasi serta 

referensi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Literatur yang nantinya 

didapatkan akan menjadi bahan referensi pada saat menentukan rumusan 

masalah, penentuan metode. Studi literatur yang dilakukan yaitu dengan cara 

mencari jurnal, buku, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dan sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data berupa data spasial 

seperti data administrasi, data pemukiman dan data sebaran pasar. Data yang 

dikumpulkan diperoleh dari berbagai instansi terkait. 

3. Nearest Neighbour Analysis 

Data yang digunakan pada analisis ini yaitu data sebaran pasar nya dalam bentuk 

poin. Nantinya hasil dari analisis ini berupa angka rasio dan pola persebaran 

untuk pasarnya. 

4. Diagram Voronoi 

Penggunaan diagram voronoi sebagai perbandingan untuk hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan nearest neighbour analysis. Diagram voronoi sendiri akan 

menghasilkan pola yang nantinya diklasifikasikan berdasarkan luas yang 

diperoleh pada tiap poligon. Kemudian dilakukan perhitungan untuk 

mendapatkan luas layanan pasar terhadap pemukiman untuk tiap kecamatan. 

5. Overlay 

Data yang dilakukan overlay berupa hasil diagram voronoi dengan hasil peta 

persebaran pasar. Proses ini akan menghasilkan output peta voronoi yang akan 

digunakan untuk mendapatkan luas layanan pasar. 

6. Analisis Perbandingan 

Setelah tahap nearest neighbour analysis dan diagram voronoi diperoleh 

kemudian dibandingkan kedua hasilnya tersebut. setelah itu dianalisa maka akan 

diketahui pola persebaran pasar di Kota Bandar Lampung.
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3.4 Pengolahan Data 

Tahapan penelitian ini terlebih dahulu dilakukan proses pengumpulan dan 

pengolahan data untuk menganalisis pola persebaran pasar di Kota Bandar 

Lampung, berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data : 

 

3.4.1 Persebaran Pasar  

a. Data Sebaran Pasar 

Data ini berupa data koordinat lokasi pasar yang tersebar di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Data Pemukiman 

Data ini berupa data kawasan pemukiman di Kota Bandar Lampung yang 

berbentuk poligon atau area. 

c. Batas Administrasi 

Data ini berupa data batas administrasi kabupaten dan kecamatan yang 

kemudian digunakan untuk peng-klasifikasian per kecamatan. 

d. Clip sesuai lokasi penelitian 

Pemotongan lokasi ini dilakukan karena data batas administrasi yang diperoleh 

cakupannya masih luas yaitu cakupan provinsi, sehingga harus dilakukan 

pemotongan agar cakupannya sesuai dengan penelitian. 

 

Gambar 3. 3 Diagram Pengolahan Persebaran Pasar 
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e. Klasifikasi Administrasi Kecamatan 

Klasifikasi ini dilakukan untuk melihat bagian wilayah per kecamatan di Kota 

Bandar Lampung. 

f. Peta Sebaran Pasar 

Sebaran pasar digambarkan dalam bentuk titik yang menampilkan juga per 

wilayah kecamatan. 

 

3.4.2 Pola Persebaran Pasar 

 

Gambar 3. 4 Diagram Pengolahan Pola Persebaran Pasar 

Pola persebaran pasar diperoleh dengan melakukan pengolahan untuk data 

yang berbentuk poin. Pada penelitian ini data pasar telah berbentuk poin yang 

kemudian dilakukan nearest neighbour analysis pada software ArcGis  dengan cara 

spatial statistic tools – Analyzing Patterns – Average Nearest Neighbour, Setelah 

itu diperoleh pola persebaran pasar dalam bentuk grafik dan juga nilai indeks dari 

persebaran, jarak rata-rata pengamatan dan nilai z-skor. 
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3.4.3 Layanan Pasar di Kota Bandar Lampung 

 

a. Data Sebaran Pasar 

Data ini berupa data koordinat lokasi pasar yang tersebar di Kota Bandar 

Lampung. 

b. Diagram Voronoi 

Metode voronoi sendiri digunakan untuk membuat diagram lokasi kedekatan 

suatu objek dibanding objek yang lain. 

c. Overlay 

Data yang dioverlay yaitu data administrasi dengan diagram voronoi dan 

overlay yang digunakan yaitu intersect. 

 

 

Gambar 3. 5 Diagram Pengolahan Layanan Pasar 
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d. Peta luas layanan 

Penyajiannya yaitu dalam bentuk peta yang berbentuk pola dalam luasan dan 

juga luas layanan pasar terhadap pemukiman untuk tiap kecamatan. 

e. Perhitungan luas layanan pasar terhadap pemukiman 

Perhitungan luas layanan pemukiman ini dilakukan dengan menghitung luas 

pemukiman yang berada didalam area poligon pada area poligon pasar. 

f. Jumlah luas layanan pasar terhadap pemukiman pada tiap kecamatan 

Hasil dari luas layanan ini yaitu luas yang didapat dari diagram voronoi yang 

bertampalan dengan pemukiman yang kemudian dari luasan tersebut akan 

didapatkan luas layanan pasar untuk pemukiman pada tiap kecamatan. 

 

 

 

  

 


