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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran lokasi penelitian, semua data yang 

digunakan, dan tahap pengolahan data untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Posisi geografi/administratif Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi 

penelitian pada tugas akhir ini  dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan 

 

3.1.1 Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan 

 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105˚14’ sampai dengan 

105˚45’ Bujur Timur  dan 5˚15’ sampai dengan 6˚ Lintang Selatan. Secara 

geografis Kabupaten Lampung Selatan bagian Selatan meruncing dan berujung di 

sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung [16].  

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas 

sebagai berikut:  
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A. Sebelah Utara   :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

      dan Lampung Timur. 

B. Sebelah Selatan :  berbatasan dengan Selat Sunda. 

C. Sebelah Barat    :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran. 

D. Sebelah Timur  :  berbatasan dengan Laut Jawa. 

 

Secara topografis Kabupaten Lampung Selatan memiliki ketinggian yang beragam 

mulai dari dataran rendah sampai perbukitan dengan kepadatan penduduk yang 

relatif sedang di dataran rendah yang berada di sepanjang pantai. Pesisir 

Kabupaten Lampung Selatan didominasi tingkat ketinggian permukaan tanah 

yang datar hingga agak landai. Untuk jelasnya dapat lihat pada Gambar 3.2 

 

 

Gambar 3. 2 Topografi 

 

 

3.1.2 Demografi 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil data penduduk 

tahun 2018 berjumlah 1.002.285 jiwa, yang terdiri dari 513.985 laki-laki dan 

488.300 perempuan [17]. Dalam aktivitas pengungsian penyelamatan dari 

bencana tsunami urutan pertama lansia yang didahulukan, lalu anak-anak dan 

perempuan dewasa yang terakhir laki-laki dewasa. Berikut kategori umur menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009): 

1. Anak-anak: 0 – 16 tahun 

2. Masa dewasa perempuan/laki-laki: 26-45 tahun 
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3. Masa lansia: >56 tahun  

Rincian mengenai kelompok umur dan jenis kelamin yang jadi pedoman 

pengelompokkan di atas untuk Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

 
Tabel 3. 1 Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 

 

Kelompok Umur 

2016 

Kelompok Umur (Jiwa) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

75+ 7211 8017 15228 

70-74 6704 7047 13751 

65-69 10150 9825 19975 

60-64 15061 14039 29100 

55-59 20538 19219 39757 

50-54 25895 25073 50968 

45-49 30321 29133 59454 

40-44 35676 33909 69585 

35-39 39080 37363 76443 

30-34 40655 38809 79464 

25-29 41391 39261 80652 

20-24 40241 37192 77433 

15-19 44477 40166 84643 

10-14 46586 43582 90168 

05-09 50411 47648 98059 

0-4 50101 48104 98205 

Jumlah 504498 478387 982885 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 

3.2 Data dan Sistem Peralatan  

Data dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.2.1 Data Yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Data/peta batas administrasi didapatkan dari BIG skala 1:50.000 tahun 

2019. 

b. Peta ancaman tsunami Kabupaten Lampung Selatan didapatkan dari 

BPBD Provinsi Lampung tahun 2019.  

c. Data jaringan jalan didapatkan dari BIG skala 1:50.000 tahun 2019. 

d. Data permukiman didapatkan dari BIG skala 1:50.000 tahun 2019. 

e. Data kontur didapatkan dari DEMNas BIG tahun 2019. 

f. Data bangunan pendidikan dan sarana ibadah didapatkan dari BIG skala 

1:50.000 tahun 2019.  

3.2.2 Sistem Peralatan Penelitian  

Peralatan yang digunakan terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Perangkat keras yang digunakan antara lain:  

a. Laptop  

Digunakan untuk proses pengolahan data dan penulisan laporan Tugas 

Akhir.      

b. GPS Hanheld  

Digunakan untuk penentuan posisi dengan koordinat dalam pelaksanaan 

validasi lapangan. 

c. Printer 

Digunakan untuk mencetak laporan Tugas Akhir dan keperluan lainnya 

terkait keperluan Tugas Akhir. 

Sedangkan perangkat lunak (software) yang digunakan antara lain:  

(a) Arcmap 10.3.1 

ArcMap 10.3.1 digunakan pada saat proses pengolahan data, pembuatan 

peta, dan layouting peta. 

(b) Microsoft Office Excel 2010 

Microsoft Excel 2010 digunakan untuk membuat tabel dan mengolah data. 

(c) Microsoft Office Word 2010 

Microsoft Word 2010 digunakan untuk menulis serta menyusun laporan 

penelitian Tugas Akhir. 
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3.3 Diagram Alir Pengolahan 

Penentuan jalur evakuasi tsunami untuk menuju shelter tempat evakuasi 

sementara menggunakan metode Network Analysis dengan menggunakan data  

seperti amcaman tsunami, jaringan jalan, permukiman, kontur, bangunan sarana 

ibadah dan pendidikan. 

Rawan tsunami, kontur, dan permukiman di overlay menggunakan Arcmap 10.3.1  

untuk menentukan titik beresiko tinggi atau titik awal dari jalur evakuasi. 

Selanjutnya pengolahan lanjutan dengan network analysis untuk menghasilkan 

jalur menuju shelter terdekat dengan pertimbangan estimasi waktu evakuasi 

tsunami di Kabupaten Lampung Selatan lebih kurang 22 menit untuk mencapai 

tempat evakuasi. 

Berikut merupakan diagram alir dari pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 

3.3 
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Gambar 3. 3 Diagram Alir Pengolahan 

 

3.4 Pengolahan Data 

Adapun tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.4.1 Pengolahan Data Ancaman Tsunami 

Peta ancaman tsunami yang didapatkan dari BPBD Provinsi Lampung dalam 

format JPG. Untuk keperluan penelitian kemudian dikonversi ke dalam format 

SHP dengan cara melakukan digitasi peta ancaman bencana. Tahapan singkat 

proses digitasi yaitu: 

1. Melakukan georeferencing, georeferencing merupakan proses pemberian 

referensi geografi atau lebih mudahnya memberikan suatu sistem 

koordinat dari objek berupa raster atau image yang belum mempunyai 

acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu 

[18].  

2. Georeferencing dilakukan dengan menempatkan empat titik kontrol pada 

setiap ujung peta. Langkah yang dilakukan pertama klik add control point 

pada tool georeferencing  > zoom peta pada titik kontrol pertama di grid 

peta sebelah kanan atas > klik kanan pilih input X and Y > masukkan 

koordinat, koordinat titik kontrol didapat dari grid UTM pada peta. 

Selanjutnya dilakukan langkah yang sama pada bagian grid peta kiri atas, 

kiri bawah, dan kanan bawah sampai selesai. 

3. Dilakukan pengecekan tingkat keakurasian titik kontrol tersebut pada nilai 

RMS (Root Mean Square) Error pada tools View Link Table yang terdapat 

pada menu Georeferencing, nilai yang dianjurkan kurang dari 1. Semakin 

kecil angka tersebut, maka semakin akurat peta tersebut.  

4. Setelah selesai dilakukan georeferencing dilanjutkan dengan digitasi peta 

sesuai kelas rawan tsunami yang ada, selanjutnya dilakukan pemberian 

atribut kelas rawan tsunami yaitu rendah, sedang, dan tinggi pada hasil 

digitasi. 

Diagram proses pembuatan peta ancaman bencana tsunami dapat dilihat pada 

Gambar 3.4 
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Gambar 3. 4 Pembuatan Peta Ancaman Tsunami 
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Peta ancaman tsunami Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 

3.5 

 

 
 
 

Gambar 3. 5 Peta Ancaman Tsunami Kabupaten Lampung Selatan 

 

3.4.2 Pengolahan Data Kontur 

Peta kontur yang diperlukan dibuat dari DEMNas BIG dengan format raster 

dengan cara extract by mask dengan batas administrasi Kabupaten Lampung 

Selatan. Setelah didapatkan hasil extract by mask membuat kontur dengan 

pilih ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Raster Surface > Contour. Kontur dibuat 

dengan interval 10 meter, karena untuk penentuan titik beresiko tinggi atau titik 

awal ditentukan berdasarkan ketinggian yang kurang dari 10 meter diatas 

permukaan laut. Diagram proses pembuatan kontur dapat dilihat pada Gambar 3.6 
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Gambar 3. 6 Pembuatan Peta Kontur 

 

3.4.3 Penentuan Titik Beresiko Tinggi atau Titik Awal 

Penentuan titik beresiko tinggi ini dilakukan overlay dengan metode intersect peta 

ancaman tsunami, peta kontur dengan interval 10 meter, jaringan jalan, dan peta 

permukiman lalu dilakukan select by attributes (query) dapat dilihat pada Gambar 

3.5 dengan ketentuan titik rawan tsunami dengan kelas rawan tinggi dan memiliki 

kontur di bawah 10 meter. Diagram penentuan titik awal dapat dilihat pada 

Gambar 3.7 
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Gambar 3. 7 Penentuan Titik Awal/ Beresiko Tinggi 

 

Setelah dilakukan query dihasilkan 15 titik beresiko tinggi yang tersebar di 

berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Persebaran titik beresiko 

tinggi dapat dilihat pada Tabel 3.2  dan peta persebaran titik beresiko tinggi dapat 

dilihat pada Gambar 3.8 



 

32 

 

 

Gambar 3. 8 Peta Persebaran Titik Awal/Beresiko Tinggi Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

Titik awal ini bukan penggambaran titik dari rumah masing-masing, tetapi titik 

awal ini merupakan tempat awal berkumpul ketika ada peringatan tsunami datang. 

Titik awal ini juga bukan merupakan penggambaran dari titik awal semua orang 

yang berada di lokasi tersebut karena titik awal masing-masing orang berbeda-

beda [19]. 

3.4.4 Penentuan Jalur Evakuasi Tsunami  

Penentuan jalur evakuasi tsunami dilakukan dengan metode network analysis, 

Dalam hal ini tools network analysis yang di gunakan adalah closest facility 

analysis dan service area analysis. Secara singkat tahapan yang dilakukan yaitu: 

1. Closest facility analysis merupakan ekstensi yang digunakan untuk 

menemukan fasilitas tempat evakuasi mana yang paling dekat.  

2. Prosesnya dengan memasukkan data titik beresiko tinggi yang sudah 

dihasilkan, data jaringan jalan, serta bangunan sarana ibadah dan 

pendidikan yang akan digunakan sebagai shelter tempat evakuasi 

sementara.  
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3. Setelah dimasukkan parameter tersebut dihasilkan rute jalur evakuasi dari 

titik beresiko tinggi menuju shelter terdekat. 

4. Selanjutnya dilakukan Service Area Analysis yang merupakan proses 

analisis luas jangkauan tiap shelter, untuk menentukan jarak dari bibir 

pantai menuju shelter dengan kriteria minimal 500 meter. 

Diagram proses pembuatan jalur evakuasi dapat dilihat pada Gambar 3.9 

 

Gambar 3. 9 Pembuatan Jalur Evakuasi Tsunami 

 

Berikut merupakan peta jalur evakuasi tsunami di Kabupaten Lampung Selatan 

pada Gambar 3.10, Gambar 3.11, dan Gambar 3.12 
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Gambar 3. 10 Peta Jalur Evakuasi Tsunami Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

 

 
Gambar 3. 11 Peta Jalur Evakuasi Tsunami Kecamatan Sidomulyo Kabupaten 

Lampung Selatan 
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Gambar 3. 12 Peta Jalur Evakuasi Tsunami Kecamatan Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

3.4.5 Penentuan Kecepatan Waktu Kedatangan Tsunami 

 

Perkiraan waktu kedatangan tsunami dapat diperoleh pada Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 perkiraan waktu 

kedatangan tsunami ini kemudian dikurangi dengan nilai asumsi waktu respon 

masyarakat. Berdasarkan berbagai dokumen kajian, serta kemampuan Sistem  

Peringatan Dini Bencana Tsunami terlihat bahwa rata‐rata waktu respon 

masyarakat untuk melaksanakan evakuasi adalah 7 menit setelah kejadian 

gempabumi terjadi. Asumsi ini tidak berlaku untuk daerah‐daerah yang 

berkarakter khusus seperti di kepulauan terluar di barat Indonesia yaitu Kabupaten 

Kepulauan Mentawai, kabupaten/kota di Kepulauan Nias, Kabupaten Simeulue 

dan sebagainya. Pada daerah ini waktu respon harus diperkecil hingga 3 menit 

untuk menjamin keselamatan masyarakat [3]. 

Waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi diasumsikan sama dengan waktu 

kedatangan tsunami untuk masing‐masing daerah (sesuai dengan Pedoman 

Kajian Tsunami). Waktu evakuasi merupakan waktu kedatangan tsunami 
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dikurang waktu respon gempabumi (asumsi 7 menit). Berdasarkan pedoman 

kajian tsunami, waktu kedatangan tsunami di Kabupaten Lampung Selatan 

adalah 29 menit. Oleh karena itu, waktu evakuasi yang dibutuhkan di Kabupaten 

Lampung Selatan lebih kurang 22 menit untuk mencapai tempat evakuasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


