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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berada di antara dua benua dan dua 

samudra sehingga fenomena-fenomena bencana alam yang terjadi sangat kompleks 

dan dinamis. Wilayah ini terletak pada kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan 

demografis yang memungkinkan terjadinya bencana  alam. Bahkan Indonesia sebagai  

lokasi pertemuan antara tiga lempeng sehingga Indonesia berpotensi terhadap 

bencana alam salah satunya adalah tsunami. Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai 

gangguan besar yang terjadi pada laut, seperti gempa bumi, gunung berapi yang 

meletus, pergeseran lempeng atau tabrakan benda langit. Tetapi 90persen tsunami 

disebabkan karena terjadinya gempa bumi di dalam laut (Sugito, 2008). Gelombang 

ini dapat bersumber dari ledakan besar gunung berapi atau gempa vulkanik, tanah 

longsor, atau pergeseran lempeng bumi atau gempa tektonik (Setyonegoro, 2013).   

Bencana alam tsunami yang terjadi mengakibatkan adanya banyak kerugian salah 

satunya adalah rusak atau bahkan hancurnya bangunan-bangunan baik bangunan 

umum maupun pemukiman tempat tinggal warga. Salah satunya adalah Desa 

Waymuli Lampung Selatan sebagai desa yang terdampak cukup besar akibat Tsunami 

yang terjadi di Selat Sunda tahun 2018. Tsunami ini berdampak besar terhadap dua 

daerah di Indonesia yaitu Pandeglang dan Lampung Selatan dengan ketinggian 

berkisar 2 meter-5 meter. (Bencana, 2018). Salah satu cara untuk mendukung 

tindakan mitigasi bencana tsunami adalah mengetahui daerah yang memiliki risiko 

terhadap tsunami sebagai upaya mengurangi korban jiwa dan kerusakan yang terjadi 

(Petrus Subardjo & Raden Ario, 2015) 

Kerusakan bangunan ini perlu diklasifikasikan guna mempermudah pendataan 

kerugian, yang dibagi kedalam tiga kelas yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak 

parah. Pengklasifikasian ini berpengaruh dalam estimasi kerugian, semakin parah 
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kerusakan maka jumlah estimasi kerugian  akan semakin besar bahkan untuk 

bangunan. Dalam penelitian ini mengarah pada estimasi  kerugian negara akan 

kerusakan bangunan yang terjadi akibat tsunami Selat Sunda tahun 2018. Kerugian 

berupa ganti rugi baik dana maupun berupa hunian tetap serta material bangunan 

yang diberikan khusus kepada warga di Desa Waymuli Lampung selatan. Dengan 

demikian maka hal ini akan mempermudah mengestimasikan dana bantuan bangunan 

di tahun-tahun yang akan datang apabila bencana tsunami ini terjadi dikemudian hari 

menggunakan historical pada tahun 2018. 

I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Seberapa parah Tsunami yang terjadi di Desa Waymuli ? 

2. Bagaimana pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

jangkauan tsunami yang terjadi di Desa Waymuli ? 

3. Berapa jumlah bangunan yang rusak pada tiap klasifikasi yang diberikan ? 

4. Berapa jumlah kerugian anggaran bangunan yang ditanggung negara akibat 

tsunami Selat Sunda di Desa Waymuli ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1 Dapat melakukan pengklasifikasian tingkat kerusakan bangunan  

2 Dapat mengetahui jangkauan tsunami yang terjadi di Desa Waymuli pada tiap 

skenario 

3 Dapat menghitung berapa besar kerugian akan kerusakan bangunan yang terjadi 

di Desa Waymuli pada tiap tinggi gelombang 2m-5m  

4 Dapat mempermudah pendataan serta mengestimasi kerugian apabila terjadi 

tsunami Selat Sunda di kemudian hari  
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I.4 Manfaat Penulisan 

 

1. Diharapkan dalam penulisan ini bertambahnya pemahaman serta nalar terkait 

kebencanaan dan dapat dijadikan referensi dalam pengolahan peta jangkauan 

tsunami menggunakan software pengolahan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan serta 

informasi kepada sipembaca untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

suatu keputusan dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. 

3. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan estimasi 

kerugian untuk persiapan dana anggaran bantuan bangunan apabila terjadi 

bencana alam Tsunami dikemudian hari 

 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah : 

1. Lokasi penelitian adalah Desa Waymuli yang berada di Provinsi Lampung yang 

mana daerah ini merupakan daerah yang berdampingan dengan pantai 

2. Objek penelitian yang dikaji adalah perhitungan kerugian negara atas bangunan 

baik dari dana bantuan bangunan maupun pembangunan hunian tetap serta 

keringanan Pajak Bumi Bangunan yang dikhususkan di Desa Waymuli 

3. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data DTM, Peta Ortofoto yang 

didapatkan dari Pusat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Sumatera, data tinggi 

gelombang yang didapatkan dari jurnal serta data dari hasil wawancara yang 

didapatkan dari Bapak Kepala Desa dan jajaran Desa Waymuli 

4. Software yang digunakan adalah software pengolahan Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 

5. Pengklasifikasian tingkat kerusakan berbanding lurus dengan indeks bahaya 

tsunami 

6. Dalam penelitian ini hanya mampu mengidentifikasi banyaknya bangunan tanpa 

mengetahui berapa jumlah lantai pada tiap bangunan serta tidak 

mempertimbangkan material dari bangunan tersebut. 
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I.6 Tinjauan Pustaka 

Jurnal penelitian (Abdillah & Muhsoni, 2020) yang bertujuan memetakan 

tsunami di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini penulis menggunakan sekanrio 

untuk membuat Peta risiko tsunami dengan beberapa parameter yang mempengaruhi 

pembuatan peta ini yakni penggunaan lahan, koefisien kekasaran permukaan, 

kelerengan serta skenario tinggi tsunami 1 meter, 2 meter, 5 meter, 15 meter dan 30 

meter menggunakan mode builder. Klasifikasi tingkat bahaya tsunami pada penelitian 

ini dibagi kedalam lima kelas yakni bahaya sangat rendah, bahaya rendah, bahaya 

sedang, bahaya tinggi dan bahaya sangat tinggi. Penentuan tingkat risiko tsunami 

dilakukan dengan menggunakan metode overlay, yang kemudian dilanjutkan untuk 

pemodelannya menggunakan raster calculator. Luasan yang didpatkan pada masing-

masing skenario adalah untuk skenario 1 meter seluas 2.40    , skenario 2 meter 

seluas 5.10    , skenario 5 meter seluas 12.57    , skenario 15 meter seluas 38.94 

   , dan skenario 30 meter seluas 64.06    . Tingkat risiko tsunami yang perlu 

diwaspadai adalah saat skenario 15 meter dan 30 meter karena jangkauan tsunami 

yang luas.   

Jurnal penelitian (Putra, Hermawa, & Hatmoko, 2020) yang bertujuan menilai 

kerusakan dan kerugian infrastruktur publik akibat bencana banjir di Kota Semarang 

frekuensi terjadinya bencana banjir tahun 2013-2018. Yang termasuk dalam 

infrastruktur public dalam penelitian ini adalah sektor infrastruktur publik termasuk 

bidang jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Penilaian ini dilakukan untuk membantu 

pemerintah Kota Semarang dalam menyusun dan mengelola anggaran rehabilitasi dan 

rekontruksi. Yang diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pasca bencana 

dan strategi pengelolaan risiko banjir. Metode penilaian yang digunakan adalah 

Economic Commission for Latin American (ECLAC) and the Caribbean. Penilaian 

kerusakan dan kerugian Damage and Loss Assesment (DALA) infrastruktur public 

bisa menjadi referensi untuk memetakan daerah yang rawan berpotensi banjir, yang 

mana setiap infrastruktur public mempunyai kerusakan dan nilai kerugian yang 

berbeda (Diakakis dkk. 2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari survei 
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lapangan untuk melihat bangunan yang terdampak banjir dan wawancara untuk 

mendapatkan informasi tambahan terkait kondisi dampak banjir. Tingkat kerusakan 

dibagi menjadi tiga kelas yaitu rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, sedangkan 

pada dampak kerugian berupa kerugian akses yang terjadi akibat genangan air yang 

menghambat berbagai aktivitas. Kerusakan terparah terjadi pada tahun 2017 dan 2018 

diidentifikasi pada tiap kecamatan, untuk Kecamatan Semarang Timur rusak ringan 

sebanyak 5, rusak sedang dan rusak berat tidak ada dan kerugian akses sebanyak 5, 

Kecamatan Pedurungan rusak ringan sebanyak 3, rusak sedang dan rusak berat tidak 

ada dan kerugian akses sebanyak 3, Kecamatan Genuk rusak ringan sebanyak 8, 

rusak sedang sebanyak 1 dan rusak berat serta kerusakan akses tidak ada, Kecamatan 

Gayamsari rusak ringan sebanyak 3, rusak sedang dan rusak berat tidak ada dan 

kerugian akses sebanyak 2, Kecamatan Tugu rusak ringan sebanyak 5, rusak ringan 

sebanyak 1, rusak parah dan kerusakan akses tidak ada, Kecamatan Ngaliyan rusak 

ringan sebanyak 2, rusak sedang sebanyak 1, rusak berat dan kerugian akses tidak 

ada. Setiap tahunnya bangunan infrastruktur publik mempunyai tingkat kerusakan 

dan kerugian yang berbeda. 

I.7 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Diduga semakin tingginya gelombang tsunami maka jangkauan wilayah yang 

terkena tsunami akan semakin jauh dan begitu pun sebaliknya.  

2. Diduga semakin tinggi skenario tsunami maka akan menciptakan kerugian berupa 

kerusakan bangunan yang lebih besar. 

3. Diduga kerugian terbesar akan bangunan adalah saat tinggi gelombang sebesar 

lima meter dan kerugian terkecil akan bangunan adalah saat tinggi gelombang 

sebesar dua meter pada penelitian ini. 


