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BAB III 

PENGOLAHAN KETERPAPARAN LINGKUNGAN DAMPAK BENCANA 

TSUNAMI 

 

III.1. Metodologi Penelitian 

 

Diagram alir yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar III.1. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Penelitian Tugas Akhir dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang 

dibuat, penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis 

deskriptif. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan 

menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan 

analisis statistik. Fokus metode kuantitatif adalah mengumpulkan data set dan 

melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang sedang terjadi. 

Sedangkan, analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai 

karakteristik sebuah data. 

1. Analisis Spasial 

Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam 

pengolahan data Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisa yang dilakukan 

menggunakan teknik overlay yaitu menggabungkan dua peta yang 

kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis.  

2. Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk melihat 

perubahan dari suatu objek agar mendapatkan informasi untuk membantu 

pembuat keputusan menyelesaikan masalah. 

 

III.2. Pembuatan Peta Bahaya Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan 

 

Pada tahap pembuatan Peta bahaya tsunami Kabupaten Lampung Selatan 

dibuat dengan metode Berryman [23] menggunakan data DEM, peta 

penutupan/penggunaan lahan, ketinggian run-up tsunami, dan garis pantai sesuai 

dengan panduan di Risiko Bencana Indonesia (RBI) 2016. Pada pemodelan 

tsunami ini menggunakan ketinggian run-up tsunami yaitu 5,78 meter. Parameter 

kemiringan lereng dihasilkan dari data DEM dengan resolusi spasial 8,3 meter. 

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan 

lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang horizontal dan pada 

umumnya dihitung dalam persen (%) [24]. Kemiringan lereng  digunakan untuk 

menganalisis run-up tsunami dengan menggambarkan ketinggian permukaan 

bumi. Ketinggian permukaan dari kemiringan lereng dapat mengestimasi luasan 

genangan jika terjadi bencana tsunami. Kemiringan lereng berpengaruh terhadap 
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ketinggian gelombang tsunami, semakin curam lereng maka semakin rendah 

pengaruh tinggi gelombang tsunami. Pengolahan kemiringan lereng menggunakan 

perangkat lunak pengolahan Sistem Informasi Geospasial (SIG). dengan tools 

Spatial Analyst Tools. Klasifikasi kemiringan lereng menurut Surat Keputusan 

Menteri Pertanian No.837/KPTS/Um/11/1980 seperti pada tabel berikut [25]: 

Tabel III.2. 1Klasifiikasi Kemerengan Lereng 

Kelas Lereng Kemiringan Lereng Keterangan 

1 0 - 8 % Datar 

2 8 - 15 % Landai 

3 15 -25 % Agak Curam 

4 25 - 45 % Curam 

5 > 45 % Sangat Curam 

Berikut adalah peta kemiringan lereng di Kabupaten Lampung Selatan : 

 

Gambar III.2. 1 Peta Kemiringan Lereng Lampung Selatan 

Penggunaan lahan (land use) dan penutupan lahan (land cover) pada 

hakekatnya berbeda walaupun sama-sama menggambarkan keadaan fisik 

permukaan bumi. Penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada 

suatu bidang lahan, sedangkan penutupan lahan lebih merupakan perwujudan fisik 

obyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan kegiatan manusia 
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terhadap obyek-obyek tersebut [15]. Peta penutupan/penggunaan lahan ini di 

dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Berikut merupakan Peta Penutup/Penggunaan Lahan di Kabupaten Lampung 

Selatan : 

 

Gambar III.2. 2 Peta Penutup/Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Selatan 

Peta penutupan/penggunaan lahan digunakan untuk menghitung nilai 

kekasaran permukaan. Berikut merupakan tabel nilai koefisiensi kekasaran 

permukaan untuk penutup/penggunaan lahan: 

Tabel III.2. 2 Nilai Koefisien Permukaan 

Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan  Nilai Koefisiensi Kekasaran 

Badan Air 0,007 

Belukar/Semak 0,040 

Hutan 0,070 

Kebun/Perkebunan 0,035 

Lahan Kosong/Terbuka 0,015 

Lahan Pertanian 0,025 

Permukiman/Lahan Terbangun 0,045 

Mangrove 0,025 

Tambak/Empang 0,010 

Sumber : Risiko Bencana Indonesia, 2016 
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Nilai kekasaran berhubungan dengan energi tsunami yang teredam oleh 

permukaan tanah akibat adanya kontak antara permukaan tanah dengan air 

tsunami. Nilai kekasaran yang semakin besar berarti semakin banyak tegakan 

tanaman atau bangunan pada suatu penggunaan lahan maka lebih efektif untuk 

menahan genangan tsunami. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai 

koefisien kekasaran permukaan maka penggunaan lahan tersebut lebih mudah 

meloloskan genangan tsunami. Nilai koefisien kekasaran pada penelitian ini 

mengacu pada Buku Risiko Bencana Indonesia (RBI) 2016. Penggunaan lahan 

dipesisir pantai menjadi salah satu aspek yang menentukan tingkat ancaman 

tsunami. Berdasarkan peta penutup/penggunaan lahan di Kabupaten Lampung 

Selatan menunjukkan bahwa pada wilayah pesisir penggunaan lahan didominasi 

dengan sawah, ladang dan permukiman sehingga memiliki tingkat ancaman 

menengah hingga tinggi. Berikut merupakan tabel luasan penutup/penggunaan 

lahan di Kabupaten Lampung Selatan : 

Tabel III.2. 3 Luas Penutupan/Penggunaan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan 

Kabupaten Kode Keterangan 
Luas 

Km2 Ha 

Lampung 

Selatan 

5001 Badan Air 1,45408 145,408 

20071 Belukar Rawa 1,80096 180,096 

2002 Hutan Lahan Kering Sekunder 52,5357 5253,57 

20041 Hutan Mangrove Sekunder 2,67027 267,027 

2001 Hutan Lahan Kering Primer 22,9749 2297,49 

2014 Lahan Kosong 9,123081 912,30813 

2012 Pemukiman 301,68337 30168,337 

2010 Perkebunan 183,827 18382,8 

20141 Pertambangan 0,617611 61,7611 

20091 Pertanian Lahan Kering 108,941 10894,1 

20092 Pertanian Lahan Kering Campur 1247,98 124798 

20093 Sawah 224,392 22439,2 

2007 Semak Belukar 12,92561 1292,561 

20094 Tambak 47,24503 4724,50303 

Peta bahaya tsunami didapatkan dari perhitungan matematis, pemodelan 

genangan dilakukan dengan melakukan perhitungan Hloss yaitu perhitungan 
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kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian tsunami) 

berdasarkan nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. 

𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠 = (
167𝑛2

𝐻0
1 3⁄

) + 5 sin 𝑆 

Dimana, 

Hloss  = Kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi 

N  = Koefisien kekasaran permukan  

H0  = Ketinggian gelombang tsunami di garis pantai (m) 

S  = Besarnya lereng permukaan (derajat) 

Perhitungan tersebut berdasarkan pada Buku Risiko Bencana Indonesia (RBI) 

2016. 

Pengolahan dilakukan dengan menggunakan software arcMap, Hloss hanya 

menunjukkan beberapa air yang hilang dan bukan arah air. Agar mengetahui arah 

air dilakukan operasi cost distance untuk menentukan jarak terdekat dari satu 

pixel ke pixel lain menuju ke lokasi sumber gelombang, dalam hal ini adalah garis 

pantai. 

Klasifikasi bahaya menggunakan 3 kelas yaitu : inudasi < 1 meter, 1-3 meter 

dan > 3 meter, sesuai dengan petunjuk penyusunan peta bahaya tsunami oleh 

BNPB. Dari klasifikasi ancaman bahaya tsunami didapatkan 3 tingkat bahaya 

yaitu rendah, sedang, tinggi. Berikut merupakan tabel indeks ancaman bencana 

tsunami: 

Tabel III.2. 4 Indeks Ancaman Bencana Tsunami 

Bencana Indikator 
Kelas Indeks Bahaya 

Rendah Sedang Tinggi 

Tsunami 

Peta Estimasi Ketinggian 

Genangan Tsunami/ Peta Bahaya 

Tsunami 

< 1 meter 
1 - 3 

meter 
> 3 meter 

Sumber : Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 
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III.3. Pembuatan Peta Keterpaparan Lingkungan Dampak Bencana 

Gelombang Tsunami di Desa Way Muli 

 

Pada tahap ini, dilakukan visualisasi daerah di Desa Way Muli 

menggunakan Citra Satelit sebelum dan sesudah terjadinya tsunami seperti 

penampakan bangunan dan penggunaan lahan yang akan menjadi objek analisis 

keterpaparan lingkungan dapak tsunami. Kemudian melakukan analisis spasial 

bangunan dan penggunaan lahan terhadap bahaya tsunami di Desa Way Muli 

dengan melakukan penggabungan (overlay) dengan analisis bahaya tsunami yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Bangunan dengan tingkat bahaya tinggi berada pada wilayah yang memiliki 

analisis tinggi tsunami mencapai lebih dari 3 meter sesuai dengan Perka BNPB 

No. 2 Tahun 2012 yang termasuk ancaman tinggi. Bangunan dengan tingkat 

bahaya sedang berada pada wilayah yang memiliki analisis tsunami mencapai 1 

hingga 3 meter yang termasuk ancaman sedang. Sedangkan bangunan dengan 

tingkat bahaya rendah berada pada wilayah yang memiliki analisis tsunami 

mencapai kurang dari 1 meter sehingga termasuk dalam ancaman rendah. 
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