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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari - Agustus di Laboratorium Fisika Bumi 

Institut Teknologi Sumatera. 

3.2 Jenis Data 

Pada penelitian ini,menggunakan beberapa data sekunder yaitu : 

1. Data shp Rupa Bumi Indonesia wilayah Kabupaten Pesawaran yang bersumber dari 

Badan Informasi Geospasial. 

2. Data Longsor Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2020  yang besumber dari BPBD 

Kabupaten Pesawaran. 

3. Data curah hujan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2020 yang bersumber dari 

BMKG Stasiun Klimatologi Pesawaran. 

4. Data Curah Hujan (Intensitas dan Durasi) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2020 

yang bersumber dari Satelit TRMM NASA. 

3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat dan Bahan Pengukuran Curah Hujan 

Pada Penelitian ini, alat dan perlengkapan yang digunakan untuk pengukuran curah 

hujan yaitu:  

1. Ombrometer Otomatis 

2. Ombrometer Manual 

3. Perlengkapan alat tulis 

4. Software ArcGis 10.4.1 

5. Microsoft Excel 2016 

6. Microsoft Word 2016 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir pada penelitian ini yaitu : 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.5 Langkah Penelitian  

Langkah-langkah penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian dimulai dengan mencari studi literatur mengenai wilayah penelitian dan 

teori dasar terkait. 

2. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data-data penelitian yang meliputi data 

Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kabupaten Pesawaran, data curah hujan Kabupaten 

Pesawaran tahun 2016-2020, serta data kejadian longsor Kabupaten Pesawaran 

tahun 2016-2020. 

3. Setelah data dikumpulkan, maka dapat dilakukan pengolahan data yang terdiri dari 

dua bagian. 

4. Pengolahan data pertama untuk menghasilkan peta sebaran curah hujan dan titik 

longsor Kabupaten Pesawaran menggunakan data Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

Kabupaten Pesawaran, data curah hujan Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2020, 

serta data kejadian longsor Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2020 yang dilakukan 

pengolahan data menggunakan Software ArcGis dengan metode Polygon Thiessen. 

5. Pengolahan data kedua untuk menentukan nilai ambang batas curah hujan pemicu 

longsor mengggunakan data curah hujan Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2020, 

serta data kejadian longsor Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2020 di olah dengan 

membuat kurva batas bawah curah hujan di setiap kejadian longsor. 

6. Kedua pengolahan data tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis 

hubungan curah hujan dengan longsor di Kabupaten Pesawaran. 

3.5.1 Peta Distribusi Wilayah 

Dalam pengolahan data kali ini  yaitu menggunakan Software ArcGis 10.4.1, adapun 

langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut : 

1. Data yang dibutuhkan yaitu data curah hujan tahun 2016-2020 dilakukan 

pengolahan di Microsoft Excel 2016 di masing-masing pos hujan. Data tersebut 
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disimpan dengan format *.csv yang sudah mempunyai lokasi geografis sesuai 

dengan lokasi setiap pos hujan.  

 

2. Buka ArcGis 10.4.1,add data *.csv di tools catalog kemudian pilih file excel yang 

telah disimpan sebelumnya. 

3. Klik kanan file,kemudian pilih Create Feature Class untuk Plotting data koordinat 

geografis x adalah bujur, y adalah lintang dan atur juga sistem proyeksinya 

menggunakan sistem GCS (Geografic Coordinat System) menggunakan elipsoid 

WGS1984. 

 

Gambar 3.2 Tampilan ArcGis Utama 

Gambar 3.3 Tampilan Penentuan Koordinat 
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4. Kemudian, akan didapat hasilnya berupa event points dimana merupakan titik 

stasiun pengukuran sesuai dengan data sebelumnya. 

 

5. Add data lokasi wilayah menggunakan data shp administrasi wilayah penelitian. 

Gambar 3.4 Tampilan Ploting Stasiun Hujan 

Gambar 3.5 Tampilan Data Wilayah Penelitian 
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6. Pilih Toolbox Create Thiesen Polygon yang ada di Tools ArcToolBox untuk 

dilakukan pengolahan metode Thiessen Polygon untuk menginterpolasi data curah 

hujan yang sebelumnya merupakain events point 

 

7. Masukkan data titik curah hujan pada input features kemudian klik environment 

pilih Processing Extent dan pilih data shp wilayah penelitian, lalu klik ok. 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan Pengolahan Polygon Thiessen  

Gambar 3.7 Tampilan Proses Extent 
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8. Setelah dilakukan interpolasi, hasil yang didapatkan harus dilakukan pengkelasan 

sesuai dengan kelas dari BMKG dengan cara klik tools Simbology dan bagian Value 

Field pilih curah hujan 

 

9. Ploting titik kejadian longsor dengan menginput data koordinat titik longsor yang 

ada di excel dengan format .csv lalu lakukan display XY data agar titik koordinat 

sesuai dengan yang ada di peta. 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan Pengklasifikasian Peta 

Gambar 3.9 Tampilan Ploting Daerah Longsor 
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10. Kemudian ditambahkan data topografi wilayah dengan add data yang ada. 

Kemudian layout peta dengan menambahkan judul peta, legenda,arah mata angin, 

skala dan sumber data. 

3.4.2 Nilai Ambang Hujan Pemicu Longsor 

Penentuan nilai ambang hujan menggunakan data dari satelit TRMM untuk 

mendapatkan data intensitas dan durasi curah hujan. Langkah-langkahnya yaitu : 

1. Membuka web http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni, kemudian tentukan 

wilayah penelitian atau titik koordinat wilayah serta periode waktu data yang ingin 

didapatkan. 

. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Layout Peta Akhir 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni
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2. Pada bagian Select Plot, pilih tipe Time Series,Area Averaged  

 

Gambar 3.11 Tampilan Layar Utama TRMM 

Gambar 3.12 Tampilan Pilihan Tipe Data 



 

27 

 

3. Pilih Observation dan Hidrology kemudian cari kata kunci TRMM Near Real Time 

Precipitation Rate, lalu klik plot data. 

4. Kemudian,akan didapatkan data berupa grafik dan klik download dan pilih format 

CSV sehingga akan didapatkan data curah hujan harian berupa data excel. 

 

Gambar 3.13 Tampilan Pilihan Tipe Kata Kunci 

Gambar 3.14 Tampilan Download Data 
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5. Setelah data intensitas dan durasi hujan didapatkan, kemudian pilih sesuai dengan 

hujan yang terjadi saat kejadian longsor dan dilakukan pengolahan data berupa 

mencari regresi minimum intensitas dan durasi hujan pemicu longsor menggunakan 

Microsoft Excel agar mendapatkan nilai ambang batas curah hujan. 

3.6 Interpretasi Dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan dan perhitungan dengan 

menggunakan perangkat lunak yang disesuaikan dengan data yang diperoleh untuk 

menghasilkan peta distribusi hujan wilayah serta nilai ambang batas curah hujan 

pemicu longsor untuk kemudian diinterpretasikan hubungan dari curah hujan dengan 

longsor. Adapun perangkat lunak yang digunakan yaitu : 

3.6.1 Software ArcGis 10.4.1 

Pengolahan data menggunakan Software ArcGis 10.4.1  yang merupakan Raster 

berbasis GIS sering digunakan dalam berbagai hal terkait pemetaan. Pada penelitian 

ini,menghasilkan Peta Distribusi Curah Hujan Wilayah dengan menggunakan Metode 

Theissen Polygon. Kemudian, peta tersebut akan diplotkan dengan titik kejadian 

longsor sehingga dapat dianalisis hubungan curah hujan dengan longsor di wilayah 

tersebut. 

3.6.2 Microsoft Excel 2016 

Penentuan nilai ambang batas curah hujan dianalisis dengan menentukan nilai regresi 

antara intensitas curah hujan dengan durasi curah hujan saat kejadian longsor di 

Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016-2020 menggnakan Microsoft Excel 2016. Nilai 

regresi batas bawah dari perhitungan tersebut yang dijadikan acuan nilai ambang batas 

curah hujan yang menjadi pemicu terjadinya longsor. 


