
 

31 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian menyajikan lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan 

alat yang akan digunakan saat penelitian serta beberapa tahapan penelitian dalam 

bentuk diagram alir yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini.  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian tugas akhir ini dijelaskan dalam sub bab berikut. 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini difokuskan pada kawasan lahan gambut yang berada di 

Provinsi Riau dengan luas mencapai 4.972.468,307 ha. Provinsi Riau adalah 

wilayah beriklim basah tropis yang membentang dari Lereng Bukit Barisan 

hingga Selat Malaka dengan luas wilayah mencapai ± 8.915.016 ha [77]. 

Secara geografis berada di antara 01005’00’’LS-02025’00’’LU dan 100000’ 

00’’BT-105005’00’’BT yang terdiri dari 2 kota dan 10 kabupaten, diantaranya 

yaitu (1) Kota Pekanbaru, (2) Kota Dumai (3) Kabupaten Siak, (4) Kabupaten 

Indragiri Hilir, (5) Kabupaten Indragiri Hulu, (6) Kabupaten Kampar, (7) 

Kabupaten Pelalawan, (8) Kabupaten Bengkalis (9) Kabupaten Kepulauan 

Meranti, (10) Kabupaten Rokan Hilir, (11) Kabupaten Rokan Hulu, dan (12) 

Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun batasan Provinsi Riau adalah sebagai 

berikut [78]: 

• Sebelah Utara yaitu Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. 

• Sebalah Selatan yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. 

• Sebelah Barat yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

• Sebelah Timur yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. 

Seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Riau hampir dipenuhi oleh sebaran 

lahan gambut. Peta administrasi dan peta sebaran lahan gambut Provinsi Riau 

yang menjadi lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 

3.2. 
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Gambar 3.1 Peta administrasi Provinsi Riau 
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Gambar 3.2 Peta sebaran lahan gambut Provinsi Riau 
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3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian difokuskan pada periode pengamatan data yang digunakan. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi data periode 2018-2020, 

dimana dalam mengidentifikasi zona lahan gambut terbakar digunakan data 

periode Januari 2018-Desember 2020, sedangkan dalam mengidentifikasi 

kondisi hidrologi gambut dan menentukan korelasi antara curah hujan dengan 

TMA serta korelasi antara kebakaran lahan dengan curah hujan dan TMA 

digunakan data periode Oktober 2018-Desember 2020.  

3.2 Data dan Alat Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan 

alat berupa perangkat lunak yang mendukung proses pengolahan. 

3.2.1 Data Penelitian 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder seperti 

yang tercantum pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data dalam penelitian  

No Jenis Data Sumber Data Karakteristik 

1 
Informasi Geospasial Tematik 

(IGT) Provinsi Riau  

Website GADM  

(https://gadm.org) 

Skala 

1:2.500.000 

2 
Informasi Geospasial Tematik 

(IGT) Sebaran Lahan Gambut 
KLHK, 2017 

Skala 

1:2.500.000 

3 
Data Hotspot  

Periode 2018-2020 

Website FIRMS NASA 

(https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov) 

MODIS & 

VIIRS 

4 
Data Curah Hujan  

Periode 2018-2020 
BRGM Harian 

5 
Data TMA Gambut  

Periode 2018-2020 
BRGM Harian 

6 
Data Titik Koordinat Stasiun 

SIPALAGA 

Website SIPALAGA 

(https://sipalaga.brg.go.id) 
- 

7 
Informasi Geospasial Tematik 

(IGT) Sebaran Sungai 

Website Indonesia 

 Geospasial Portal 

(https://tanahair.indonesia.go.id) 

Skala 

1:2.500.000 

https://firms.modaps/
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3.2.2 Alat Penelitian 

Alat yang akan digunakan dalam proses pengolahan data penelitian berupa 

perangkat lunak seperti yang tercantum dalam Tabel 3.2. 

 Tabel 3.2 Perangkat lunak dalam penelitian 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian tugas akhir ini dibutuhkan persiapan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari berbagai sumber serta informasi 

terkait pokok bahasan yang akan diteliti. Selain persiapan, terdapat beberapa 

tahapan dalam proses pengolahan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam proses pengolahan data 

yaitu metode statistik korelasi product pearson dan statistik deskriptif. Proses 

pengolahan data dapat dilihat dalam bentuk diagram alir yang dibuat secara 

komprehensif dan sistematis seperti pada Gambar 3.3. 

 

 

No. 
Perangkat 

Lunak 
Tujuan Output 

1 
ArcMap GIS  

10.3 

1. Identifikasi zona lahan  

gambut yang telah terbakar 

2. Identifikasi karakteristik 

kondisi hidrologi gambut  
 

Peta Administrasi Provinsi Riau 

Peta Sebaran Lahan Gambut 

Peta Sebaran Hotspot 

Peta Zona Lahan Terbakar 

Peta Zona Hidrologi Gambut 

2 
Microsoft Excel 

2019 

1. Identifikasi zona lahan  

gambut yang telah terbakar 

2. Identifikasi karakteristik  

kondisi hidrologi gambut 

serta korelasi antara curah 

hujan dengan TMA  

3. Menentukan korelasi antara 

kebakaran dengan kondisi 

hidrologi gambut 

Tabel dan grafik rekapitulasi 

setiap bulan dari jumlah dan 

kepadatan hotspot, luas lahan 

terbakar, curah hujan dan TMA 

Hasil perhitungan dan  

scatter plot dari analisis  

korelasi product moment 

3 
Microsoft Word 

2019 

Membantu dalam penyusunan 

laporan tugas akhir 
Laporan tugas akhir 
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Mulai

Studi Literatur

Pengumpulan Data 

IGT 

Administrasi 

Provinsi 

Riau 

IGT 

Sebaran 

Lahan 

Gambut 

Data  

Curah 

Hujan 

Data 

TMA 

Gambut 

 Overlay dan Clip    

Selesai

Data 

Hotspot   

Analisis dan Interpretasi

Paket Informasi

• Luas zona lahan gambut terbakar 

• Kondisi curah hujan dan TMA serta korelasi 

antar kedua parameter tersebut

• Korelasi antara frekuensi kebakaran dengan 

kondisi hidrologi gambut

Data Titik 

Koordinat 

Stasiun 

SIPALAGA

IGT 

Sebaran 

Sungai 

Peta Sebaran 

Hotspot di 

Lahan Gambut 

Peta Zona 

Lahan Terbakar

Peta Zona Hidrologi Gambut 

(1) Zona S.Rokan 

(2) Zona S.Siak 

(3) Zona S.Kampar 

(4) Zona S.Indragiri

Buffering

Peta Sebaran 

Lahan Gambut 

Provinsi Riau 

  Overlay dan Clip   

 Overlay dan Clip    

 Eliminasi Tingkat 

Kepercayaan

MODIS      

VIIRS: normal & high 

Plot Titik Koordinat

Lokasi 

Stasiun 

SIPALAGA 

 Merge    

4 Sungai 

Besar

Pembagian Data 

Curah Hujan dan 

TMA pada Stasiun 

SIPALAGA 

Berdasarkan 

Zona Hidrologi

Kawasan Hidrologi 

Lahan Gambut

Pembagian Zona Kawasan 

Hidrologi Berdasarkan 

Sungai Besar

Rekapitulasi Jumlah dan 

Rerata Data Setiap Bulan

Rerata 

TMA 

per Zona

Rerata 

Kepadatan 

Hotspot

Jumlah Luas 

Zona Lahan 

Terbakar

Interpretasi Hasil 

Uji Normalitas

Visualisasi Data ke Scatter Plot

Grafik Scatter Plot

Jumlah 

Hotspot 

di Lahan 

Gambut

Rerata TMA 

semua Zona

Rerata 

Curah 

Hujan 

per Zona

Rerata 

Curah Hujan 

Semua Zona

Uji Normalitas Transformasi 

Tidak 

Normal

Normal

Analisis 

Uji Korelasi Product Moment

Koefisien Korelasi

 

Gambar 3.3 Diagram alir tahapan penelitian 
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Berikut terdapat uraian secara detail mengenai tahapan penelitian yang telah 

divisualisasikan dalam bentuk diagram alir sesuai tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini. 

3.3.1 Identifikasi Zona Lahan yang Telah Terbakar  

Dalam mengidentifikasi zona lahan yang telah terbakar dilakukan pengolahan 

data spasial melalui perangkat lunak ArcGIS, kemudian akan dianalisis secara 

spasial dan temporal. Data spasial yang di-input dan output yang diperoleh 

dari pengolahan data ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Input-output data dalam identifikasi zona lahan  

yang telah terbakar 

 

 

Adapun tahap yang dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.3 dan untuk 

memperoleh output yang tercantum pada Tabel 3.3 adalah sebagai berikut: 

(1) Data IGT administrasi Provinsi Riau dan IGT sebaran lahan gambut yang 

telah diperoleh dalam format shapefile akan dimasukkan ke lembar kerja 

ArcGIS. Selanjutnya, IGT sebaran lahan gambut akan di-overlay dan di-

clip menjadi satu layer sesuai IGT administrasi Provinsi Riau untuk 

menentukan area penelitian yaitu kawasan lahan gambut Provinsi Riau. 

Tahapan ini menghasilkan peta sebaran lahan gambut di Provinsi Riau. 

 

Input Data  Output Data  

• IGT Administrasi Provinsi Riau 

• IGT Sebaran Lahan Gambut 
Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Riau 

 

• Data Hotspot Periode 2018, 2019, 2020 

• Peta Sebaran Lahan Gambut di 

Provinsi Riau 

Peta Sebaran Hotspot di Lahan Gambut 

Provinsi Riau Periode 2018, 2019, 2020 

 

 

Grafik Jumlah dan Persentase Jumlah Hotspot 

di Kawasan Lahan Gambut Provinsi Riau 

Periode 2018, 2019, 2020 

 

 

 

Tabel Tingkat Kepadatan Hotspot 

Periode 2018, 2019, 2020 

 

 

Peta Zona Lahan Terbakar Provinsi Riau 

Periode 2018, 2019, 2020 

 

 

Tabel Luas dan Persentase Zona Lahan Terbakar 

di Provinsi Riau Periode 2018, 2019, 2020 
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(2) Data hotspot yang telah terhimpun dalam format shapefile pada periode 

Januari 2018-Desember 2020 akan dimasukkan ke lembar kerja ArcGIS. 

Hotspot tersebut berasal dari dua sensor satelit yang berbeda yakni sensor 

MODIS dan VIIRS, dimana citra yang dihasilkan juga memiliki tingkat 

resolusi spasial yang berbeda, yaitu resolusi 1000 m untuk MODIS dan 

resolusi 375 m untuk VIIRS. Kemudian, dilakukan eliminasi terhadap 

tingkat kepercayaan dari kedua sensor pada masing-masing attribute 

table supaya hotspot yang dihasilkan lebih akurat. Tingkat kepercayaan 

yang digunakan untuk sensor MODIS yaitu ≥ 50%, sedangkan untuk 

sensor VIIRS yaitu normal (n) dan high (h).  

(3) Hotspot akan di-overlay dan di-clip sesuai peta sebaran lahan gambut di 

Provinsi Riau untuk menghasilkan hotspot yang ditinjau hanya berada 

pada kawasan lahan gambut. Kemudian hotspot akan diberikan simbol 

dan warna tertentu. Tahapan ini menghasilkan peta sebaran hotspot, 

jumlah, persentase serta kepadatan hotspot di kawasan lahan gambut 

Provinsi Riau selama periode Januari 2018-Desember 2020. 

(4) Selanjutnya, hotspot yang berada pada kawasan lahan gambut tersebut 

akan ditentukan batas area jangkauannya untuk mengetahui zona lahan 

gambut yang telah terbakar melalui metode buffer. Hotspot yang terekam 

oleh sensor MODIS akan di-buffer dengan resolusi 1000 m, sedangkan 

hotspot yang terekam oleh sensor VIIRS akan di-buffer dengan resolusi 

375 m.  

(5) Buffer hotspot dari kedua sensor akan di-merge dan di-overlay dengan 

metode intersect, sehingga batas area jangkauan dari dua resolusi spasial 

tersebut akan tergabung menjadi satu luasan lahan terbakar yang hanya 

berada pada kawasan lahan gambut di Provinsi Riau saja. Tahapan ini 

menghasilkan peta zona lahan terbakar serta luas dan persentase zona 

lahan terbakar di Provinsi Riau selama periode Januari 2018-Desember 

2020.  
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3.3.2 Identifikasi Karakteristik Kondisi Hidrologi Gambut serta Korelasi 

Antara Curah Hujan dengan TMA  

Parameter yang akan digunakan untuk menentukan kondisi hidrologi gambut 

dalam penelitian ini yaitu curah hujan dan TMA gambut. Kedua parameter 

diperoleh dari hasil observasi stasiun SIPALAGA yang menyebar di 50 titik 

lokasi kawasan lahan gambut dan sudah aktif beroperasi sejak Oktober 2018. 

Namun, hanya terdapat 39 stasiun SIPALAGA yang aktif beroperasi sejak 

Oktober 2018, sedangkan 11 stasiun lain mulai aktif beroperasi pada periode 

2019. Oleh karena itu, data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya 

berasal dari hasil observasi 39 stasiun SIPALAGA saja yaitu data curah hujan 

dan TMA selama periode Oktober 2018-Desember 2020. Kondisi hidrologi 

gambut memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Karakteristik 

tersebut dapat diidentifikasikan dengan melakukan pengolahan data spasial 

melalui perangkat lunak ArcGIS, kemudian dilakukan analisis spasial dan 

temporal. Identifikasi karakteristik kondisi hidrologi gambut akan dilakukan 

dengan membagi 39 stasiun SIPALAGA ke dalam beberapa zona yang telah 

ditentukan. Selain itu, penelitian ini juga menentukan korelasi antara curah 

hujan dengan TMA berdasarkan pembagian beberapa zona melalui analisis 

statistik korelasi sederhana product moment. Data spasial yang akan di-input 

dan output yang akan diperoleh dari pengolahan data ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. 

 Tabel 3.4 Input-output data dalam identifikasi karakteristik kondisi 

hidrologi gambut serta korelasi antara curah hujan dengan TMA 

 

 

 

 

 

 

 

Input Data Output Data 

• Data Titik Koordinat Stasiun SIPALAGA 

• IGT Sebaran Sungai  

• Peta Sebaran Lahan Gambut Provinsi Riau 

Peta Zona Hidrologi Gambut Provinsi Riau   

 

• Data Rekapitulasi Rerata Curah Hujan  

Setiap Zona 

• Data Rekapitulasi Rerata TMA Gambut  

Setiap Zona 

Koefisien Korelasi dan Scatter Plot  

yang menunjukkan korelasi antara  

curah hujan dengan TMA gambut 

berdasarkan pembagian zona periode 

Oktober 2018-Desember 2020 
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Adapun tahap yang dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.3 dan untuk 

memperoleh output yang tercantum pada Tabel 3.4 akan dibedakan menjadi 

2 (dua) jenis tahapan, yaitu penentuan zona hidrologi dan penentuan korelasi 

antara curah hujan dan TMA gambut berdasarkan pembagian zona. Tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.2.1 Tahap Penentuan Zona Hidrologi Gambut 

Tahap dalam penentuan dan pembagian zona hidrologi lahan gambut adalah 

sebagai berikut: 

(1) Data titik koordinat dari 39 stasiun SIPALAGA yang telah diperoleh 

akan direkapitulasi melalui microsoft excel untuk selanjutnya di-plot ke 

dalam lembar kerja ArcGIS. 

(2) Hasil plot titik koordinat dari 39 stasiun SIPALAGA akan diberi simbol 

dan warna yang berbeda untuk menunjukkan keberadaan stasiun pada 

kawasan lahan gambut di Provinsi Riau. 

(3) Kemudian, sebaran stasiun SIPALAGA yang telah di-plot melalui titik 

koordinat tersebut akan di-overlay sesuai dengan peta sebaran lahan 

gambut.  

(4) Dalam menentukan kondisi rata-rata curah hujan dan TMA gambut 

yang telah terekam oleh stasiun pemantauan di berbagai titik kawasan 

lahan gambut, maka penulis akan membuat beberapa zona pada 

kawasan lahan gambut. Pembagian zona dibuat berdasarkan wilayah 

KHG dan aliran beberapa sungai besar di Provinsi Riau. Provinsi Riau 

memiliki 4 (empat) sungai besar, diantaranya Sungai Rokan, Sungai 

Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri [77]. Sebagai pendukung 

pernyataan tersebut, maka dibutuhkan data spasial berupa IGT sebaran 

sungai. 

(5) IGT sebaran sungai akan di-overlay sesuai dengan keberadaan stasiun 

SIPALAGA di kawasan lahan gambut. Sungai kecil (anak sungai) akan 

disatukan dengan sungai besar melalui merge, sehingga tampilan yang 

dihasilkan hanya fokus pada 4 (empat) sungai terbesar. Tahapan ini 

menghasilkan kawasan hidrologi gambut. 
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(6) Pembagian zona pada kawasan hidrologi gambut berdasarkan wilayah 

KHG dan aliran 4 (empat) sungai besar di Provinsi Riau menghasilkan 

4 (empat) zona, diantaranya (1) Zona Sungai Rokan, (2) Zona Sungai 

Siak, (3) Zona Sungai Kampar dan (4) Zona Sungai Indragiri. Keempat 

zona hidrologi tersebut akan dibatasi dengan warna yang berbeda. 

Tahapan ini menghasilkan peta zona hidrologi gambut di Provinsi Riau. 

3.2.2.2 Tahap Penentuan Korelasi Antara Curah Hujan dengan TMA Gambut 

Berdasarkan Pembagian Zona 

Tahap penentuan korelasi antara curah hujan dan TMA gambut berdasarkan 

pembagian zona adalah sebagai berikut: 

(1) Data curah hujan dan data TMA harian yang telah diperoleh dari hasil 

observasi stasiun SIPALAGA selama periode Oktober 2018-Desember 

2020 akan direkapitulasi setiap bulan sesuai pembagian zona dan akan 

dilakukan eliminasi terhadap data yang tidak ada. 

(2) Korelasi antara curah hujan dengan TMA gambut pada setiap zona akan 

ditentukan melalui analisis korelasi product moment dengan perangkat 

lunak microsoft excel, dimana curah hujan sebagai variabel X dan TMA 

gambut sebagai variabel Y. Akan tetapi, sebelum dilakukan analisis 

korelasi, terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov (KS) terhadap data yang akan digunakan melalui rumus yang 

tercantum dalam persamaan (2.2). Hal tersebut sesuai asumsi sebagai 

syarat dalam menggunakan analisis korelasi product moment, dimana 

data penelitian yang digunakan harus berdistribusi normal. Apabila data 

tidak normal, maka data harus ditransformasi. 

(3) Jenis transformasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

transformasi logaritma. Berdasarkan data asli penelitian dan acuan dari 

transformasi logaritma, maka akan digunakan rumus transformasi data 

seperti yang tercantum dalam persamaan (3.1). 

X’ = Log(10X)    (3.1) 
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dimana: 

X’ = data hasil transformasi logaritma 

X = data asli penelitian 

(4) Setelah semua data telah berdisribusi normal, selanjutnya data tersebut 

akan ditampilkan dalam bentuk grafik scatter plot. Berdasarkan grafik 

scatter plot tersebut dapat ditentukan sifat linearitas, kecenderungan 

arah dan kekuatan hubungan antara curah hujan dengan TMA di setiap 

zona melalui pola titik-titik yang menyebar pada grafik scatter plot. 

(5) Kemudian, data curah hujan dan TMA yang telah berdistribusi normal 

tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis korelasi product 

moment melalui rumus dalam persamaan (2.1). Tahap ini menghasilkan 

koefisien korelasi yang dapat menentukan tingkat keeratan dan arah 

hubungan antara curah hujan dengan TMA. 

(6) Kebenaran koefisien korelasi dapat didukung melalui uji signifikansi, 

dimana pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berdasarkan jumlah dan variabel data yang digunakan, 

maka dapat ditentukan nilai r tabel (two tailed test) = 0,381, dimana 

derajat kebebasan (db = N-2) = 25 dan taraf signifikansi (α) = 5%.  

Hasil uji signifikansi dapat dilihat melalui kriteria sebagai berikut: 

• H0 = Tidak ada hubungan antara curah hujan dengan TMA gambut 

Ha  = Terdapat hubungan antara curah hujan dengan TMA gambut 

• Apabila +r hitung ≥ 0,381 atau -r hitung ≤ -0,381, maka koefisien 

korelasi dianggap signifikan, dalam arti H0 ditolak dan Ha diterima. 

(7) Koefisien korelasi dapat menunjukkan besar pengaruh yang diberikan 

antar variabel melalui koefisien determinasi. Koefisien determinasi 

dapat ditentukan melalui rumus yang tercantum dalam persamaan (3.2) 

[66]. 

R2 = (r)2 x 100%    (3.2) 

dimana: 

R2 = koefisien determinasi 

r = koefisien korelasi   
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(8) Selanjutnya, dapat ditentukan korelasi antara curah hujan dengan TMA 

gambut pada masing-masing zona di kawasan lahan gambut Provinsi 

Riau selama periode Oktober 2018-Desember 2020 melalui analisis dan 

interpretasi hasil. 

3.3.3 Korelasi Antara Kebakaran Lahan dengan Kondisi Hidrologi Gambut 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui parameter hidrologi gambut yaitu 

curah hujan atau TMA yang memiliki keeratan hubungan lebih kuat dengan 

peristiwa kebakaran. Dalam menentukan hubungan antara kebakaran dengan 

kondisi hidrologi gambut dilakukan melalui analisis korelasi product moment 

menggunakan perangkat lunak microsoft excel. Hasil dari analisis ini berupa 

koefisien korelasi dan grafik scatter plot yang dapat menunjukkan keeratan 

dan arah hubungan antara frekuensi kebakaran dengan curah hujan dan TMA 

gambut. Data yang di-input dan output yang akan diperoleh dari pengolahan 

data ini dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Input-output data dalam menentukan korelasi antara  

kebakaran dengan kondisi hidrologi gambut  

Input Data Output Data 

• Data Rekapitulasi Jumlah Hotspot  

di Lahan Gambut Provinsi Riau 

• Data Rekapitulasi Rerata  

Curah Hujan semua zona 

Koefisien korelasi dan scatter plot  

yang menunjukkan korelasi antara frekuensi 

kebakaran dengan curah hujan di Provinsi Riau 

periode Oktober 2018-Desember 2020 

 

 

• Data Rekapitulasi Jumlah Hotspot  

di Lahan Gambut Provinsi Riau 

• Data Rekapitulasi Rerata  

TMA Gambut semua zona 

Koefisien korelasi dan scatter plot yang 

menunjukkan korelasi antara frekuensi 

kebakaran dengan TMA Gambut di Provinsi Riau  

periode Oktober 2018-Desember 2020 

 

 

 

Adapun tahap yang dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.3 dan untuk 

memperoleh output yang tercantum pada Tabel 3.5 adalah sebagai berikut: 

(1) Data hotspot diperoleh dari attribute table pada peta sebaran hotspot di 

lahan gambut Provinsi Riau, dimana data yang digunakan yaitu data pada 

periode Oktober 2018-Desember 2020 sesuai dengan ketersediaan data 

curah hujan dan TMA gambut. 
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(2) Data curah hujan dan TMA gambut yang digunakan pada tahapan ini 

mencakup data dari 39 stasiun SIPALAGA secara keseluruhan tanpa ada 

pembagian zona dan akan dilakukan eliminasi untuk data yang tidak ada.  

(3) Data hotspot, data curah hujan dan data TMA gambut akan direkapitulasi 

setiap bulan, dimana rekapitulasi tersebut menghasilkan jumlah hotspot 

yang menyebar di kawasan lahan gambut, rerata curah hujan dan rerata 

TMA gambut. 

(4) Korelasi antara jumlah hotspot dengan curah hujan serta korelasi antara 

jumlah hotspot dengan TMA akan ditentukan melalui analisis korelasi 

product moment. Namun, sebelum melakukan analisis korelasi, terlebih 

dahulu akan dilakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov (KS) melalui 

persamaan (2.2) untuk melihat normal atau tidak normal data yang akan 

digunakan. Apabila data tersebut dinyatakan tidak normal, maka data 

akan ditransformasi. 

(5) Jenis transformasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

transformasi logaritma. Berdasarkan data asli penelitian dan acuan dalam 

menggunakan transformasi logaritma, maka akan digunakan rumus yang 

tercantum dalam persamaan (3.1). 

(6) Setelah semua data telah berdistribusi normal, selanjutnya data tersebut 

akan ditampilkan dalam bentuk grafik scatter plot. Berdasarkan grafik 

scatter plot dapat ditentukan sifat linearitas, kecenderungan arah serta 

kekuatan hubungan antara frekuensi kebakaran dengan curah hujan dan 

TMA melalui pola titik-titik yang terbentuk pada grafik scatter plot.  

(7) Kemudian, data jumlah hotspot, curah hujan dan TMA yang berdistribusi 

normal akan dianalisis menggunakan metode analisis korelasi product 

moment melalui rumus yang tercantum pada persamaan (2.1). Analisis 

korelasi ini menghasilkan koefisien korelasi yang dapat menentukan 

tingkat keeratan dan arah hubungan antara kebakaran dengan curah hujan 

dan TMA gambut. 

(8) Koefisien korelasi dapat didukung kebenarannya melalui uji signifikansi. 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

r tabel. Berdasarkan jumlah dan variabel data penelitian yang digunakan, 
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maka dapat ditentukan nilai r tabel (two tailed test) = 0,381, dimana 

derajat kebebasan (db = N-2) = 25 dan taraf signifikansi (α) = 5%.  

Hasil uji signifikansi dapat dilihat melalui kriteria sebagai berikut: 

• H0 = Tidak ada hubungan antara kebakaran dengan curah hujan atau 

kebakaran dengan TMA gambut. 

Ha  = Terdapat hubungan antara kebakaran dengan curah hujan atau 

kebakaran dengan TMA gambut. 

• Jika +r hitung ≥ 0,381 atau -r hitung ≤ -0,381, maka koefisien korelasi 

dianggap signifikan, dalam arti H0 ditolak dan Ha diterima. 

(9) Koefisien korelasi dapat menunjukkan besar pengaruh yang diberikan 

antar variabel melalui koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat 

ditentukan melalui rumus yang tercantum dalam persamaan (3.2) [66]. 

(10) Selanjutnya, korelasi antara kebakaran dengan curah hujan dan korelasi 

antara kebakaran dengan TMA gambut dapat ditentukan melalui analisis 

dan interpretasi. Dengan demikian dapat diketahui parameter hidrologi 

gambut yang mempunyai hubungan paling erat dengan kebakaran lahan 

di Provinsi Riau periode Oktober 2018-Desember 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


