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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di antara lempeng 

besar dunia atau biasa disebut sebagai Ring of Fire, yang mana setiap saat lempeng 

– lempeng tersebut selalu mengalami pergerakan. Akibatnya, di Indonesia sering 

terjadi aktivitas tektonik maupun aktivitas vulkanik yang menyebebabkan 

terjadinya bencana alam. Berdasarkan kondisi tersebut Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai negara yang rawan akan bencana alam, khususnya tsunami. 

Tsunami merupakan fenomena kenaikan gelombang laut yang diakibatkan 

oleh pergerakan lempeng maupun letusan gunung berapi. Kenaikan muka laut 

tersebut disebabkan adanya gangguan kesetimbangan massa air sehingga terjadi 

pelepasan energi air laut sampai ke daratan. Tsunami yang terjadi di Lampung 

akibat letusan gunung berapi terjadi pada tahun 1883, dimana terdapat kurang lebih 

36.417 korban jiwa. Indeks ledakan yang tercatat pada saat letusan gunung tersebut 

mencapai 6 VEI (Volcanic Explosivity Index), hal ini mengakibatkan adanya 

kenaikan muka laut sebesar 22 meter. Resiko terulangnya kejadian tsunami seperti 

di tahun 1883 silam sangat besar. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara 

lain yang pertama, sejak tahun 1927 sampai tahun 2005 ketinggian Gunung Anak 

Krakatau sudah mencapai 315 meter, Kemudian  26 Oktober 2007 Badan Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pernah menetapkan kondisi Gunung 

Anak Krakatau dalam status Siaga/level III karena aktivitas vulkaniknya yang 

cukup tinggi, bahkan nelayan dan wisatawan tidak diperkenankan untuk mendekati 

gunung ini dalam radius 3 km. Ini menunjukkan bahwa resiko akan meletusnya 

gunung ini dalam waktu dekat adalah besar sekali (Mahi and Zakaria 2008). 

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki resiko 

bencana yang tinggi karena Provinsi Lampung dekat dengan Gunung Krakatau-

Gunung Anak Krakatau. Tsunami akibat Anak Gunung Krakatau terjadi terakhir 

kali pada Desember 2018 yang mana mengakibatkan korban meninggal tercatat 

sebanyak 437 orang, sedangkan korban yang dilaporkan hilang sebanyak 16 orang. 
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Lebih dari 14 ribu orang mengalami luka-luka dan pengungsi mencapai 33.719 

orang. Rumah yang rusak sebanyak 2.752 unit. Wilayah yang ter-dampak meliputi 

6 kabupaten/kota, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, 

Pesawaran dan Bandar Lampung. Pada Gambar 1.1. dapat dilihat Infografis 

mengenai Tsunami Selat Sunda 2018 lalu. (Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana 2019) 

 

Gambar 1.1 Infografis Tsunami Selat Sunda 2018 (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

2019) 

Berdasarkan tingginya resiko tersebut Provinsi Lampung perlu 

meningkatkan pengelolaan wilayahnya, khususnya pengelolaan wilayah yang 

berbasiskan mitigasi bencana. Hal ini diperlukan karena selain untuk mengurangi 

resiko kerugian material, resiko banyaknya korban jiwa juga dapat diminimalisasi. 

Oleh sebab itu, penentuan waktu tempuh tsunami perlu dilakukan karena dapat 

dijadikan sebagai upaya perencanaan penempatan stasiun komunikasi tanggap 

bencana di Provinsi Lampung. Hal ini diperlukan dalam perencanaan evakuasi, 

khususnya di bagian pesisir. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini antara lain: 

a. Menentukan waktu tempuh tsunami di Pesisir Provinsi Lampung sebagai 

data pendukung pelaksanaan mitigasi bencana. 

b. Menentukan stasiun komunikasi tanggap bencana berdasarkan waktu 

tempuh tsunami di Provinsi Lampung sebagai fasilitas yang berfungsi untuk 

memberikan peringatan dini kepada masyarakat. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, adapun tujuan penelitian 

ini antara lain: 

1. Menghitung waktu tempuh tsunami di beberapa lokasi pesisir di Provinsi 

Lampung berdasarkan kedalaman laut menggunakan perhitungan 

sederhana. 

2. Mengkalkulasikan selang waktu terjadinya tsunami di beberapa lokasi 

pesisir di Provinsi Lampung berdasarkan waktu tempuh tsunami yang sudah 

dihitung sebagai pertimbangan dalam menentukan stasiun komunikasi 

tanggap bencana. 

3. Menentukan lokasi stasiun komunikasi yang strategis sebagai bagian dari 

mitigasi bencana tsunami berdasarkan waktu tempuh tsunami. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi dan gambaran secara spasial mengenai sebaran waktu tempuh yang dapat 

terjadi berdasarkan skenario tsunami selat sunda 2018 lalu di Pesisir Provinsi 

Lampung. Selain itu, informasi mengenai waktu tempuh tsunami tersebut dapat 

dijadikan salah satu bahan untuk rekomendasi penempatan stasiun komunikasi 

tanggap bencana di Provinsi Lampung. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat 

dijadikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi 

dampak bencana alam khususnya tsunami. Selain itu, informasi pada penelitian ini 

juga dapat dijadikan salah satu rekomendasi bagi pemerintah agar mengetahui 

tentang pentingnya pengadaan stasiun komunikasi tanggap bencana. 
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1.5.Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memberikan 

batasan – batasan pelaksanaan penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini dilakukan 

hanya sebatas pada perhitungan waktu tempuh tsunami di pesisir Lampung 

berdasarkan profil kedalaman lautnya, kemudian berdasarkan waktu tempuh yang 

sudah dihitung tersebut dilakukan analisis mitigasi bencana berupa perencanaan 

penempatan stasiun komunikasi tanggap bencana. Oleh sebab itu, dilakukan 

penentuan parameter – parameter yang mendukung pelaksanaan penelitian seperti 

penentuan sampel lokasi penelitian, data pendukung penelitian, metode penelitian, 

sampai hasil yang diharapkan pada penelitian. 

Adapun lokasi yang dijadikan sampel lokasi penelitian adalah seluruh 

kawasan pesisir Lampung berdasarkan perhitungan waktu tempuh tsunami mulai 

dari Pelabuhan Bakauheuni sampai dengan Kota Agung. Penentuan lokasi ini 

didasari oleh letak geografis daerah tersebut terhadap episenter tsunami. Selain itu, 

daerah tersebut juga merupakan daerah yang sangat rentan terkena dampak tsunami, 

khususnya tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Anak Gunung 

Krakatau. Data yang digunakan pada penelitian ini antara lain data Tsunami Selat 

Sunda 2018 yang mencakup posisi dan kedalaman pada pusat (episenter) tsunami, 

data profil kedalaman laut yang mengarah ke sampel lokasi, serta posisi sampel 

lokasi. Data tersebut nantinya digunakan untuk menentukan parameter perhitungan 

tsunami seperti jarak dan kecepatan.  

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 tahap, antara lain tahap persiapan, 

tahap perhitungan, serta tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, dilakukan beberapa 

kegiatan seperti melakukan studi literatur dan pengumpulan data, kemudian pada 

tahap perhitungan dilakukan penentuan jarak episenter tsunami terhadap sampel 

lokasi penelitian, penentuan kecepatan tsunami berdasarkan profil kedalaman laut, 

serta perhitungan waktu tempuh tsunami terhadap sampel lokasi penelitian. Tahap 

analisis dilakukan setelah waktu tempuh tsunami terhadap sampel lokasi penelitian 

didapatkan. Analisis yang dilakukan yaitu mengenai penerapan mitigasi bencana 

yang dapat dilakukan, khususnya dalam perencanaan penempatan stasiun 

komunikasi tanggap bencana. Hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 
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waktu tempuh tsunami terhadap sampel lokasi Penelitian, selang waktu datangnya 

tsunami antar sampel lokasi Penelitian, serta sebaran stasiun komunikasi tanggap 

bencana strategis sebagai pendukung mitigasi bencana tsunami di Lampung. 

1.6.Kerangka Pikir Penelitian 

Penerapan early warning system (EWS) dilakukan karena Indonesia 

merupakan negara yang terletak pada ring of fire atau cincin api vulkanik sehingga 

sangat rentan terhadap bencana alam, khsusunya tsunami yang diakibatkan oleh 

aktivitas vulkanik. Adapun kegiatan yang dapat membantu kegiatan EWS salah 

satunya adalah pemodelan run-up dan inudansi tsunami, serta perhitungan waktu 

tempuh tsunami. Pemodelan run-up dan inudansi merupakan kegiatan pemodelan 

selisih antara ketinggian terjangan maksimum tsunami (garis banjir bandang) dan 

ketinggian air laut pada saat tsunami. Sedangkan untuk perhitungan waktu tempuh 

tsunami merupakan perhitungan mengenai seberapa lama waktu yag dibutuhkan 

gelombang tsunami untuk sampai di darat. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat 

dilakukan kajian mitigasi bencana tsunami yang salah satunya adalah perencanaan 

mengenai penempatan stasiun komunikasi tanggap bencana atau biasa disebut 

sebagai warning center. Kemudian apabila stasiun komunikasi tersebut sudah 

tersedia maka masing – masing stasiun tersebut dapat memberikan informasi terkait 

dengan jalur evakuasi serta shelter sementara. Adapun kerangka pikir pada 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2. 
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Gambar 1. 2. Kerangka Pikir Peneitian 

1.7.Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang 

secara rinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian secara umum, 

serta sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini berisi teori dasar yang diperolehkan berasal dari studi referensi yang berisi 

bahasan dari sejumlah sumber acuan yang digunakan. Sumber acuan ini dapat 

berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, 

kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh waktu tempuh tsunami 

terhadap sampel lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang 

disajikan dapat berupa Tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis 

atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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