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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan 

molekul-molekul. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan 

kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan (transfer) panas ke benda-

benda lain atau menerima panas dari benda-benda lain tersebut. Dalam 

sistem dua benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang 

bersuhu lebih tinggi (Yani, 2009). Perubahan penutup lahan mengakibatkan 

sebaran suhu di suatu daerah mengikuti pola sebaran penggunaan lahan. 

Daerah dengan suhu sangat tinggi menempati daerah dengan penggunaan 

lahan terbangun yang relatif padat. Suhu pada daerah terbangun cenderung 

lebih tinggi dari pada daerah dengan penggunaan lahan lain. Penggunaan 

lahan berupa lahan terbuka suhunya cenderung sedang. Penggunaan lahan 

lahan terbuka yang dekat dengan penggunaan lahan berupa vegetasi 

memiliki suhu yang sedang sampai dengan dingina. Namun, penggunaan 

lahan terbuka yang lebih dekat dengan lahan terbangun memiliki suhu 

sedang sampai dengan tinggi. Penggunaan lahan vegetasi cenderung 

memiliki suhu yang rendah (Waskito Rahman, 2017).  

Peningkatan suhu cukup terasa jika berkurangnya atau tidak adanya 

ruang yang ditumbuhi pepohonan dengan tajuk yang besar dan rindang di 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Perubahan penggunaan lahan  dalam 

pembangunan mengurangi ruang terbuka hijau yang merupakan faktor dari 

peningkatan suhu dan persebarannya, oleh sebab itu penanaman pohon 

dengan tajuk yang besar dan rindang menjadi sangat penting untuk menjadi 

pendingin alami dalam menjaga keseimbangan suhu dan kelembaban di 

ITERA. 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan perguruan tinggi 

negeri yang dibentuk pada tanggal 6 Oktober 2014, di Kabupaten Lampung 

Selatan. Namun, pembangunan terlebih dahulu telah dimulai pada tahun 
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2012. ITERA merupakan kampus yang mengusung konsep Smart, Friendly, 

and Forest Campus (Renstra ITERA, 2013). Masih terbangunnya Kampus 

ITERA, menyebabkan terjadinya kekurangan pohon-pohon besar yang 

rindang, namun dengan adanya salah satu konsep Forest Campus dalam 

pembangunannya, ITERA berkomitmen untuk menghijaukan lingkungan 

kampus, terlihat dari dimulainya pembangunan Kebun Raya, Embung 

(seperti pada gambar 1.1), dan lainnya, dimana persebaran suhu di ITERA 

akan dilteliti dengan keterkaitannya terhadap penggunaan lahan. 

 

 

Gambar 1.1 Embung di ITERA  

 

Pembangunan yang terus berkembang di ITERA, baik itu Gedung 

Kuliah, Gedung Asrama, dan sarana fasilitas- fasilitas lainnya dapat memicu 

terjadinya persebaran suhu udara di ITERA. Pembangunan untuk gedung-

gedung di ITERA tidak terlepas dari adanya perkembangan di wilayah 

kampus sebagai sarana dan fasilitas untuk pendidikan, akan tetapi sangat 

perlu diperhatikan dimana perubahan penggunaan lahan di suatu tempat 

akan meiliki dampak terhadap lingkungan disekitarnya, salah satunya 

adalah perubahan dan persebaran suhu, untuk itu perlu diadakannya studi  
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mengenai persebaran suhu dan kaitannya dengan penggunaan lahan skala 

miko yang mengambil studi kasus di ITERA dan sekitarnya. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat peta persebaran suhu skala mikro studi kasus ITERA dan 

sekitarnya, dan 

2. Membuat keterkaitan suhu dengan penggunaan lahan, dan 

ketinggian secara visual dan numeris di ITERA. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

  

 Lokasi objek penelitian terletak di Kampus Institut Teknologi 

Sumatera (ITERA) dengan luas 275 hektar (Renstra ITERA, 2013) dan 

sekitarnya, dengan mengambil  beberapa sampel yang ada di seluruh 

wilayah Kampus ITERA. Pengambilan titik sampel diambil sebanyak 72 

titik yang ada di Kampus ITERA dengan memanfaatkan Foto Udara, dan 

proses interpretasi dalam menentukan penggunaan lahan. Titik sampel 

digunakan untuk mengetahui persebaran suhu yang ada di Kampus ITERA, 

dimulai dari pagi, siang, dan sore dalam proses akuisisi data suhu. Waktu 

pengambilan suhu pada pagi, siang, dan malam masing-masing selama 1-

1,5 jam, dan epok pengambilan suhu di titik-titik sampel selama 4,5 jam. 

 

1.4 Metodologi  

 

Metode penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini 

menggunakan data-data yang terukur dan ilmiah. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk pencarian berbagai referensi, baik 

berupa buku- buku, arsip, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen 
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lainnya. Studi Literatur digunakan dalam menentukan topik dalam 

penelitian, sebelum terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan 

data, dan memahami keterkaitan penggunaan lahan dengan suhu, 

serta penggunaan metode linear berganda dalam menghasilkan 

kelas-kelas penggunaan lahan dan ketinggian yang menyebabkan 

kenaikan suhu. 

2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan Pengamatan atau observasi 

merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

atau peninjauan dengan cermat di lapangan (lokasi penelitian). 

Peneliti mengumpulkan data dimulai dari pengumpulan data-data 

koordinat dari hasil Peta Foto Udara, kemudian dibuat titik-titik 

sampel untuk selanjutnya dilakukan akuisisi data suhu. 

3. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua data-data yang dibutuhkan 

telah terkumpul. Pengolahan data dalam hal penggunaan lahan 

terlebih dulu ditentukan kelas-kelasnya dengan cara mendigitasi 

manual (on screen). Selanjutnya, perhitungan jarak dilakukan pada 

72 titik-titik sampel suhu (pengambilan titik sampel dilakukan 

sesuai dengan skala peta yang digunkan) ke titik-titik pada setiap 

kelas penggunaan lahan dan ketinggian yang telah ditentukan, dan 

melakukan perhitungan dengan metode linear untuk menentukan 

keterkaitan secara numeris antara kelas-kelas penggunan lahan, dan 

ketinggian terhadap suhu. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab, 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang dilakukannya penelitian tugas 

akhir, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan Tugas Akhir ini. 

 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini, dijelaskan dasar teori mengenai suhu, klasifikasi land use yang 

digunakan sebagai referensi dalam pembuatan peta persebaran suhu skala 

mikro. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan proses pengerjaan awal dari perencanaan, akuisisi data 

hingga pengolahan data tersebut. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan disajikan hasil yang diperoleh beserta analisis atas hasil 

yang diperoleh dari pengolahan data. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan hasil yang 

ada dan analisis yang telah dilakukan, termasuk saran mengenai kendala dan 

kekurangan yang ada dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


