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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini yaitu di Kabupaten/Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung yang memiliki letak berdasarkan sistem koordinat UTM pada 

551705.56836m dan 9410469.78041m. Letak tersebut berada pada Teluk 

Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar 

Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 

km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam 

kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat 

pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Berikut merupakan 

peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini: 

 

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 
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Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung serta Teluk Lampung. 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

Pada gambar peta administrasi di atas dapat dilihat bahwa Kota Bandar 

Lampung terdapat 20 kecamatan. Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung 

memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas 

pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta 

memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan 

Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga 

secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung 

pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 

192,72 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan.  Untuk populasi penduduk 

879.651 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan diproyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030[19]. 

 

3.2 Data dan Alat Penelitian 

3.2.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yang 

artinya data tersebut bersumber dari beberapa instansi yang memang berwenang 

untuk menyebarluaskan data, baik data berbentuk spasial maupun non spasial. 

Data yang dipakai merupakan parameter yang digunakan dalam analisis tingkat 

rawan banjir. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 Data Penelitian 

No Data Sumber Data 

1 Data Curah Hujan 

Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Stasiun 

Pesawaran Lampung Tahun 2015-2019 

2 Tutupan Lahan Peta RBI Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 

3 DEM DEMNAS Badan Informasi Geospasial 

 

3.2.2 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa dua perangkat yaitu 

perangkat lunak dan perangkat keras. Alat tersebutlah yang digunakan dalam 

proses pengolahan data hingga menjadi hasil. 

1. Perangkat Lunak 

a) ArcGIS 10.5 

b) Microshoft Word 2003 dan Microshoft Excel 2010 

2. Perangkat Keras 

a) Mouse 

b) Laptop 

c) Handheld 
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3.3 Diagram Alir Pelaksanaan 

Diagram alir dibawah ini menunjukkan tahap-tahap pelaksanaan dari 

penelitian ini. Tahapan tersebut dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, 

setelah melakukan identifikasi barulah dapat menentukan langkah selanjutnya 

dalam pemecahan masalah. Kemudian tahap pengumpulan data, data yang 

dikumpulkan dari berbagai instansi berwenang berupa data spasial dan non 

spasial. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tutupan lahan 

yang terdiri dari permukiman, semak belukar, dan hutan. Kemudian data DEM 

yang diolah menjadi kemiringan lereng, yang terakhir adalah data curah hujan 

yang selanjutnya dilakukan proses interpolasi spasial yaitu Inverse Distance 

Weighted (IDW). Selanjutnya melakukan proses scoring dan pembobotan pada  

masing-masing parameter. Setelah didapatkan hasil klasifikasi tingkat rawan 

banjir maka dilakukan proses validasi ke lapangan dengan mengumpulkan titik-

titik koordinat lokasi sesuai sebaran sampel titik yang telah ditentukan dan 

melakukan kuisioner untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian banjir di 

daerah tersebut.  Hasil validasi lapangan kemudian dianalisis atau dibandingkan 

dengan hasil klasifikasi rawan banjir hasil penelitian. Langkah terakhir yaitu 

penyajian peta (layouting) tingkat rawan banjir sebagai hasil penelitian. Berikut 

merupakan diagram pelaksanaan dari penelitian ini: 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pelaksanaan 

 

Untuk metode pembobotan parameter yang digunakan pada penelitian ini 

bereferensi kepada pedoman Standar Nasional Indonesia No. 8197 Tahun 2015 

Tentang Metode Pemetaan Rawan Banjir Skala 1:25.000 dan 1:50.000. Dalam 

pedoman tersebut pembobotan dan scoring yang digunakan termasuk dalam jenis 

banjir kota, di mana bobot untuk curah hujan sebesar 30% atau 0,3, bobot 
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penutupan lahan adalah 50% atau 0,5 dan untuk bobot kemiringan lereng sebesar 

50% atau 0,5. Dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3. 2 Tabel Bobot Tiap Parameter 

No Parameter Bobot 

1 Penutupan Lahan 50% 

2 Kemiringan Lereng 50% 

3 Curah Hujan 30% 
Sumber: SNI No.8197 Tentang Metode Pemetaan Rawan Banjir, 2015 

 

3.4 Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data akan menjelaskan bagaimana proses atau tahapan 

dalam melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan. Tahapan pengolahan 

data yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi empat tahap yaitu meliputi 

tahap pengolahan data kemiringan lereng, pengolahan data curah hujan, 

pengolahan data tutupan lahan, hingga mendapatkan hasil tingkat kerawanan 

bencana banjir. 

3.4.1 Tahap Pengolahan Data Kemiringan Lereng  

Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data berupa DEM (Digital 

Elevation Model) yang bersumber dari DEMNAS, hingga menghasilkan peta 

kemiringan lereng berdasarkan sebaran kelas kemiringan lerengnya. Data 

DEMNAS berupa data raster yang masih berupa sebaran piksel-piksel, yang 

kemudian diolah menggunakan software ArcGIS 10.5 dengan menggunakan fitur 

slope spatial analyst pada ArcToolBox sehingga didapatkan nilai kemiringan 

lerengnya. Kemudian dilakukan klasifikasi manual dengan memasukkan interval 

nilai kemiringan yang bereferensi pada Keputusan Menteri Pertanian No. 

837/Ktps/Um Tahun 1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan 

Lindung terdapat ketentuan kelas kemiringan lereng, ada lima kelas kemiringan 

lereng dan keterangan skor yang ditentukan yaitu kelas datar, landai agak curam, 

curam dan sangat curam[20]. Masing-masing kelas mempunyai nilai skor yang 

berbeda-beda. Nilai tersebut yang akan dikalikan dengan besar bobot dari 
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kemiringan lereng yaitu sebesar 50% atau 0,5 hasil dari pengalian tersebut akan 

menjadi skor dari parameter kemiringan lereng yang kemudian diolah lebih  lanjut 

dengan data lainnya dapat dilihat pada rumus persamaan (5).  

Pada pedoman SNI No 8197 tahun 2015 terdapat 3 kelas kemiringan lereng. 

Namun pada penelitian ini referensi yang digunakan yaitu bersumber dari 

Keputusan Menteri Pertanian tahun 1980 ada 5 kelas kemiringan lereng. Hal 

demikian dikarenakan di Kota Bandar Lampung kemiringan lereng beragam 

mulai dari 0-8% hingga kemiringan lereng 45%. Sedangkan pada SNI tersebut 

hanya ada kelas kemiringan 0-2% kemudian kelas 2-4% dan kelas >4%. Setelah 

dibandingkan dengan hasil pengolahan diperoleh kemiringan lereng yang berbeda 

dari kelas pada SNI tersebut. Sehingga menggunakan referensi kelas yang paling 

sesuai adalah dari Keputusan Menteri Pertanian tahun 1980 Tentang Kriteria dan 

Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Namun dalam pemberian skor tiap kelas 

kemiringan lereng dilakukan dengan berbeda dikarenakan sesuai kebutuhan 

penelitian yaitu untuk menemukan daerah yang kemungkinan mudah terjadi 

banjir dengan menganalisis kemiringan lerengnya. Semakin landai atau datar 

suatu kemiringan lereng disuatu daerah maka semakin mudah tergenang banjir. 

Ada 5 kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut dengan nilai 

skor pada tiap kelasnya: 

 

Tabel 3. 3 Skor Kemiringan Lereng 

No Kemiringan  (%) Bentuk Lereng Skor 

1 0 - 8 Datar 5 

2 8 - 15 Landai 4 

3 15 - 30 Agak Curam 3 

4 30 - 45 Curam 2 

5 > 45 Sangat Curam 1 
Sumber: Kepmen Pertanian, 1980 (Hasil Modifikasi Penulis) 
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3.4.2 Tahap Pengolahan Data Curah Hujan 

Data curah hujan yang didapatkan bersumber dari kantor BMKG Stasiun 

Pesawaran Lampung dengan pengamatan 4 titik stasiun yang tersebar di Bandar 

Lampung yaitu stasiun Kemiling, stasiun Tanjung Seneng, stasiun Panjang dan 

stasiun Sukabumi. Data tersebut merupakan data curah hujan bulanan dalam 

kurun waktu pengamatan selama lima tahun berikut dengan titik koordinat lokasi 

stasiun pengamatan. Namun dalam penelitian ini data curah yang dipakai hanya 

dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019 saja dengan data selama 12 bulan 

dari bulan januari hingga desember. Dikarenakan data tersebut bukan berbentuk 

data spasial atau masih dalam bentuk format excel sehingga untuk membuat data 

tersebut secara spasial maka dilakukan export data dari excel menjadi data 

shapefile. Selanjutnya melakukan proses interpolasi spasial yaitu Inverse 

Distance Weight (IDW). Hasil interpolasi IDW memberikan nilai dari sampel 

terdekat sehingga menginterpolasi nilai curah hujan secara menyeluruh pada 

daerah Bandar Lampung. Hasil interpolasi curah hujan tersebut kemudian 

diklasifikasi menjadi lima kelas sesuai dengan referensi yang digunakan dalam 

penelitian ini, masing-masing kelas memiliki nilai skor masing-masing. Lalu 

untuk bobot curah hujan sebesar 30% atau 0,3. Setelah itu untuk mendapatkan 

scoring curah hujan dengan cara mengalikan nilai skor perkelas dengan nilai 

bobot curah hujan. 

Pada pedoman SNI 8197 tahun 2015 ada tiga kelas curah hujan harian. 

Namun dalam penelitian ini menggunakan sumber kelas dari Katalog 

Mathodologi Penyusunan Peta Geo Hazard dengan GIS oleh S. Theml tahun 2008 

yaitu ada 5 kelas curah hujan tahunan[21]. Hal demikian dikarenakan data yang 

diperoleh merupakan data curah hujan tahunan bukan harian, sehingga adanya 

modifikasi kelas curah hujan. Kelas curah hujan dan skornya dapat dilihat pada 

tabel 3.4 di bawah ini: 
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Tabel 3. 4 Nilai Skor Curah Hujan 

No 
Rata-rata CH 

(mm/tahun) 
Skor Deskripsi 

1 < 1500 1 Sangat Ringan 

2 1501 - 2000 2 Ringan 

3 2000 - 2500 3 Sedang 

4 2501 - 3000 4 Lebat 

5 > 3000 5 Sangat Lebat 
Sumber :Theml, S. 2008: Katalog Methodologi Penyusunan Peta Geo                         

Hazard dengan GIS 

 

3.4.3 Tahap Pengolahan Data Tutupan Lahan 

Data tutupan lahan yang dikumpulkan merupakan salah satu data spasial yang 

digunakan dalam penelitian ini. Data tutupan lahan didapatkan dari Peta RBI 

Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan skala peta 1:50.000. Data tersebut 

didapat melalui website resmi milik BIG, dengan format data sudah berbentuk 

shapefile. Untuk jenis tutupan lahan yang digunakan dalam penelitian dan nilai 

skor nya bereferensi pada SNI No.8197 tahun 2015 tentang Metode Pemetaan 

Rawan Banjir. Ada tiga jenis tutupan lahan yang digunakan yaitu hutan, semak 

belukar dan permukiman dengan masing-masing skor berbeda. Ketiga jenis 

tutupan lahan tersebut digabungkan terlebih dahulu menggunakan fitur union 

untuk selanjutnya membuat klasifikasi pada data tutupan lahan. Untuk skor pada 

jenis-jenis tutupan lahan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.  

 

Tabel 3. 5 Skor Tutupan Lahan 

No Tutupan Lahan Skor 

1 Hutan 1 

2 Semak Belukar 2 

3 Permukiman 3 
Sumber: SNI 8197 Tentang Pemetaan Rawan Banjir, 2015. 
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Setelah itu untuk mendapatkan scoring tutupan lahan dengan cara mengalikan 

nilai skor perkelas dengan nilai bobot tutupan lahan, untuk perhitungannya dapat 

dilihat pada persamaan (4). 

3.4.4 Tingkat Kerawanan Banjir 

Setelah parameter-parameter di atas telah diberikan nilai skor dan bobot juga 

sudah dikalkulasikan untuk mendapatkan skoring tiap parameter. Maka 

selanjutnya dilakukan analisis secara spasial yaitu metode overlay menggunakan 

fitur union pada software ArcGIS 10.5. Untuk mendapatkan analisis tingkat 

rawan banjir terlebih dahulu menjumlahkan scoring ketiga parameter di atas agar 

didapatkan scoring rawan banjir yang akan diklasifikasikan.  

Kemudian untuk kelas tingkat kerawanan banjir juga telah ditentukan oleh 

pedoman tersebut. Ada tiga kelas berdasarkan tingkat kerawanan banjir yaitu 

kelas rendah, sedang dan tinggi. Namun untuk interval kelas dapat dilakukan 

dengan cara mendapatkan selisih dari scoring banjir lalu dibagi dengan kelas 

rawan yang diinginkan menggunakan persamaan (1). Kelas tingkat rawan banjir 

dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini: 

 

Tabel 3. 6 Kelas Tingkat Kerawanan Banjir 

No Kelas Tingkat Rawan Banjir 

1 Rendah 

2 Sedang 

3 Tinggi 
      Sumber: SNI 8197 Tentang Pemetaan Rawan Banjir, 2015 

 

3.4.5 Validasi  

Validasi data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu data tutupan lahan, 

kemiringan lereng dan kuisioner mengenai hasil tingkat rawan banjir dibeberapa 

kecamatan di Kota Bandar Lampung. Kelas tutupan lahan yang dilakukan validasi 

yaitu permukiman dan semak belukar, sedangkan hutan tidak dilakukan validasi 

dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam penelitian ini yaitu 
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mempunyai skala 1:50.000 dengan menggunakan perhitungan di atas sehingga 

mendapatkan jumlah sampel sebanyak 43 titik sampel. Untuk jumlah titik sampel 

tutupan lahan yang digunakan menggunakan rumus persamaan (3) dengan 

menyesuaikan luasan wilayah maka jumlah titik sampel pada penelitian ini 

sebanyak 43 titik. Sampel tersebut tersebar secara acak dengan membagi pada 

tiap 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga masing-masing 

kecamatan titik sampelnya sejumlah 2 sampai tiga titik sampel. Alat yang 

digunakan untuk proses validasi yaitu gps handheld sebagai alat navigasi titik-

titik  koordinat sampel yang ditentukan. Lalu melakukan dokumentasi sebagai 

bukti melakukan validasi ke lapangan.  

Kemudian untuk kemiringan lereng hanya sejumlah 5 kelas kemiringan 

dengan berarti bahwa tiap kelas kemiringan sampelnya adalah satu (mengambil 

sampel kemiringan lereng di berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung). 

Kelas kemiringan tersebut yaitu kelas datar, landai, agak curam, curam dan sangat 

curam. Dokumentasi diperlukan untuk bukti telah melakukan validasi ke lapangan 

dan menunjukkan keadaan sebenarnya di lapangan. 

Selain validasi data di atas selanjutnya melalukan wawancara berupa 

kuisioner untuk mendapatkan informasi mengenai bencana banjir di Kota Bandar 

Lampung. Untuk jumlah kuisioner yaitu sebanyak 20 kuisioner yang sesuai 

dengan jumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung. Untuk titik atau lokasi 

wawancara disesuaikan dengan kelas tingkat rawan banjirnya ti berbagai 

kecamatan di Kota Bandar Lampung.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengolahan Parameter Rawan Banjir 

4.1.1 Curah Hujan 

Pada pengolahan data curah hujan yang sudah dilakukan dengan metode 

interpolasi spasial yaitu IDW (Inverse Distance Weight). Hasil interpolasi 

didapatkan dari data Stasiun Klimatologi Pesawaran Lampung dengan empat 

sebaran titik Stasiun pengamatan yang juga diamati oleh Stasiun Kemiling, 

Stasiun Tanjung Seneng, Stasiun Sukabumi dan Stasiun Panjang dan dari empat 

titik stasiun pengamatan kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan kelas curah 

hujan tahunan. Dikarenakan untuk persenan bobot dari parameter curah hujan ini 

sebesar 30% yang paling rendah dari ketiga parameter, hal ini menandakan peran 

dari curah hujan ini tidak terlalu mendominasi dalam mengakibatkan bencana 

banjir sebagai parameter rawan banjir. Hasil pengolahan tersebut didapatkan kelas 

curah hujan di Bandar Lampung menjadi dua  kelas saja yaitu kelas sangat ringan 

dengan curah hujan kurang dari 1500 mm/tahun yang tersebar dibeberapa 

kecamatan di Bandar Lampung. Kemudian kelas ringan dengan curah hujan 

antara 1500 mm/tahun sampai 2000 mm/tahun. Berikut merupakan tabel 4.1 

untuk klasifikasi dari hasil pengolahan data curah hujan: 

 

Tabel 4. 1 Persentase Luas Kelas Curah Hujan 

No 

Curah Hujan 

(mm/tahun) Kelas Curah Luas (km²) 

Persentase 

(%) 

1 < 1500 Sangat Ringan 75,533 41,37 

2 1500 - 2000 Ringan 107,043 58,63 
Sumber: Hasil Pengolahan, 2020 

 

Kelas curah hujan Sangat Ringan memiliki luas 75,553 km² lebih kecil 

dibandingkan dengan kelas Ringan dengan luas 107,043 km². Persentasi luas 
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kedua kelas tersebut didominasi oleh kelas curah hujan Ringan dengan curah 

hujan rata-rata 1500 mm hingga 2000 mm pertahun. Peta klasifikasi curah hujan 

dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

 

Gambar 4.1 Peta Kelas Curah Hujan 

 

 Berdasarkan pada peta di atas untuk kelas Sangat Ringan disimbolkan dengan 

warna abu-abu muda yang menyebar di beberapa kecamatan seperti kecamatan 

Rajabasa, Kemiling, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung 

dan sebagian dari kecamatan Teluk Betung Timur. Kemudian untuk Kelas Ringan 

ditandai dengan warna abu-abu gelap. Nilai curah hujan untuk Kelas Ringan 

adalah 1500-2000 mm per tahun. Dapat dilihat interpolasi curah hujan tersebut 

tersebar mulai dari sebelah utara menuju sebelah selatan dari kota Bandar 

Lampung. Di beberapa kecamatan di Bandar Lampung yang memiliki kelas curah 
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