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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 
 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

 

3.1.1 Kota Bandar Lampung 

 

 Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang 

merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat 

kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta pariwisata. Secara geografis 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang 

memiliki luas wilayah daratan ±19.722 Ha (197,22 Km2), dengan panjang 

garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan ±39,82 Km2 yang 

terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Secara administratif Kota 

Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan [18]. 

Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah 

Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, antara lain: 
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a. Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah Utara. 

b. Kecamatan Padang Cermin (Kabupaten Pesawaran) dan Katibung 

(Kabupaten Lampung Selatan) serta Teluk Lampung di sebelah Selatan 

c. Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin 

(Kabupaten Pesawaran) di sebelah Barat. 

d. Kecamatan Tanjung Bintang (Kabupaten Lampung Selatan) di sebelah 

Timur. 

 
 

3.1.2 Kabupaten Lampung Selatan 

 

Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 105°14’ - 105°45' Bujur 

Timur dan 5°15' - 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini 

daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di 

Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian 

selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk 

Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan 

Panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara 

umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan 

ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. 

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 

2.007,01 km2 [19] ,dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda. 

Saat ini Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 

1.002.285jiwa, secara administratif Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 

17 kecamatan yang terdiri dari 256 desa dan 4 keluarahan. Batas Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut [19] :  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

dan Lampung Timur.  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bandar Lampung dan 

Kabupaten Pesawaran  

d.  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa. 
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3.2  Data dan Alat Penelitian 
 

Data yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini terbagi menjadi dua 

jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan 

software atau aplikasi yang digunakan sebagai alat yang dapat membantu 

proses pengolahan data, adapun data dan alat yang digunakan dalam 

penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 

3.2.1  Data 

 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, 

antara lain: 

Tabel 3.1 Data Penelitian 
NO DATA JENIS DATA SUMBER DATA Kegunaan 

1 Peta Rupa Bumi 

Indonesia 

Vektor Badan Informasi 

Geospasial, 2018 

Identifikasi Batas 

Kabupaten/Kota 

2 Administrasi 

Kabupaten/Kota 

Vektor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Provinsi 

Lampung, 2017 

Identifikasi Batas 

Kabupaten/Kota 

dan 

Koreksi Geometrik 

3 Koordinat Pilar 

Batas 

Vektor Tata Pemerintahan Kota 

Bandar Lampung, 2008 

Penentuan titik 

pilar batas 

4 Citra Satelit 

Resolusi Sangat 

Tinggi 

Raster Laboratorium Teknik 

Geomatika, 2018 

Identifikasi Batas 

Kabupaten/Kota 

5 Pilar Batas Vektor dan 

Kondisi Fisik 

Survei Lapangan, 2020 Survei Lapangan 

 

3.2.2 Alat Penelitian 

 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan data penelitian 

Tugas Akhir ini, yaitu berupa perangkat keras (Hardware) perangkat 

lunak (software): 

1. Perangkat Keras 

a. Laptop Acer E5-475G-501E untuk pengolahan data dan 

pembuatan laporan. 

b. Kamera untuk memfoto objek saat survei lapangan 

c.  GPS Handeld Garmin eTrex Venture HC digunakan untuk 

pengambilan titik koordinat di lapangan. 
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2. Perangkat Lunak 

a. Microsoft Word 2019 digunakan sebagai software yang 

membantu pembuatan laporan penelitian Tugas Akhir. 

b. Draw.io digunakan sebagai software yang membantu untuk 

pembuatan diagram alir secara online, dan diagram relasi secara 

online. 

c. ArcMap 10.3, digunakan sebagai software untuk membentuk 

deliniasi garis batas secara kartometris. 

d. ENVI 5.1 digunakan untuk penggabungan citra dan koreksi 

citra. 

e. Coordinator digunakan untuk tracking titik pilar batas. 

 

3.3 Diagram Alir Pelaksanaan 

 

Tahap pelaksanaan penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa tahap, 

mulai dari identifikasi rumusan masalah, studi literatur, analisa kebutuhan, 

pengumpulan data yang dibagi dua yaitu data primer dan sekunder, setelah data 

terkumpul dilakukannya plot titik koordinat ke software Coordinator dan 

melakukan survei lapangan untuk memastikan apakah tepat dengan melakukan 

survei terhadap patok batas dan mengetahui apa saja permasalahan penetapan 

batas di lapangan, setelah didapat data melakukan pengolahan data 

menggunakan software untuk melakukan deliniasi garis batas secara 

kartometris, melakukan analisis dan didapatkan hasil.  

Adapun pelaksanaannya dapat digambarkan dengan diagram alir berikut: 
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Gambar 3. 2 Diagram Alir Proses Pelaksanaan Penegasan dan Penetapan Batas 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur 

Analisa Kebutuhan 

Pengumpulan Data 

Data Sekunder: 

-Peta RBI Skala 1:50000 

-Peta Administrasi 

-Data Koordinat Pilar Batas 

-Citra Satelit Resolusi 

Tinggi 

Plotting titik koordinat 

pilar batas 

Data Primer: 

Survei lapangan terkait pilar 

batas 

 

Pengolahan Data 

Deliniasi garis batas 

Secara kartometris 

Analisis 

Hasil 
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3.3.1 Identifikasi Masalah 

Pada sub bab ini mengidentifikasikan masalah-masalah apa saja yang 

akan dibahas dalam penelitian Tugas Akhir ini. Undang-undang No. 26 

tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang 

yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan 

batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau 

aspek fungsional. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi 

Negara karena wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat Negara yang 

bersangkutan bertempat tinggal. Batas wilayah memiliki nilai strategis 

yang tinggi. Peta Tematik batas wilayah menjadi salah satu faktor 

pelaksaan kebijakan satu peta. Berkaitan penegasan dan penetapan batas 

dengan, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri 

berkeinginan untuk segera menyelesaikan seluruh batas administrasi 

kabupaten/kota di Indonesia. Payung hukum untuk menyelesaikan hal ini 

adalah Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas 

Daerah. Pada penelitian ini menggunakan metode kartometris. 

 

3.3.2 Studi Literatur 

Pada sub bab ini mengumpulkan berbagai sumber referensi tertulis, 

dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji. Pada penelitian Tugas Akhir ini sumber 

referensi yang dibutuhkan adalah referensi mengenai penetapan dan 

penegagasan batas kabupaten/kota serta referensi data-data yang 

diperlukan dan software untuk pengolahan data. 

 

3.3.3 Analisa Kebutuhan 

Pada sub bab ini melakukan penentuan terhadap beberapa data yang 

dibutuhkan yang berasal dari identifikasi masalah yang telah ditentukan 

dan telah dikaitkan terhadap studi literatur yang ada. Literatur yang 

digunakan yaitu berdasarkan topik permasalahan yang telah dijelaskan 

pada sub bab 3.3.2. 
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3.3.4 Pengumpulan Data 

  Persiapan teknis dan persiapan administrasi perijinan diperlukan 

untuk keperluan koordinasi dan survei lapangan untuk memenuhi 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Permendagri No. 141 Tahun 

2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah menyebutkan 

bahwa penetapan batas daerah diwujudkan melalui tahapan penelitian 

dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas 

secara kartometris di atas peta dasar. Persiapan teknis yang dilakukan 

meliputi pengumpulan data citra dan peta dengan cakupan berdasarkan 

lokasi wilayah kabupaten/kota yang menjadi area studi. Data primer 

didapatkan dengan survei lapangan terkait batas Kabupaten/Kota. 

Pengumpulan data sekunder yaitu data peta dasar tersedia pada skala 

1:50000 dijadikan sebagai acuan geometri data-data lain yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, data citra resolusi sangat tinggi yang 

didapatkan dari Bappeda Provinsi Lampung, data koordinat pilar batas, 

peta administrasi dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. 

 

3.3.5 Survei Lapangan 

Survei lapangan bertujuan untuk memastikan posisi dari batas 

kabupaten/kota sudah sesuai atau belum, pilar batas sudah sesuai syarat 

yang dicantumkan Permendagri No. 141 Tahun 2017, masalah-masalah 

apa saja yang terjadi di lapangan, manfaat dari adanya ketegasan dan 

penetapan batas yang jelas bagi pihak pemerintah dan masyarakat. Survei 

lapangan diambil dari sampel secara acak (random sampling) [20]. 

Adapun rumus dari pengambilan titik sampel menggunakan metode 

random sampling sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: 

A = TSM + 
𝐿𝑢𝑎𝑠 (𝐻𝑎)

1500
 

 A : Jumlah sampel minimal 

 TSM : Total Sampel Minimal 
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Pada survei lapangan terdapat 34 titik sampel yang tersebar di area 

penelitian, jumlah titik sampel sudah terpenuhi dari jumlah minimal 

penentuan titik sampel menurut Peraturan Kepala Badan Informasi 

Geospasial No. 3 Tahun 2014 yaitu dengan skala 1:50000 dengan luasan 

sebesar 937.24 Ha yang mendekati luasan 1000 Ha maka jumlah sampel 

minimal adalah 31 sampel. Setelah mengetahui jumlah titik sampel, 

melakukan tracking titik pilar batas menggunakan software Coordinator. 

Survei lapangan dilakukan dengan pengecekan koordinat pilar batas 

menggunakan GPS Handheld yang beracuan pada penentuan titik batas 

secara kartometris. 
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3.3.6 Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Diagram Alir Pengolahan Data 
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Input data koordinat 
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Input data koordinat 
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Adapun Penjelasan Gambar 3.3 yaitu sebagai berikut: 

 

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50000. Peta (RBI) sebagai 

acuan kegiatan ajudikasi karena peta rupabumi menampilkan sebagian 

unsur-unsur alam dan buatan manusia. Batas administrasi di sini dapat 

berupa batas negara provinsi, batas kota/kabupaten, batas kecamatan dan 

desa/kelurahan yang menunjukkan batas wilayah administrasi suatu daerah. 

Setelah mendapatkan peta RBI dengan skala 1:50000 kemudian melakukan 

pemotongan (clip) pada lokasi penelitian dan peta RBI dapat digunakan. 

2. Penentuan dalam penarikan batas kabupaten/kota memerlukan citra. Citra 

Resolusi Sangat Tinggi (CRST) yaitu citra Pleiades 1A untuk identifikasi 

penentuan batas wilayah. Pengolahan citra dilakukan dengan menggunakan 

beberapa perangkat lunak seperti ENVI 5.1 untuk menggabungkan citra 

(mosaic) maka didapatkan lokasi penelitian. Setelah lokasi penelitian sesuai 

maka dilakukan koreksi geometrik untuk mentransformasi citra hasil 

penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam 

bentuk, skala dan proyeksi dengan melakukan penentuan 5 Ground Control 

Point (GCP) dengan menghasilkan total RMS Error yaitu 0.359345 pixel. 

Selanjutnya export to TIFF maka citra telah terkoreksi dan dapat digunakan. 

Koreksi radiometric dengan mengkonversi nilai pixel ke nilai radian 

spektral (TOA Radiance) atau nilai reflektan (TOA Reflectance) untuk 

menghilangkan efek atmosfer. Koreksi radiometrik diperoleh nilai dari 

standar deviasi, nilai min, max, dan mean yang mengalami penurunan yang 

signifikan dari sebelum terkoreksi. 

3.  Data koordinat pilar batas berupa buku laporan akhir. Data koordinat pilar 

batas tersedia yaitu tahun 2005 dan 2008. Setelah itu melakukan input titik 

koordinat (x,y) di Excel dengan format .xlsx. Maka data dapat di plotting. 

4. Pilar batas hasil survei di lapangan didapatkan hasil wawancara dan data 

titik sampel berupa titik koordinat (x,y). Setelah itu melakukan input titik 

koordinat (x,y) di Excel dengan format .xlsx. Maka data dapat di plotting. 

5. Setelah data peta RBI, citra, data koordinat batas dan titik sampel selesai, 

maka dilakukannya identifikasi obyek batas berupa obyek titik, garis, 

maupun area untuk melakukan deliniasi garis batas secara kartometris 
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sesuai dengan peraturan Permendagri No. 141 Tahun 2017 berupa peta 

skala 1:50000. Maka hasil data dapat di analisis dan evaluasi. 

 

3.3.7 Analisis Data 

 

Penetapan dan penegasan batas dengan cara kartometris dilakukan untuk 

mengurangi kegiatan pelacakan langsung ke lapangan. Tanda batas berupa pilar 

batas dipasang jika dipandang perlu dan memungkinkan. Metode kartometris 

dengan pengamatan koordinat terluar sangat disarankan untuk menghasilkan 

penetapan garis batas administrasi antar wilayah [21]. 

Aspek geospasial/peta dalam boundary making memiliki arti penting 

dalam sengketa batas, yang pertama menjadi penyebab sengketa, kedua sebagai 

alat yang digunakan untuk mengusulkan posisi batas masing-masing pihak yang 

bersengketa, ketiga sebagai alat penyelesaian sengketa dan keempat sebagai alat 

untuk mengilustrasikan pendapat dalam negosiasi atau mediasi sengketa batas 

[22]. Penarikan garis batas secara kartometris dapat dilihat dari bentuk batas 

alam dan buatan [3]. Batas secara teoritis, batas dapat didefinisikan dengan 

menggunakan batas alami atau buatan, garis batas ditarik menurut unsur-unsur 

budaya seperti bahasa, agama atau etnologi, yang dikenal sebagai 

antropomorfik[23].  

 Analisis data menggunakan metode kartometris melakukan penarikan batas 

berdasarkan batas alam dan buatan pada citra yang telah terektifikasi. Analisis 

ini akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk polyline. Seperti, Peta 

batas indikatif RBI ditumpang susunkan ke citra satelit sebelum proses 

rektifikasi. 

Inventarisasi ketersediaan data adalah mencatat serta mengklarifikasi data-

data yang diperlukan dalam penegasan dan penetapan batas secara kartometris. 

Hal ini untuk mempermudah proses perencanaan dan penentuannya didasarkan 

pada dasar teori atau studi pustaka. Adapun metode pengumpulan data untuk 

inventarisasi data yaitu: 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui peninjauan dan pengamatan secara langsung. 

b. Wawancara 
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Dilakukan dengan cara mendatangi instansi terkait dan sumber-sumber 

yang dianggap kompeten untuk dapat dijadikan referensi. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan dari data-data dari hasil penyelidikan, penelitian, pedoman, 

bahan acuan, maupun standar. Data-data ini diperlukan dalam penetapan 

dan penegasan batas secara kartometris yang pengumpulannya melalui 

perpustakaan ataupun instansi-instansi terkait. 

 

3.3.8 Penyajian Hasil 

 

Penyajian Hasil penelitian disajikan dalam bentuk peta. Peta yang 

dihasilkan pada tahapan terakhir yaitu Peta Batas Administrasi Kota Bandar 

Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Penyajian hasil peta dilakukan 

dengan layout hasil yang telah didapatkan secara kartometris untuk melengkapi 

titik, garis atau polygon batas yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


