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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian kerangka berfikir, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

Latar Belakang 

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 

2007). Bencana terjadi diakibatkan karena kondisi alam yang tidak seimbang 

sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan ekonomi, penurunan kesehatan, 

bahkan sampai kematian, bencana memiliki sifat mendadak, sangat cepat dan 

menimbulkan kepanikan masyarakat (Indahri, 2017). 

Kejadian bencana menimbulkan banyak kerugian berupa kematian, luka, 

sakit, hilangnya rasa aman, kerusakan, kehilangan harta, dan gangguan terhadap 

aktivitas masyarakat secara sosial dan ekonomi. Kerugian yang dihasilkan dari 

terjadinya bencana disebut risiko bencana (risk), di dalam risiko bencana terdapat 

komponen-komponen yaitu ancaman/bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), 

kapasitas (capacity) (Nugraha, 2001). Dampak kerugian yang diakibatkan dari 

terjadinya bencana merupakan hasil dari kombinasi hazard (bahaya), vulnerability 

(kerentanan) serta kurangnya capacity (kapasitas) dalam mengambil langkah yang 

tepat untuk mengurangi atau mengatasi potensi negatif suatu peristiwa (United 

Nations Internasional Strategy for Disaster Reduction, 2017). 

Pengurangan dampak risiko bencana (risk) merupakan bentuk kerangka 

kerja yang digunakan untuk mengurangi risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari 

terjadinya bencana dengan melakukan upaya pemberdayaan individu atau 
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masyarakat dalam menghadapi bencana. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

kapasitas individu maupun masyarakat dalam mitigasi bencana,  untuk bertahan dan 

bangkit dari bencana upaya penghidupan berkelanjutan (sustainability livelihood) 

(Hendarsah, 2012) 

Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(PERKA BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 menyebutkan bahwa manusia merupakan 

pelaku awal dalam penanggulangan bencana sekaligus sebagai korban bencana 

harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana, sehingga bencana dan 

dampak risiko diharapkan tidak berkembang menjadi skala yang lebih besar. 

Masyarakat perlu memahami upaya menghadapi bencana yang dapat mengancam 

keselamatan. Pemahaman dan upaya kemampuan masyarakat inilah yang disebut 

sebagai komponen kapasitas masyarakat. Penilaian kapasitas masyarakat penting 

dilakukan karena korban pertama dari terjadinya bencana adalah masyarakat, 

sehingga penilaian kapasitas masyarakat merupakan indikator penting dalam 

memberikan gambaran meyeluruh terhadap kapasitas masyarakat dan ketahanan 

daerah (Zaki, 2010). 

Indonesia memiliki beragam jenis riwayat bencana yang pernah terjadi, 

mulai dari bencana alam gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, hujan deras, 

tsunami, kekeringan, dan juga bencana alam banjir (Soehatman, 2010). Bencana 

hidrometeorologi merupakan bencana yang sering terjadi dengan jumlah kejadian 

sebanyak 78% dari bencana yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2005 

hingga 2015. Bencana hidrometeorologi meliputi dari bencana banjir, tanah 

longsor, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem (Data Informasi Bencana Indonesia 

– BNPB). 

Salah satu bencana hidrometeorologi yang hampir terjadi di berbagai 

tempat di Indonesia adalah bencana alam banjir (Robert, 2013). Hal tersebut 

diperkuat dari data jumlah kejadian bencana alam banjir di Indonesia pada tahun 

2017 terjadi sebanyak 978 kali dan pada tahun 2018 telah terjadi sebanyak 679 kali 

(Data Informasi Bencana Indonesia). Menurut Robert (2013) akibat curah hujan 

yang tinggi menyebabkan meluapnya sejumlah sungai sehingga menimbulkan 

terjadinya banjir di perdesaan maupun di perkotaan. 
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Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung tahun 2011 

– 2030 disebutkkan bahwa bencana banjir merupakan bencana hidrometeorologi 

yang sangat berpotensi terjadi di Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan 

bencana lainnya seperti tanah longsor, gempa bumi, maupun kebakaran. Dalam 

waktu 7 tahun terakhir di Kota Bandar Lampung yaitu tahun 2012 hingga 2019, 

jumlah kejadian bencana banjir sebanyak 128 kejadian, sedangkan bencana alam 

tanah longsor terjadi sebanyak 66 kejadian, dan bencana alam puting beliung terjadi 

sebanyak 23 kejadian (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar 

Lampung). Sehingga potensi bahaya di Kota Bandar Lampung, khususnya bencana 

banjir menjadi kelas bahaya tinggi. 

Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan salah satu kecamatan yang 

ada di Kota Bandar Lampung yang sering terkena bencana banjir dan memiliki 

wilayah risiko becana banjir tinggi dan sedang (BNPB). Wilayah dengan risiko 

bencana banjir tinggi berada di Kelurahan Sumur Putri, Kelurahan Gunung Mas, 

Kelurahan Pesawahan dan untuk wilayah dengan risiko bencana banjir sedang 

berada di Kelurahan Teluk Betung dan Kelurahan Gedong Pakuon (BNPB, 2016). 

Jenis banjir yang terjadi di Kecamatan Teluk Betung Selatan yaitu banjir akibat 

meluapnya air sungai dan banjir pasang surut air laut. Besar potensi bencana banjir 

yang terjadi di Kecamatan Teluk Betung Selatan sebesar 49,34% dari luas wilayah 

Kecamatan Teluk Betung Selatan yang merupakan hampir dari setengah luas 

wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan (Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota 

Bandar Lampung 2016 - 2020). Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Bandar Lampung (BPBD) Jumlah kerugian yang diakibatkan bencana 

banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan jumlah kerugian terbesar di 

Kota Bandar Lampung yaitu Rp 75.000.000,00 pada tahun 2016 dan 2017. Pada 

Dokumen Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011 

– 2030, tanggal 18 Desember 2008 telah terjadi bencana banjir yang cukup besar di 

Kota Bandar Lampung yang disebabkan meluapnya air sungai karena hujan yang 

cukup deras selama tiga jam dan bercampur dengan lumpur melanda permukiman 

warga, termasuk permukiman warga yang ada di Kecamatan Teluk Betung Selatan, 

banjir tersebut merupakan kejadian banjir terbesar dalam 23 tahun terakhir di Kota 

Bandar Lampung. Serta kejadian bencana banjir tersebut menyebabkan korban jiwa 
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sebanyak 3 orang yang merupakan dua anak – anak dari Kelurahan Talang dan satu 

orang dari Kelurahan Gunung Mas (Lampost, 2013). 

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

Kecamatan Teluk Betung Selatan memiliki potensi bencana banjir yang tinggi dan 

menyebabkan tingkat risiko bencana banjir tinggi juga. Besar risiko bencana banjir 

yang dimiliki Kecamatan Teluk Betung Selatan membuat peneliti melakukan 

kegiatan Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) dan melakukan analisis 

tingkat kapasitas masyarakat untuk mengetahui apakah masyarakat di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan memiliki tingkat kapasitas yang tinggi, sedang atau rendah 

dalam menghadapi bencana banjir. Hasil dari analisis ini untuk memberikan 

gambaran sejauh mana tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 

banjir dan memperoleh strategi yang diperlukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana banjir. 

 

Rumusan Masalah 

Bencana tidak hanya suatu kejadian yang menyebabkan kerusakan pada 

lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian terhadap harta benda, gangguan 

psikologi, dan menimbulkan korban jiwa manusia (Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007). Segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari kejadian bencana 

disebut sebagai risiko bencana. Oleh sebab itu diperlukannya sebuah kemampuan 

atau kapasitas dalam mengurangi jumlah risiko yang diakibatkan dari kejadian 

bencana banjir. Untuk mengetahui kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah 

risiko bencana banjir, maka dapat dilakukannya analisis dan pemetaan kapasitas 

masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana. Pada penelitian ini berpedoman 

pada konsep Sosiologis Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (PERKA BNPB) Nomor 03 Tahun 2012, Pelatihan 

Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat – Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis 

Masyarakat (KBBM-PERTAMA) Palang Merah Indonesia (PMI), dan Penyusunan 

Peta Kapasitas Menghadapi Bencana Humanitarian OpenStreetMap Team, 

DMinnovation, Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdatul 

Ulama. 
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Sebagai salah salah satu kecamatan yang menjadi kawasan wisata dan 

perdagangan besar, Kecamatan Teluk Betung Selatan juga menjadi kawasan tertua 

di dalam wilayah Kota Bandar Lampung yang memiliki lokasi secara geografis 

berupa wilayah pantai yang membujur dari timur ke arah barat pantai Teluk 

Lampung dan memiliki tipologi wilayah yang relatif datar dibagian penyusuri 

pantai, hal tersebut yang membuat potensi terjadinya bencana banjir di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan semakin menjadi tinggi. Jumlah penduduk yang tinggal di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Teluk Betung Selatan, jumlah 

penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan dari tahun 2015 sebanyak 39.353 

jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 42.262 jiwa. 

Penelitian bermula dari hipotesis/dugaan awal peneliti bahwa kapasitas 

masyarakat memiliki hubungan dengan risiko bencana, hal tersebut dikarenakan 

kapasitas yang dimiliki masyarakat dapat mempengaruhi terhadap 

penganggulangan bencana yang bisa mengurangi risiko bencana. Pada konsep 

sosiologis bencana, terdapat beberapa aspek pada kapasitas masyarakat yang bisa 

mempengaruhi penanggulangan dan risiko bencana yaitu aspek sosial dan ekonomi 

masyarakat (Fothergill, 2004). Pada aspek sosial terdapat pola tingkah laku dan 

aktivitas masyarakat (Indahri, 2017) serta pengetahuan masyarakat terhadap 

lingkungan tempat tinggalnya serta pengetahuan terhadap bencana yang mereka 

hadapi (Pramono, 2016). Pada aspek ekonomi berupa kemampuan pendapatan 

masyarakat untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan dalam menghadapi 

bencana (Fothergill, 2004). Sehingga aspek yang dibahas dalam analisis kapasitas 

masyarakat terhadap bencana banjir yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. 

Hal ini yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang 

membahas kondisi kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan, dan pada beberapa literatur sebelumnya belum adanya penelitian 

yang membahas kondisi kapasitas sosial dan ekonomi terhadap bencana banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan. Hasil dari penelitian ini berupa kondisi kapasitas 

masyarakat secara sosial dan ekonomi, sehingga rekomendasi hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi masukan/rekomendasi bagi pemerintah daerah 

setempat, terutama pada saat melakukan perencanaan/pembangunan di suatu 
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daerah, aspek sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kebencanaan sangatlah 

penting untuk dikaji, Rekomendasi juga diberikan kepada masyarakat setempat 

diharapkan dapat mengurangi risiko yang diakibatkan bencana banjir dan dapat 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan baik dari segi sosial dan juga ekonomi. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah yang ada di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan, maka pertanyaan penelitian yang mendasari 

penelitian ini adalah “Bagaimana kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat 

terhadap risiko bencana banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan ?”. 

 

Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang sudah 

dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu “Mengidentifikasi 

kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat terhadap risiko bencana banjir di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan”. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka 

diwujudkan melalui tahapan penelitian berdasarkan sasaran penelitian yang ingin 

dicapai sebagai berikut : 

1. Teridentifikasi kapasitas sosial masyarakat di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yang dillihat dari : 

a. Kondisi dan aktifitas sosial masyarakat  

b. Pengetahuan masyarakat terhadap manajemen bencana 

2. Terindentifikasi kapasitas ekonomi masyarakat di Kota Bandar Lampung yang 

dilihat dari : 

a. Kemampuan pendapatan masyarakat 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan terhadap kajian penelitian. 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup 

spasial dan ruang lingkup materi/substansial. 
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1.4.1 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial dari penelitian ini adalah kawasan Kecamatan Teluk 

Betung Selatan yang terletak di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 

Kecamatan Teluk Betung Selatan menjadi lokasi penelitian karena merupakan 

daerah rawan akan terjadinya bencana banjir yang tinggi, berdasarkan data 

dokumen peta risiko bencana banjir yang bersumber dari BNPB tahun 2016 

menunjukkan terdapat kawasan risiko bencana banjir yang tinggi serta sedang yaitu 

di Kelurahan Gunung Mas, Kelurahan Teluk Betung, Kelurahan Sumur Putri, 

Kelurahan Gedong Pakuon, dan Kelurahan Pesawahan. Pada Dokumen Fakta dan 

Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, Kecamatan 

Teluk Betung Selatan menjadi kawasan yang pernah terjadi bencana banjir terbesar 

di Kota Bandar Lampung dalam 23 tahun terakhir, serta tercatat terjadi bencana 

banjir di beberapa tempat yaitu Jalan R.E Martadinata, Jalan Ikan Bawal, dan Jalan 

Ikan Pari (Dokumen Laporan Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan di Kota 

Bandar Lampung, 2019). 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Material/Substansial 

Ruang lingkup materi/substansial pada penelitian ini adalah membahas 

tentang kondisi kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana banjir di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan yang berfokus pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 

Pada analisis kapasitas masyarakat berpedoman pada konsep Sosiologis Bencana, 

PERKA BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapaistas 

Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, Pelatihan KBBBM-PERTAMA PMI, 

dan Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi Bencana. Pada konsep Sosiologis 

Bencana, VCA, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

yang diambil adalah konsep dan variabel untuk penilaian serta perhitungan 

kapasitas, pada Penyusunan Peta Kapasitas analisis yang diambil yaitu perhitungan 

kelas kapasitas untuk pembuatan peta kapasitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar berikut.  
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Sumber : Peneliti, 2020 

 

GAMBAR 1.1 

RUANG LINGKUP MATERIAL/SUBSTANSIAL  
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Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa menyumbangkan 

wawasan mengenai kapasitas masyarakat, khususnya kapasitas sosial dan ekonomi 

masyarakat yang memiliki fokus dalam menghadapi dan mengurangi risiko yang 

diakibatkan dari bencana banjir di Teluk Betung Selatan. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah, masyarakat, atau lembaga lainnya dalam melakukan 

perencanaan dan persiapan menghadapi bencana. Sehingga dapat meningkatkan 

dan mempertahankan kapasitas masyarakat menjadi lebih baik lagi dalam 

menghadapi bencana banjir. Manfaat praktis dari penelitian ini akan lebih 

dijelaskan dan dibahas pada bagian rekomendasi. 

 

Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta sasaran 

yang akan dicapai, maka secara lebih rinci uraian – uraian tersebut dijabarkan dalam 

kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut :  
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Sumber : Peneliti, 2020 

 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA BERFIKIR 
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1.7 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian berisi kumpulan penelitian terdahulu dalam bentuk 

skripsi, jurnal, atau sumber lainnya yang memiliki topik penelitian yang sama 

dengan peneliti lakukan. Dilakukannya berbandingan antara beberapa hasil 

penelitian sebelumnya dengan tujuan agar dapat memperkuat argumentasi bahwa 

penelitian yang dilakukan peneliti berupakan baru dan belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, menggunakan penerapan konsep sosiologis 

bencana terhadap kapasitas masyarakat, yaitu peran aspek kapasitas sosial dan 

ekonomi masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap risiko bencana. Lalu 

dilakukannya Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) berupa pengumpulan 

data kapasitas  dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner dibuat berdasarkan 

konsep Sosiologis Bencana dan PERKA BNPB No. 03 Tahun 2012. Hasil kuisioner 

dianalisis dengan menggunakan teknik skoring untuk menentukan hasil kapasitas 

masyarkat dan untuk pembuatan peta kapasitas. Walau penelitian ini memiliki 

kesamaan pada kegiatan penelitian dan teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian sebelumnya, tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya 

adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan yang memiliki potensi banjir yang tinggi seperti yang 

disebutkan pada penjelasan sebelumnya. 
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TABEL I.1 

PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA 

 

No 
Nama 

Penulis 
Judul Penelitian Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Mudmainah 

Vitasari 

Asesmen Kerentanan dan Kapasitas 

Desa berbasis Masyarakat Dalam 

Pengurangan Resiko Bencana Di 

Kawasan Rawan Bencana Gunung 

Merapi Kabupaten Magelang 

Tahun 2011 

2011 

Metode penelitian 

desktiptif dan historis 

dengan pendekatan 

VCA (Vulnerability 

and Capacity 

Assessment) 

1. Kawasan Rawan Bencana III dan II Kabupaten Magelang 

tergolong rentan, sedangkan Kawasan Rawan Bencana I 

tergolong cukup rentan 

2. Kawasan Rawan Bencana III Kabupaten Magelang 

mempunyai kapasitas tinggi. Kawasan Rawan Bencana II 

dan I Kabupaten Magelang mempunyai kapasitas sedang 

2 
Hidayah Nur 

Damayanti 

Kajian Kesiapsiagaan Individu dan 

Rumah Tangga Dalam Menghadapi 

Bencana Tsunami di Kecamatan 

Grabag Kabupaten Purworejo 

2015 Metode Skoring 

1. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana tsunami di Kecamatan Grabag tergolong hampir 

siap dan desa Ketojayan merupakan desa yang paling baik 

kesiapsiagaannya. 

2. Tingkat pengetahuan dan sikap dalam menghadapi 

bencana tsunami di Kecamatan Grabag terpotensi bencana 

tergolong tinggi karena responden sudah mengetahui 

potensi bencana tsunami, penyebab, ciri - ciri dan tindakan 

yang akan dilakukan. 

3 Tri Pradanang 

Studi Eksplorasi Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Desa Wisata 

Nglinggi, Desa Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten 

Kulonprogo 

2015 
Analisis Deskriptif 

Kuantitatif 

1. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Wisata Nglinggo 

sebagian masih tergolong rendah, dengan jumlah rumah 

tangga yang berada pada kelompok pendapatan rendah 

sebanyak 92,2% 

2. Jenis pekerjaan masyarakat Desa Wisata Nglinggo secara 

keseluruhan sebagaian besar bekerja sebagai petani, dan 

bekerja sebagai pedagang dibagian sektor parawisiata 

3. Kondisi tempat tinggal sebagian masyarakat Desa Wisata 

Nglinggi secara keseluruhan dapat disimpukan dalam 

kondisi layak huni. 
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No 
Nama 

Penulis 
Judul Penelitian Tahun Metode Penelitian Hasil Penelitian 

4 

Wahyuni, 

Eldina 

Fatimah, 

Azmeri 

Analisis Tingkat Kerentanan dan 

Kapasitas Masyarakat Terhadap 

Bencana Banjir Bandang 

Kecamatan Celala Kabupaten Aceh 

Tengah 

2015 

Analisis Indeks 

Kerentanan, Analisis 

Indeks Kapasitas, 

Metode Desktiptif 

1. Kecamatan Celala memiliki tingkat kerentanan tinggi 

terhadap bencana banjir bandang. 

2. Masyarakat Kecamatan Celala memiliki tingkat kapasitas 

sedang terhadap bencana banjir. 

5 
Novia Riska 

Kumalasari 

Kapasitas Adaptasi Terhadap 

Kerentanaan dan bencana 

Perubahan Iklim di Tambak Lorok 

Kelurahan Tanjung Mas Semarang 

2014 

Metode kuantitatif 

dengan teknik analisis 

skoring dan analisis 

deskriptif 

Kapasitas adaptasi di Tambak Lorok berada pada tingkat 

tinggi untuk level household, menyebabkan masyarakat 

tetap bertahan  tinggal di tambak dan didukung dengan 

adanya kapasitas adaptasi di level komunitas dan level kota. 

6 

Syahrul 

Donie, Nur 

Ainun Jariyah 

Kapasitas Masyarakat Dalam 

Menghadapi Resiko Bencana 

Tanah Longsor : Kasus di Beberapa 

Desa di Kabupaten Tasikmalaya 

2017 Analisis skoring 

1. Wilayah Desa Pusparahayu di Kecamatan Cigalontang 

dan Desa Jayapura di Kecamatan Puspahiyang, termasuk 

wilayah rawan risiko bencana longsor tinggi. 

2. Kapasitas individu masyarakat dalam menghadapi 

bencana di wilayah tersebut mencapai 63%, 

mengidentifikasi bahwa kemampuan masyarakat 

menghadapi risiko bencana tanah longsor berada dalam 

klasifikasi baik. 

3. Aspek pengetahuan individu dinilai sangat baik ( > 80%), 

namun aspek kearifan lokal dan aspek rencana aksi masih 

perlu ditingkatkan, terutama kemampuan deteksi dini dan 

penentuan jalur evakuasi 
Sumber : Peneliti, 2020 



 

 

 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

Dalam bab metodologi penelitian akan dijelaskan mengenai metode yang 

akan digunakan. Uraian yang dibahas dalam metodologi penelitian terdiri dari 

pendekatan penelitian, konseptulasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

penentuan responden dan metode analisis data. 

 

1.8.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara dalam melihat fakta dan memahami 

suatu karakteristik secara detail dan jelas Yunus (2010), juga sebagai cara kita 

berfikir bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan spasial 

kuantitatif. Pendekatan spasial digunakan untuk memberikan gambaran klasifikasi 

tingkat kapasitas masyarakat secara sosial dan ekonomi di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan. Sedangkan pendekatan kuantitattif digunakan untuk mengolah data 

dalam perhitungan kapasitas masyarakat terhadap bencana banjir yang terdiri dari 

kapasitas sosial dan kapasitas ekonomi. 

 

1.8.2 Metode Koleksi Data 

Metode koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koleksi 

data wilayah risiko bencana banjir, dan koleksi data kapasitas masyarakat. 

 

1.8.2.1 Koleksi Data Wilayah Risiko Bencana Banjir 

Metode koleksi data yang digunakan untuk menentukan wilayah risiko 

bencanan banjir yaitu dengan menggunakan koleksi data sekunder, koleksi data 

sekunder dilakukan dengan cara meminta data ke instansi atau pihak terkait yang 

memiliki data tersebut. Data sekunder yang diperlukan untuk membuat peta wilayah 

risiko bencana banjir yaitu peta Kota Bandar Lampung, data risiko bencana banjir 

kota Bandar Lampung. Data sekunder yang dibutuhkan bersumber dari instansi-

instansi terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 



 

 

 

 

1.8.2.2 Koleksi Data Kapasitas 

Metode koleksi data yang digunakan untuk menganalisis kapasitas sosial 

dan ekonomi masyarakat yaitu menggunakan koleksi data primer, koleksi data 

primer dilakukan dengan cara angket atau kuisioner memberikan sejumlah 

pertanyaan secara langsung kepada objek atau responden yang menjadi penelitian. 

Data primer yang digunakan untuk menganalisis data kapasitas sosial dan ekonomi 

masyarakat yaitu data kuisioner. Pada analisis kapasitas sosial dibutuhkan data 

kuisioner berupa kondisi dan aktivitas sosial masyarakat, dan pengetahuan 

masyarakat. Pada analisis kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan data kuisioner 

berupa kemampuan pendapatan masyarakat. Kuisioner dibuat berdasarkan konsep 

Sosiologis Bencana dan PERKA BNPB No. 03 Tahun 2012. Data kuisioner 

diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan masyarakat yang tinggal di wilayah 

risiko bencana banjir di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

TABEL I.2 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

No. Kabutuhan Data Jenis Data Sumber Tahun Ketersediaan 

1 
SHP Kota Bandar 

Lampung 
Sekunder 

Bappeda Provinsi 

Lampung 
2015 Tersedia 

2 

Data Risiko Bencana 

Banjir Kota Bandar 

Lampung 

Sekunder 

Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 

Provinsi Lampung 

2016 Tersedia 

3 
Data Kuisioner 

Masyarakat 
Primer 

a. Konsep Sosiologis 

Bencana 

b. Literarur dan penelitian 

sebelumnya 

2020 Tersedia 

Sumber : Peneliti 2020 

 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 

analisis kapasitas sosial masyarakat, dan analisis kapasitas ekonomi masyarakat. 

 

 

 



 

 

 

 

1.8.3.1 Analisis Kapasitas Sosial 

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis kapasitas sosial 

masyarakat yaitu dengan menggunakan metode analisis skoring terhadap hasil 

kuisioner yang ditanyakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah risiko banjir. 

Kapasitas sosial masyarakat yang akan dianalisis terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Kondisi dan Aktivitas Sosial Masyarakat 

2. Pengetahuan Masyarakat 

Kapasitas sosial masyarakat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan Alexander 

(1970) di dalam konsep Sosiologis Bencana yaitu kondisi masyarakat yang tinggal 

di daerah risiko bencana dan aktivitas yang dilakukan, bisa mempengaruhi bencana, 

dan berdasarkan Indahri (2017) di dalam konsep Sosiologis Bencana yaitu setiap 

masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan terhadap bencana di lingkungan 

tempat tinggalnya. Sehinga, hal tersebut menjelaskan bahwa bagian terpenting di 

dalam kapasitas sosial masyarakat yaitu kondisi dan aktivitas sosial masyarakat 

serta pengetahuan masyarakat terhadap bencana yang mereka hadapi. 

Pada bagian kapasitas sosial masyarakat, untuk bisa mencapai kondisi dan 

aktivtias sosial masyarakat yang baik, dibutuhkannya komunikasi masyarakat yang 

baik serta pola hidup dan kebiasaan masyarakat yang baik. Dan untuk mencapai 

pengetahuan masyarakat yang baik, maka dibutuhkannya pengetahuan terhadap 

lingkungan tempat tinggal dan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau 

kegiatan pelatihan. Hal tersebut berdasarkan dari 

Pada sub-bagian kapasitas sosial masyarakat, terdapat pertanyaan 

kuisioner yang dibuat berdasarkan konsep Sosiologis Bencana, pertanyaan tersebut 

diambil dari berbagai jenis literatur dan penelitian terdahulu yang memiliki fokus 

penelitian sosial masyarakat terhadap bencana, untuk kondisi dan aktivitas sosial 

masyarakat yaitu komunikasi masyarakat serta pola hidup dan kebiasaan 

masyarakat yang baik. Untuk pengetahuan masyarakat yaitu pengetahuan terhadap 

lingkungan tempat tinggal dan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau 

kegiatan pelatihan. Dalam perhitungan analisis kapasitas sosial masyarakat, 

dilakukan pembobotan pada masing-masing variabel. Dan selanjutnya, setiap bobot 

akan dikalikan dengan nilai skor yang diperoleh dari kuisioner. Nilai bobot pada 

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 



 

 

 

 

TABEL I.3 

PEMBOBOTAN PERTANYAAN KAPASITAS  

KONDISI DAN AKTIVITAS SOSIAL MASYARAKAT 

 

Sub-Variabel Pertanyaan 
Bobot 

Skor 

Komunikasi 

Masyarakat 

Mengajari dan memberitahu 

keluarga apa yang harus 

dilakukan apabila terjadi banjir 
1 

Hubungan dan komunikasi 

antar warga atau tetangga baik 
1 

Adanya tempat pengaduan 

masyarakat 
1 

Bisa memberikan informasi 

yang jelas kepada pihak luar 
1 

Sumber : Konsep Sosiologis Bencana 

 

TABEL I.4 

PEMBOBOTAN PERTANYAAN KAPASITAS  

KONDISI DAN AKTIVITAS SOSIAL MASYARAKAT 

 

Sub-Variabel Pertanyaan 
Bobot 

Skor 

Pola Hidup dan 

Kebiasaan 

Masyarakat 

Tidak membuang sampah 

sembarangan 
1 

Menegur warga apabila 

membuang sampah 

sembarangan 
1 

Mengetahui adanya kegiatan 

gotong royong 
1 

Ikut kegiatan gotong royong 1 
Mengetahui adanya kelompok 

masyarakat siaga bencana 
1 

Ikut kelompok siaga bencana 1 
Sumber : Konsep Sosiologis Bencana  

  



 

 

 

 

TABEL I.5 

PEMBOBOTAN PERTANYAAN KAPASITAS  

PENGETAHUAN MASYARAKAT 

 

Sub-Variabel Pertanyaan 
Bobot 

Skor 

Pengetahuan 

Terhadap 

Lingkungan 

Mengetahui Tempat Tinggal 

Terjadi Bencana 
1 

Mengetahui Tempat Untuk 

Mengungsi 
1 

Mengetahui adanya alat 

peringatan terjadinya bencana 
1 

Mengetahui tanda akan 

terjadinya bencana 
1 

Sumber : Konsep Sosiologis Bencana  
 

TABEL I.6 

PEMBOBOTAN PERTANYAAN KAPASITAS  

PENGETAHUAN MASYARAKAT 

 

Sub-Variabel Pertanyaan 
Bobot 

Skor 

Pengetahuan yang 

Didapatkan Dari 

Pengalaman atau 

Kegiatan 

Memiliki P3K, senter, atau alat 

darurat lainnya 
1 

Memilki dan menyiapkan 

cadangan air atau makanan 
1 

memilki nomor penting 1 

Langsung mengungsi apabila 

terjadi bencana 
1 

Mengetahui adanya pelatihan 

kebencanaan 
1 

Ikut pelatihan kebencanaan 1 

Anak ikut kepelatihan 

kebencanaan di sekolah 
1 

Sumber : Konsep Sosiologis Bencana  

 

Setelah dilakukannya perkalian antara nilai skor yang diperoleh dengan 

nilai bobot masing-masing variabel, maka akan menghasilkan jumlah skor total 

yang dapat digunakan untuk menentukan kelas kapasitas. Penentuan nilai batas skor 

dan kelas kapasitas berpedoman pada Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi 

Bencana yang disusun oleh beberapa lembaga yang bekerja sama dalam bidang 

kebencanaan, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim 



 

 

 

 

Nahdatul Ulama, DMinnovation dan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). 

Pada pedoman tersebut  terdapat cara untuk menentukan batas skor yang digunakan 

untuk menentukan tingkat kapasitas yang didapatkan. Melakukan perhitungan nilai 

batas skor pada setiap bagian kapasitas yang ingin menganalisis tingkat 

kapasitasnya, dibutuhkannya nilai skor maksimal dan nilai skor minimal pada setiap 

variabel kapasitas. 

Pada kapasitas kondisi dan aktivitas sosial masyarakat memiliki skor 

maksimal yaitu sebesar 200 dan nilai minimalnya adalah 0. Pertama, mencari nilai 

interval dengan cara nilai skor maksimal di kurangi  dengan nilai skor terendah, lalu 

dibagi dengan jumlah tingkat kapasitas, pada penelitian ini menggunakan 3 tingkat 

kapasitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka didapatkannya nilai interval 

 

Nilai Interval = 
(Nilai Skor Maksimal-Nilai Skor Minimal) 

Jumlah Tingkat Kapasitas
 

 

Sumber : Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi Bencana 

 

Nilai interval untuk batas skor tingkat kapasitas kondisi dan aktivitas sosial 

masyarakat yaitu sebesar 66. Untuk menentukan batas skor tingkat kapasitas rendah 

yaitu nilai skor minimal ditambah dengan nilai interval, sehingga nilainya adalah 

66. Batas skor untuk kelas sedang yaitu dengan cara nilai batas skor rendah 

ditambah dengan nilai interval, sehingga nilainya adalah 133, dan untuk batas nilai 

skor tinggi adalah 200. Nilai batas skor dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL I.7 

BATAS SKOR DAN KELAS KAPASITAS  

KONDISI DAN AKTIVITAS SOSIAL MASYARAKAT 

 

Variabel Batas Nilai Kelas Kapasitas 

Kondisi dan Aktivitas 

Sosial Masyarakat 

0 - 66 Rendah 

67 - 133 Sedang 

134 - 200 Tinggi 

Sumber : Hasil analisis 2020 

 



 

 

 

 

Pada kapasitas pengetahuan masyarakat, cara untuk menentukan nilai 

batas skor setiap kelas kapasitas sama seperti cara sebelumnya, yaitu dibutuhkannya 

nilai skor maksimal dan nilai skor minimal pada setiap variabel. Pada kapasitas 

pengetahuan masyarakat memiliki skor maksimal yaitu sebesar 220 dan nilai 

minimalnya adalah 0. Pertama, mencari nilai interval dengan cara nilai skor 

maksimal di kurangi  dengan nilai skor terendah, lalu dibagi dengan jumlah tingkat 

kapasitas, pada penelitian ini menggunakan 3 tingkat kapasitas, yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. 

 

Nilai Interval = 
(Nilai Skor Maksimal-Nilai Skor Minimal) 

Jumlah Tingkat Kapasitas
 

 

Sumber : Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi Bencana 

 

Nilai interval untuk batas skor tingkat kapasitas pengetahuan masyarakat 

didapatkan yaitu sebesar 73. Nilai batas skor untuk tingkat kapasitas rendah 

diperoleh dengan cara nilai skor minimal ditambah dengan nilai interval, sehinnga 

didapatkan nilainya adalah 73. Nilai batas skor untuk kelas sedang diperoleh 

dengan cara nilai batas skor rendah ditambah dengan nilai interval, sehingga 

didapatkan nilainya adalah 146, dan nilai untuk batas skor tinggi adalah 220. Nilai 

batas skor dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL I.8 

BATAS SKOR DAN KELAS KAPASITAS  

PENGETAHUAN MASYARAKAT 

 

Variabel Batas Skor Kelas Kapasitas 

Pengetahuan 

Masyarakat 

0 - 73 Rendah 

74 - 146 Sedang 

147 - 220 Tinggi 

Sumber : Hasil analisis 2020 

 

  



 

 

 

 

1.8.3.2 Analisis Kapasitas Ekonomi 

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis kapasitas 

ekonomi masyarakat yaitu dengan menggunakan metode analisis skoring terhadap 

hasil kuisioner yang ditanyakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah risiko 

bencana banjir. Kapasitas ekonomi masyarakat yang dianalisis yaitu Kemampuan 

Pendapatan Masyarakat.  

Pada kapasitas ekonomi masyarakat yang dianalisis yaitu kemampuan 

pendapatan masyarakat menurut Indahri (2017) kemampuan pendapatan 

masyarakat memiliki hubungan dalam persiapan menghadapi bencana dan 

membantu masyarakat untuk bangkit pada saat terkena bencana., hal tersebut 

menjelaskan bahwa bagian terpenting di dalam kapasitas ekonomi masyarakat yaitu 

kemampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, khususnya 

kebutuhan dalam menghadapi bencana pada saat belum terjadinya bencana atau 

ketika bencana sudah terjadi. 

Pada bagian kapasitas ekonomi masyarakat, untuk bisa mencapai 

kemampuan pendapatan masyarakat yang baik, masyarakat yang tinggal di wilayah 

risiko bencana mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang terjadi 

di tempat tinggalnya, yaitu bisa memenuhi kebutuhan primer pada, mampu 

membersihkan rumah ketika setelah terjadinya bencana, dan mampu ikut 

membantu orang lain (Indahri, 2017) 

Pada sub-bagian kapasitas ekonomi masyarakat, terdapat pertanyaan 

kuisioner yang dibuat berdasarkan konsep Sosiologis Bencana, pertanyaan tersebut 

diambil dari berbagai jenis literatur dan penelitian terdahulu yang memiliki fokus 

penelitian ekonomi masyarakat terhadap bencana. Untuk kemampuan pendapatan 

masyarakat yaitu kemampuan untuk memperbaiki/membersihkan rumah setelah 

terjadi bencana, bisa memenuhi kebutuhan primer, bisa ikut berpartisipasi iuran 

dalam menghadapi bencana. 

 Pada perhitungan analisis kapasitas ekonomi masyarakat, dilakukan 

pembobotan pada masing-masing variabel. Dan selanjutnya, setiap bobot akan 

dikalikan dengan nilai skor yang diperoleh dari kuisioner. Nilai bobot pada masing-

masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :  



 

 

 

 

TABEL I.9 

PEMBOBOTAN PERTANYAAN KAPASITAS  

KEMAMPUAN PENDAPATAN MASYARAKAT 

 

Sub-Variabel Pertanyaan 
Bobot 

Skor 

Kemampuan 

Pendapatan 

Masyarakat 

Mampu membersihkan rumah 

setelah terkena bencana banjir 
1 

Bisa memenuhi kebutuhan 

primer seperti makan, minum, 

atau mandi setelah terjadi 

bencana 

1 

Ikut iuran yang diperuntukkan 

untuk kebencanaan di lingkungan 

tempat tinggal 

1 

Sumber : Konsep Sosiologis Bencana 

 

Setelah dilakukannya perkalian antara nilai skor yang didapatkan dengan 

nilai bobot masing-masing variabel, maka akan menghasilkan total skor yang dapat 

digunakan untuk menentukan kelas kapasitas. Penentuan nilai batas skor dan kelas 

kapasitas berpedomaman pada Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi Bencana 

yang disusun oleh beberapa lembaga yang bekerja sama dalam bidang 

kebencanaan, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim 

Nahdatul Ulama, DMinnovation dan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT). 

Pada pedoman tersebut  terdapat cara untuk menentukan batas skor yang digunakan 

untuk menentukan tingkat kapasitas yang didapatkan. Melakukan perhitungan nilai 

batas skor pada setiap bagian kapasitas yang ingin dianalisis tingkat kapasitasnya, 

dibutuhkannya nilai skor maksimal dan nilai skor minimal pada setiap variabel 

kapasitas. 

Pada kapasitas ekonomi masyarakat memiliki skor maksimal yaitu sebesar 

60 dan nilai minimalnya adalah 0. Pertama, mencari nilai interval dengan cara nilai 

skor maksimal di kurangi  dengan nilai skor terendah, lalu dibagi dengan jumlah 

tingkat kapasitas, pada penelitian ini menggunakan 3 tingkat kapasitas, yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Maka didapatkannya nilai interval 



 

 

 

 

 

Nilai Interval = 
(Nilai Skor Maksimal-Nilai Skor Minimal) 

Jumlah Tingkat Kapasitas
 

 

Sumber : Penyusunan Peta Kapasitas Menghadapi Bencana 

 

Nilai interval untuk batas skor tingkat kapasitas kemempuan pendapatan 

masyarakat yaitu sebesar 20. Untuk menentukan batas skor tingkat kapasitas rendah 

yaitu nilai skor minimal ditambah dengan nilai interval, sehingga didapatkan 

nilainya adalah 20. Batas skor untuk kelas sedang yaitu dengan cara nilai batas skor 

rendah ditambah dengan nilai interval, sehingga nilainya adalah 40, dan untuk batas 

nilai skor tinggi adalah 60. Nilai batas skor dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL I.10 

 

BATAS SKOR DAN KELAS KAPASITAS PENDAPATAN 

MASYARAKAT 

 

Parameter Batas Nilai Kelas 

Ekonomi Masyarakat 

0 – 20 Rendah 

21 – 40 Sedang 

41 - 60 Tinggi 

Sumber : Hasil Analisis 2020 

 

1.8.4 Responden 

Responden merupakan individu yang akan menjawab pertanyaan 

menjawab pertanyaan peneliti dalam bentuk survey atau wawancara (Morse, 1991). 

Dalam penelitian ini akan membahas jumlah responden dan penentuan responden. 

 

a. Jumlah Responden 

Penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan metode 

Slovin (Sugiyono, 2011). Rumus Slovin yaitu : 

 



 

 

 

 

n = 
N

{1+(Ne2)
 

 

n merupakan jumlah sampel minimal, Nilai N adalah jumlah populasi, dan nilai e 

adalah margin of error. Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

sebanyak 42.262 penduduk (Bandar Lampung Dalam Angka 2020), dengan margin 

of error ditetapkan 10%. Perhitungannya sebagai berikut : 

 

n = 
N

{1+(Ne2)
 

 

n = 
42.262

{1+(42.262 .  10%2)
 

 

n = 
42.262

{1+(42.262 .  0,01)
 

 

n = 
42.262

{1+(42.262 .  0,01)
 

 

n = 
42.262

{1+(422,62)
 

 

n = 
42.262

{ 423,62 }
 

 

n = 
42.262

{ 423,62 }
 

 

n = 99,76 

 

Jumlah sampel minimal atau responden adalah 99.76, apabila dibulatkan menjadi 

100 responden. 

 



 

 

 

 

b. Penentuan Responden 

Penentuan responden masyarakat ditentukan dengan menggunakan 

Purposive Sampling, berdasarkan Narbuko (2007) Purposive Sampling merupakan 

suatu cara penentuan objek dengan melihat sifat maupun keterkaitan suatu populasi 

yang sudah diketahui. Purposive Sampling digunakan dengan memilih responden 

yang menjadi narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di 

lingkungannya. Responden yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena 

langsung dengan bencana banjir atau menjadi korban bencana banjir, tokoh 

masyarakat seperti RT, RW, atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dilakukan 

agar bisa mendapatkan informasi yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan. Jumlah responden pada setiap kelurahan di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan yaitu berjumlah 20 orang meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah 

risiko bencana banjir. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab. 

Yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran wilayah penelitian, metodologi 

penelitian, dan penutup. Uraian pembagian bab dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan membahas dasar penelitian dengan meninjau latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup 

penelitian, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan rancangan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka membahas beberapa kajian literatur dan teori yang 

berkaitan dengan penelitian meliputi pembahasan mengenai konsep kapasitas, 

konsep sosial ekonomi masyarakat, bencana, dan bencana banjir yang digunakan 

pada penelitian ini. 

 

  



 

 

 

 

BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN 

Bab Gambaran Wilayah Studi membahas gambaran mengenai wilayah 

penelitian yang berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Dijelaskan juga 

mengenai kondisi geografis, kondisi kependudukan, dan bahaya banjir yang 

digambarkan dengan peta risiko bencana banjir Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab Analisis dan pembahasan menggunakan analisis skoring. Pada 

analisis skoring kapasitas sosial masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Selatan, 

kondisi dan aktivitas sosial masyarakat mendapatkan kapasitas tinggi dan 

pengetahuan masyarakat mendapatkan kapasitas sedang. Sedangkan pada analisis 

skoring kapasitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Selatan, 

kemampuan pendapatan masyarakat mendapatkan kapasitas sedang. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab kesimpulan dan rekomendasi akan menjelaskan temuan studi, kesimpulan 

penelitian, dan rekomendasi dari penelitian yang sudah dilakukan, serta 

keterbatasan studi dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 


