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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1 Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan suatu penelitian. 

Tahap persiapan menunjang kelancaran untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Tahap 

ini terdiri dari beberapa bagian yaitu penentuan lokasi penelitian, persiapan peralatan 

dan persiapan bahan penelitian. 

III.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini berada tepat di Pulau buatan yang berada di Teluk Jakarta, Jakarta 

Utara. Berikut merupakan peta penelitian yang disajikan dalam gambar III.1. 
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Gambar III.1Lokasi Penelitian 
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III.1.2 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dapat dijelaskan sebagai berikut.  

a. Perangkat Keras 

Perangkat Keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop. Berikut 

spesifikasi laptop yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Computer Name  : DESKTOP-ICJDC17 

2. Operating System  : Windows 10 Pro 64-bit  (10,0, Build 19042) 

3. Processor   : AMD A4-5000 APU with Radeon ™ 

4. Memory   : 6144MB RAM 

5. Available OS Memory : 7167MB RAM 

b. Perangkat Lunak 

 Perangkat Lunak atau software yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Software ArcGIS versi 10.3 yang digunakan untuk proses pembuatan peta.  

2. Microsoft Word yang digunakan untuk melakukan penulisan laporan Tugas 

Akhir.  

III.1.3 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Peta Laut Nomor 86 dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan 

Laut 

2. Data Peta Administrasi Jakarta Utara dari Badan Informasi Geospasial. 

3. Peraturan Provinsi DKI Jakarta nomor 34 tahun 2020. 

III.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

suatu penelitian. Berikut merupakan tahapan penelitian yang dilakukan dapat disajikan 

pada gambar III.2. 
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Gambar III.2 Tahapan Penelitian 
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III.2.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

 Pada tahap pertama ini di pelajari konsep dasar dari kadaster perairan laut. 

adapun lingkup kadaster perairan laut adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Legal, mencakup aktivitas sebagai berikut: 

1. Penentuan batas legal Laut Teritorial Negara, Zona Ekonomi Ekslusif 

(ZEE), Landas Kontinen, wilayah administratif laut pemerintah daerah 

serta unit ruang laut. 

2. Pendaftaran hak atas ruang perairan laut yang mencakup pula 

penentuan hak-hak kewajiban-kewajiban, dan batasan-batasan yang 

dikenai terhadap subjek hak tersebut dalam berinteraksi dengan objek 

ruang perairan laut. 

b. Aspek regulatori, mencakup aktivitas sebagai berikut: 

1. Pemetaan karakter serta penggunaan wilayah perairan laut. 

2. Perencanaan tata guna ruang perairan laut. 

3. Koordinator antar-pemegang kepentingan dalam pengelolaan ruang 

perairan laut. 

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan tata guna ruang 

perairan. 

c. Aspek fiskal, mencakup aktivitas sebagai berikut: 

1. Appraisal unit ruang perairan laut. 

2. Penyimpanan informasi terkait hasil appraisal unit ruang perairan laut 

ke dalam sistem tunggal atau marine space unit banking.  

3. Perpajakan unit ruang perairan laut 

Sistem informasi perairan laut merupakan aspek terpenting menuju 

kadaster perairan laut multiguna yang akan memudahkan berbagai 

pemegang kepentingan untuk mengakses informasi terkait dengan 

ruang perairan laut (Djunarsjah, et al., 2019). 

2. Penyesuaian Dengan Metode Yang Digunakann 
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Pada proses ini mulai menyesuaikan dan mengkaji metode yang digunakan. 

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dalam menggunakan dan 

menyesuaikan metode untuk ZNT ke ZNL. 

3. Analisis dan Kesimpulan 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana terlihat bagaimana hasil dari metode 

yang telah digunakan pada tahap sebelumnya. Dan di tahap inilah bisa menarik 

kesimpulan Zona Nilai Laut (ZNL) terkait adanya pembangunan pulau buatan 

yang ada di Teluk Jakarta. 

III.2.1 Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data tugas akhir ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Google Earth untuk memperoleh data Jakarta Utara 

dan membuka Inageoportal untuk memperoleh data Peta Administrasi 

Jakarta Utara. Pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data- data 

salah satu pulau buatan yang ada di Teluk Jakarta. Namun untuk studi pada 

penelitian ini, lingkup penelitian hanya pada Reklamasi yang terjadi di Teluk 

Jakarta yaitu pada Pulau N saja. Setelah itu dilakukan kajian pada peta 

reklamasi yang ada dan dilakukan pengkajian juga terhadap kegiatan apa 

saja yang berlangsung pada pulau buatan tersebut.  

III.2.2 Tahapan Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data tugas akhir ini dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut. 

1. Menyiapkan peta Laut dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan 

Laut. 

2. Digitasi menggunakan peta dari pushidros 

Peta cetak di masukan ke dalm arc map dan di lakukan rektifikasi image to 

image dengan shp peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), setelah peta terkoreksi 

maka peta sudah siap untuk di lakukan digitasi sebagai base map, dan di lanjut 

dengan pembuatan shape file wilayah kaji. 

3. Membuat titik tengah buffer dengan jarak buffer 500 Meter 
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Klik start edit pada shape file pulau N dan beri point shape file di tengah 

polygon pulau N, setelah itu di lakukan buffer sesuai dengan pembagian jumlah 

luas dan keperluan perhitunganya. 

4. Interpolasi dengan metode IDW 

Membuat nilai pendekatan dari harga jalan yang ada di Kecamatan Cilincing 

yang terdekat dengan pulau buatan N sesuai dengan Peraturan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 34 tahun 2020, dengan cara 

memberikan shapefile titik di setiap jalan yang memiliki nilai tanah berbeda 

lalu isi harga dan nama jalan pada tabel atribut, setelah semua titik selesai 

lakukan interpolasi menggunakan idw dimana nilai z yang digunakan yaitu 

harga dari tanah pada atribute tabel titik- titik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


