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Bab III Metodologi Penelitian 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Waktu 

Waktu pengambilan data lapangan dengan tracking dilakukan pada 29 

januari 2022. 

3.1.2 Lokasi 

Lokasi penelitian adalah di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Lampung Selatan, 

Provinsi Lampung, Indonesia, dengan koordinat 5° 31' 39.30" S sampai 105° 21' 

24.67" T, lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Tracking 

(Sumber :Google Earth) 
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3.2 Data Penelitian 

Data penelitian merupakan pengukuran langsung dan data citra satelit              

Landsat. Beberapa data yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Data penlitian yang digunakan 

No Jenis 

Data 
Data Sumber Data 

1 
Primer 

Data tracking garis 

Pantai (Koordinat x,y) 
Data Lapangan 

2 Sekunder Citra Landsat 5, 7, dan 8 earthexplorer.usgs.gov/ 

3 
Sekunder Peta Rupa Bumi Situs tanahair.indonesia.go.id 

4 
Sekunder Pasang-surut Jurnal peneliatian terdahulu 

 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

a. Perangkat keras 

• Laptop Asus Vivobook (AMD Reyzen 2500U) 

• Handphone 

• Gps Handheld atau alat tracking garis pantai 

b. Perangkat Lunak 

• Microsoft Office (Word dan Excel 2016) 

• SPSS 

• ArcMap 10.5 

• ENVI 

• DSAS (Digital Shoreline Analysis System) 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir pengerjaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian  
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3.5 Pengumpulan data 

Data-data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, adapun data 

yang tersebut adalah sebagai berikut :  

3.5.1  Data Citra Satelit Landsat 

Data satelit landsat didapatkan dari situs USGS dengan data yang diambil 

merupakan data citra satelit landsat pada satu bulan yang mewakili musim barat, 

musim peralihan I, musim timur, musim peralihan II di tahun 2010, 2015, dan 2021. 

Data citra satelit landsat digunakan sebagai acuan garis pantai yang akan dihitung 

perubahan garis pantai yang telah terjadi dan akan terjadi selama 10 tahun ke depan 

mulai dari tahun 2022.  

3.5.2   Data Pasang-Surut  

Data pasang-surut didapatkan dengan melakukan permohonan data dari 

penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Pelabuhan Panjang, dimana peneliti 

melakukan pemantauan elavasi muka air dan juga telah diolah selama satu periode 

pasang-surut sehingga dapat dipakai sebagai verifikasi posisi data citra satelit 

landsat yang digunakan pada penelitian ini 

3.6  Analisis Data 

Analisis dilakukan secara kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif 

adalah penelitian yang dihitung berdasarkan data dan hasil data tersebut berupa 

sebuah gambaran suatu permasalahan dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperlihatkan laju perubahan garis pantai pada angin musim 

barat, timur, peralihan  I dan peralihan II di tahun 2010, 2015, 2021 serta 

memprediksi laju perubahan garis pantai 10 tahun kedepan di mulai dari tahun 

2021. Adapun alur beberapa proses pengolahan data penelitian dapat dilihat 

dibawah ini : 

3.6.1 Pengambilan data lapangan 

Pengambilan data lapangan dilakukan dengan survei langsung ke lokasi 

pengambilan data dengan bantuan alat GNNS Tracking untuk pengambilan data 

koordinat serta panjang garis pantai sekarang. Tracking dilakukan dengan menyisir 

garis pantai titik awal ke titik akhir, serta melihat tinggi permukaan air laut serta 

jaraknya dari pantai yang nanti akan disesuaikan apakah pada posisi surut atau 

pasang. Tracking dilakukan pada saat surut terendah agar dapat menjadi acuan 
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dalam verifikasi garis pantai dengan menghasilkan koordinat x dan y yang akan 

diplot menjadi sebuah garis pantai acuan.   

3.6.2 Pengolahan data pasang-surut 

Pengolahan data pasang-surut dilakukan untuk melihat posisi muka air pada 

saat pengambilan citra satelit di waktu angin musim barat, timur, serta angin musim 

peralihan I dan Peralihan II pada tahun 2010, 2015, 2021 Pengolahan citra 

Landsat. Data pasang-surut juga digunakan untuk melihat pergeseran garis pantai 

kea rah darat atau laut yang akan berpengaruh pada perubahan garis pantai tersebut.  

3.6.3   Pengolahan data citra satelit landsat  

Pengolahan data citra Landsat tahun 2010, 2015, dan 2021 dilaksanakan di 

perangkat lunak ArcGIS. Pengolahan ini dilaksanakan untuk proses kalibrasi 

radiometrik, koreksi geometrik, cropping citra. Citra yang diambil adalah citra 

pada saat angin musim barat dan timur serta angun musim peralihan di tahun 2010 

(Januari, April, Juli, November), 2015 (Januari, Mei, Juli, November) dan 2021 

(Januari, April, Juli, November) dimana rentang waktu yang sama atau 

beredekatan. Data citra yang diambil adalah data citra 4 kali dalam setahun dimana 

pada saat angin musim barat, angin musim timur, angim musim peralihan I dan 

angim musim peralihan II. Total daa citra satelit yang diambil adalah 12 data citra 

satelit. 

3.6.4 Proses Pembuatan Baseline dan Shoreline 

Proses Pembuatan Baseline dan Shoreline dilaksanakan di ArcMap 10.5 

setelah mengkoreksi atau melakukan pemisahan daerah daratan dan lautan agara 

mempermudah pengambilan garis pantai yang diinginkan, setelah itu dibuat 

baseline yang berfungsi sebagai acuan pada saat perhitungan laju perubahan garis 

pantainya. Shoreline berfungsi sebagai garis pantai yang akan dihitung nantinya.  

3.6.5 Perhitungan Laju Perubahan Garis Pantai 

Perhitungan laju perubahan garis pantai dilaksanakan di DSAS (Digital 

Shoreline Analysis System). Laju perubahan dapat dilihat berupa nilai angka, nilai 

angka positif menunjukkan terjadinya akresi dan nilai angka negatif menunjukkan 

terjadinya abrasi. nilai koefisien korelasi (R) digunakan untuk melihat seberapa 

kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Variabel yang digunakan yaitu variabel 
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X yaitu tahun dan variabel Y yaitu jarak garis pantai dari baseline pada tiap tahun 

yang digunakan. Penelitian ini memilih transek yang memiliki nilai R>0,7 yang 

berarti kedua variabel memiliki korelasi sangat kuat sebagaimana acuan dari untuk 

digunakan sebagai bahan prediksi (Setiani, 2017). 

3.6.6 Analisis Data dengan metode NSM dan EPR 

Analisis data dengan metode NSM dilakukan berdasarkan nilai laju 

perubahan garis pantai yang terjadi di Pantai Pasir Putih serta dengan 

memperhatikan jumlah akresi dan abrasi yang terjadi di pantai tersebut. Metode 

NSM dimana jarak yang bernilai positif memiliki arti garis pantai maju dan jarak 

yang bernilai negatif memiliki garis pantai yang mengalami kemunduran.  

Rumus Dasar NSM : (Jarak Garis Pantai Terlama – Jarak Garis Pantai Terbaru)................... (2) 

(USGS, 2018) 

Sedangkan EPR dapat menghitung laju perubahan garis pantai dengan 

membagi jarak antara garis pantai terlama hingga garis pantai terbaru dengan 

rentang waktunya. Penggabungan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan 

data perubahan garis pantai dengan membagi jarak dari data terlama hingga data 

terbaru. Metode EPR ini menghitung laju perubahan garis pantai dengan 

membagi jarak kedalam beberapa section antara garis pantai terlama dengan garis 

pantai terkini. Data yang bernilai positif diartikan mengalami akresi(penambahan 

garis pantai) dan data yang bernilai negatif diartikan mengalami abrasi 

(kemunduran garis pantai). 

Rumus Dasar EPR : (
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐺𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 – 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐺𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑃𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟𝑢

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟𝑢 
) ............................. (3)  

(USGS, 2018) 
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3.7  Jadwal Kerja 

Jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 : 
 

Tabel 3.2 Jadwal kerja penelitian 

No. Kegiatan 
Bulan (2022) 

Januari Februari Maret April Juni 

1 Survei Lapangan      

2 Pengolahan Data      

3 Pengerjaan Tugas akhir      

5 Sidang      

 

Tabel 3.3 Jadwal survey lapangan 

No. Kegiatan Survei 
Jan-2022 

26 29 31 

1 Dokumen administrasi alat lab    

2 Pengambilan data dan dokumentasi    

3 validasi data    

 


