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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.503 pulau 

didalamnya. Adapun Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, 

merupakan Pulau besar yang ada di Indonesia. Indonesia juga terletak pada tiga 

lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo - Australia, lempeng Eurasia dan 

lempeng Pasifik. Lempeng Indo - Asutralia bergerak ke arah utara – timur laut  

dengan kecepatan 7 cm/tahun, lempeng Eurasia bergerak relatif ke arah Tenggara 

dengan kecepatan 0,4 cm/tahun dan pasifik dengan 2 lempeng yakni, lempeng 

Mikro Filipina yang bergerak relatif ke arah barat-baratlaut dengan kecepatan 10,2 

cm/tahun (Minister & Jordan, 1978 dalam Simandjuntak & Barber, 1996). 

Akibatnya terdapat zona subduksi dengan panjang 250 km  di Selatan Pulau Jawa 

dan zona subduksi dengan panjang 57 km di barat Sumatera. Hal ini yang 

mengakibatkan sering terjadinya bencana gempabumi, tsunami ataupun erupsi 

gunungapi di Indonesia.  

 

Gambar 1.1. Pertemuan tiga lempeng tektonik aktif 

        Sumber: Pekerja Umum (PU), 2012. 
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Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia sekitar 1.317 jiwa/km2 

dan Pulau Jawa terletak di 270 km utara zona tumbukan lempeng (Subduksi) 

antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Secara garis besar Jawa dapat dibagi 

menjadi tiga zona yaitu, zona selatan, zona tengah dan utara (Minister & Jordan, 

1978 dalam Simandjuntak & Barber, 1996). Zona selatan didominasi oleh zona 

pegunungan Selatan, sedangkan zona tengah merupakan zona jalur gunungapi dan 

zona utara merupakan zona lipatan, pada zona selatan terdapat beberapa tempat 

yang sangat rawan dengan tsunami karena merupakan daerah yang landai seperti, 

Cirebon, Cilacap, Selatan Yogyakarta, Pacitan dan pantai selatan Jawa yang lain. 

Letusan gunungapi terdapat dibagian tengah Jawa seperti Gunungapi Merapi, 

Kelud, Bromo dan lain-lain. Sedangkan Jawa bagian utara lebih aman dari bahaya 

tsunami dan gunungapi dibandingkan jawa bagian selatan dan tengah. 

Bahaya tsunami salah satunya dipicu oleh gempabumi di dasar laut yang 

disebabkan oleh penunjaman lempeng subduksi, letusan gunungapi di dasar laut, 

dan tumbukan benda luar angkasa. Syarat terjadinya tsunami adalah 

denganadanya gempa yang berkekuatan di atas 6 Skala Ricther (SR) yang berada 

di kedalaman kurang dari 60 km. Gelombang tsunami yang sangat besar pernah 

terjadi di Indonesia disebabkan oleh gempabumi besar yang terjadi di dasar laut 

(Jordan, 2008).  

Sebagian besar wilayah kepesisiran di Indonesia merupakan daerah rawan 

tsunami. Wilayah kepesisiran yang rawan tsunami di Indonesia yaitu barat Pulau 

Sumatera, selatan Pulau Jawa, utara dan sebagian Kepulauan Nusa Tenggara, 

Pulau-pulau di Maluku, utara Papua serta utara dan timur Pulau Sulawesi 

(Diposaptono dalam BNPB, 2012). Rincian kejadian tsunami di Indonesia sejak 

Tahun 1961 sampai 2007 yang disusun oleh Diposaptono dan Budiman (2008) 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 Plot kejadian Tsunami dalam 15 Tahun terakhir, 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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 Tabel 1.1 Kejadian Tsunami dan Korban Jiwa sejak tahun 1961 sampai 2007 

Sumber : Diposaptono dalam BNPB (2012) 

 

 

No Tahun Pusat Gempa 

Run-up 

maksimum 

(meter) 

Jumlah 

korban 

(Tewas/luka) 

Daerah Bencana 

1 
1961 8,2 LS & 122,0 BT Tidak Terdata 2/6 NTT, Flores Tengah 

2 
1964 5,8 LS & 95,6 BT Tidak Terdata 110/479 Sumatera 

3 
1965 2,4 LS & 126,0 BT Tidak Terdata 71 Maluku, Seram dan Sanana 

4 
1967 3,7 LS & 119,3 BT 8-10 58/100 Tinabung (Sulsel) 

5 
1968 0,7 LS & 119,7 BT 10 392 Tambo ( Sulteng) 

6 
1969 3,1 LS & 118,8 BT Tidak Terdata 64/97 Majene (Sulsesl) 

7 
1977 11,1 LS & 118,5 BT Tidak Terdata 316 NTB & Pulau Sumbawa 

8 
1977 8,0 LS & 125,3 BT Tidak Terdata 2/25 NTT, Flores & Pulau Atauro 

9 
1979 8,4 LS & 115,9 BT Tidak Terdata 27/200 NTB, Sumbawa, Bali dan Lombok 

10 
1982 8,4 LS & 123,0 BT Tidak Terdata 13/400 NTT, Larantuka 

11 
1987 8,4 LS & 124,3 BT Tidak Terdata 83/108 NTT, Flores Timur dan Pulau Pantar 

12 
1989 8,1 LS & 125,1 BT Tidak Terdata 7 NTT dan Pulau Alor 

13 
1992 8,5 LS & 121,9 BT 11,2 – 26,2 1.952/2.126 NTT, Flores, Pulau Babi 

14 
1994 10,7 LS & 113,1 BT 19,1 38/400 Banyuwangi 

15 
1996 1,1 LS & 118,8 BT Tidak Terdata 3/63 Palu (Sulteng) 

16 
1996 0,5 LS & 136,0 BT 13,7 107 Pulau Biak 

17 
1998 2,0 LS & 124,9 BT 2,75 34 Tabuna Maliabu ( Maluku) 

18 
2000 0,6 LS & 119,9 BT 3 4 Banggai, Sulteng 

19 

2004 2,9 LS & 95,6 BT 34 210.000 Nanggroe Aceh Darussakan dan Sumatera 

Utara 

20 

2005 2,06 LS & 97,01 BT 3,5 Tidak 

Terdata 

Pulau Nias 

21 
2006 9,4 LS & 107,2 BT 7,6 668 Jawa barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta 

22 2007 4,67 LS & 101,3 BT 3,6 - Bengkulu dan Sumatera 
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Kota Cilacap terletak di pantai selatan Jawa dengan paparan Samudra 

Hindia, dan merupakan daerah pesisir yang landai dengan rata-rata ketinggian 6 

Meter diatas permukaan laut. Kota Cilacap merupakan kota yang termasuk dalam 

zona rawan tsunami, karena berdekatan dengan subduction zone. Pusat gempa 

berada di kedalaman Samudera Hindia 270 km sebelah barat daya Kota Cilacap 

sehingga gempa ini kemudian dinamakan gempa Cilacap. Pusat Gempa Nasional 

BMKG mencatat gempa Cilacap mempunyai magnitudo 7,1 Skala Richter dan 

kedalaman sumber 10 km, sehingga dinyatakan berpotensi tsunami 

(kompasiana.com, 2011). Tsunami tersebut dapat diredam dengan adanya Pulau 

Nusakambangan yang melindungi teluk tersebut dari Samudera Hindia (Anonim, 

Seminar Penginderaan Jauh, 2014) sehingga dapat mengurangi risiko korban dan 

tinggi gelombang tsunami. Kota Cilacap merupakan daerah yang rawan bencana, 

serta dinamika migrasi penduduk tersebut berhubungan erat dengan kondisi Kota 

Cilacap yang rawan dari bahaya tsunami. Oleh karena itu informasi sebaran 

penduduk secara temporal yang berada di zona bahaya sangat penting untuk 

mengurangi korban yang terkena dampak bahaya tsunami. 

 Sistem Infomasi Geografis (SIG) merupakan aplikasi pembuatan peta yang 

nantinya bisa memberikan informasi kepada khalayak ramai sesuai tema yang di 

tentukan. Sistem Informasi Geografis dapat membantu dan memodelkan hasil dari 

pola pikir dengan konsep untuk menganalisa suatu kegiatan secara akurat dan 

tepat. Sistem Informasi Geografis juga mempunyai kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkan, 

menganalisa, dan memetakan hasil. Data yang diolah pada SIG adalah data spasial 

yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang 

memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya, sehingga aplikasi 

SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola dan 

pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan Sistem Informasi Geografis 

dengan sistem informasi lainnya (Prahasta, 2009) 

Potensi bencana tsunami yang besar serta migrasi penduduk yang berbeda 

setiap waktunya di kota Cilacap maka untuk itu peneliti melakukan penelitian 
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“Pemodelan Spasial Tingkat Risiko Tsunami Terhadap Pola Distribusi 

Penduduk Di Kota Cilacap Menggunakan Sistem Informasi Geografis” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persebaran tsunami di Kota Cilacap berdasarkan beberapa 

skenario ketinggian tsunami (5 m , 10 m , 15 m) ? 

2. Bagaimana pola distribusi penduduk secara temporal di Kota Cilacap ? 

3. Bagaimana tingkat risiko bahaya tsunami terhadap pola distribusi 

penduduk secara temporal dengan menggunakan SIG ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini 

yakni : 

1. Menganalisis persebaran tsunami di Kota Cilacap berdasarkan beberapa 

skenario ketinggian tsunami (5 m , 10m , 15 m ) 

2. Menganalisis pola distribusi penduduk pada siang dan malam hari, baik 

hari kerja ataupun hari libur 

3. Menganalisis tingkat risiko bahaya tsunami terhadap pola distribusi 

penduduk secara temporal, 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaatnya secara 

teoretis dan praktik meliputi : 

1. Mengaplikasikan ilmu geografi yang diperoleh selama perkuliahan di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian lain, 

3. Dapat dimanfaatkan oleh Instansi terkait, 
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4. Bukti Ilmiah yang disumbangkan oleh mahasiswa kepada masyarakat 

dan, 

5. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S-1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Bencana 

Undang-undang RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana menyebutkan bahwa, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun 

faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana tidak juga disebabkan oleh alam tapi bisa disebabkan oleh non alam 

yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan korban jiwa dan 

kerugian. Bencana juga dapat diartikan bencana terdiri dari bencana alam, 

bencana non alam, bencana sosial, dan bencana ekologi 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam seperti, 

gunung meletus, tsunami, gempabumi, kekeringan, angin topan, tanah 

longsor, banjir, dan lain sebagainya. Bencana non alam merupakan bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, 

kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana ekologis 

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang diakibatkan oleh rusaknya ekologi yang menyebabkan, perubahan iklim, 

kebakaran hutan, banjir, hilangnya atau rusaknya keanekaragaman hayati dan 

lain sebagainya. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Seperti, 

konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, teror, dan lain 

sebagainya 
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1.5.2 (Risk) Risiko Bencana  

Menurut Saputra (2010) risiko bencana didefinisikan sebagai 

kemungkinan terjadinya dampak merugikan atau adanya kehilangan sebagai 

akibat adannya interaksi antara ancaman bencana (alam atau non alam) dan 

kondisi-kondisi rentan. Sedangkan menurut Bakornas PB (2007) Risiko 

bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat 

1.5.3 (Hazard) Ancaman Bahaya  

Menurut Saputra (2010) bahaya adalah fenomena ataupun aktivitas 

manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan 

harta benda, kehidupan sosial ekonomi terganggu maupun penurunan kualitas 

lingkungan. Setiap ancaman atau bahaya memiliki karakteristik berupa 

keterkaitannya terhadap peluang, lokasi, waktu, dan besarnya dampak 

(intensitas atau magnitudo), adapun unsur bahaya antara lain : 

1) Memiliki faktor penyebab 

2) Dinyatakan sebagai probabilitas 

3) Berada pada lokasi tertentu 

4) Memiliki intensitas tertentu 

5) Memiliki durasi dampak 

6) Memiliki batasan waktu tertentu 

Adapun cara menghindari dampak yang ditimbulkannya, manusia perlu 

terlebih dahulu mengenali dan memahami ancaman atau bahaya yang ada. 

Salah satu upaya untuk mengenali dan memahami bahaya tersebut adalah 

dengan melakukan penilaian bahaya (hazard assessment). Penilaian bahaya 

meliputi kegiatan analisis aspek-aspek fisik dari fenomena atau kejadian alam 

melalui pengumpulan data historis, interpretasi data topografi, geologi, 

hidrologi untuk mendapatkan prakiraan kemungkinan spasial dan temporal 
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datangnya kejadian dan besarnya bahaya. Selanjutnya dari penilaian bahaya 

dapat dilalukan pemetaan bahaya (hazard mapping), dengan membuat 

penilaian dan penyajian informasi bahaya untuk menampilkan karakteristik 

bahaya (sifat dan jenis bahaya), intensitas (waktu dan durasi dampak yang 

ditimbulkan) dan luas daerah pengaruh sebagai zona-zona bahaya yang 

berguna bagi kegiatan mitigasi bencana 

1.5.4 Kerentanan (Vulnerability) 

Pengertian kerentanan menurut Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 

2012 adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bencana. Kerentanan disebutkan sebagai komponen yang digunakan untuk 

menggambarkan keterpaparan daerah tersebut ketika bencana terjadi, dengan 

kata lain kerentanan juga dapat disebut sebagai kecenderungan seseorang. 

Sistem (seperti masyarakat atau ekonomi, struktur atau aset yang terpengaruh 

oleh dampak bahaya alam. Komponen risiko kerentanan ini jika 

dikompilasikan dengan bahaya, kerentanan yang tinggi adalah faktor yang 

mempertinggi nilai risiko yang dihadapi. Dalam peraturan tersebut juga 

disebutkan empat aspek yang perlu dikaji keterpaparannya, yaitu aspek sosial, 

fisik, ekonomi, dan lingkungan. 

1.5.5 Penentuan Risiko (Risk) 

Dalam penentuan Risiko (Risk) suatu bencana tidak hanya 

menggunakan paradigma pemikiran kompleks dengan penentuan risiko 

dengan perumusan sebagai berikut, 

       ...................(1) 

Ada beberapa paradigma termaksud paradigma Technocratic or 

Behavioral Paradigm dan  Physical Vulnerabiliti or Structural Paradigm 

yang bisa menentukan nilai suatu risiko suatu bencana seperti R = H bisa 

menghasilkan suatu Risiko, dan R = H x V bisa menghasilkan Risiko (Van 

Western, etc, 2011), pada dasarnya disiplin penanganan bencana adalah 
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interaksi antara kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Tingkat 

Kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi 

ancaman tersebut semakin meningkat. Secara umum Risiko dapat dirumuskan 

sebagai berikut (GTZ SEQIP, 2008) : 

       ...................(2) 

Pengurangan risiko bencana adalah suatu konsep dalam mengurangi 

risiko bencana melalui kegiatan dalam mengelola faktor-faktor penyebab dari 

bencana (Mudhari, 2009). Tingkat kerentanan adalah suatu hal yang penting 

untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

terjadinya bencana. Bahaya dikatakan suatu bencana jika terjadi pada kondisi 

yang rentan. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik 

(infrastruktur), sosial kependudukan dan ekonomi (Latief, 2007). 

1.5.6 Tsunami 

1.5.6.1 Pengertian 

Tsunami berasal dari bahasa Jepang “tsu” berarti lautan, “nami” 

berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak 

laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat 

gempabumi (BNPB No.8 Tahun 2011). Menurut Bakornas PB (2007), 

Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang 

yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan 

impulsive tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik atau 

longsoran.  

Kecepatan tsunami bergantung pada kedalaman perairan, akibatnya 

gelombang tersebut mengalami percepatan atau perlambatan sesuai dengan 

bertambah atau berkurangnya kedalaman perairan, dengan proses ini arah 

pergerakan arah gelombang juga berubah dan energi gelombang bias menjadi 

terfokus atau juga menyebar, di perairan dalam tsunami mampu bergerak 

dengan kecepatan 500 sampai 1000 kilometer per jam sedangkan di perairan 

dangkal kecepatannya melambat hingga beberapa puluh kilometer per jam, 
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demikian juga ketinggian tsunami juga bergantung pada kedalaman perairan. 

Amplitudo tsunami yang hanya memiliki ketinggian satu meter di perairan 

yang meninggi hingga puluhan meter di garis pantai (Puspito, 2010). 

1.5.6.2 Mekanisme Terjadinya Tsunami 

Mekanisme tsunami akibat gempabumi dapat diuraikan dalam 4 

(empat) tahap yaitu kondisi awal, pemisahan gelombang, amplifikasi, dan 

rayapan.  

a) Kondisi Awal.  

Gempabumi biasanya berhubungan dengan goncangan permukaan 

yang terjadi sebagai akibat perambatan gelombang elastik (elastic waves) 

melewati batuan dasar ke permukaan tanah. Pada daerah yang berdekatan 

dengan sumber-sumber gempa laut (patahan), dasar lautan sebagian akan 

terangkat (uplifted) secara permanen dan sebagian lagi turun ke bawah 

(down-dropped), sehingga mendorong kolom air naik dan turun. Energi 

potensial yang diakibatkan dorongan air ini, kemudian berubah menjadi 

gelombang tsunami atau energi kinetik di atas elevasi muka air laut rata-rata 

(mean sea level) yang merambat secara horisontal. Kasus yang diperlihatkan 

adalah keruntuhan dasar lereng kontinental dengan lautan yang relatif dalam 

akibat gempa. Kasus ini dapat juga terjadi pada keruntuhan lempeng 

kontinental dengan kedalaman air dangkal akibat gempa. 

 b) Pemisahan Gelombang.  

Setelah beberapa menit kejadian gempabumi, gelombang awal 

tsunami akan terpisah menjadi tsunami yang merambat ke samudera yang 

disebut sebagai tsunami berjarak (distant tsunami), dan sebagian lagi 

merambat ke pantai-pantai berdekatan yang disebut sebagai tsunami lokal 

(local tsunami). Tinggi gelombang di atas muka air laut rata-rata dari ke dua 

gelombang tsunami, yang merambat dengan arah berlawanan ini, besarnya 

kira-kira setengah tinggi gelombang tsunami awal. Kecepatan rambat ke dua 

gelombang tsunami ini dapat diperkirakan sebesar akar dari kedalaman, oleh 
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karena itu, kecepatan rambat tsunami di samudera dalam akan lebih cepat dari 

pada tsunami lokal.  

c) Amplifikasi.  

Pada waktu tsunami lokal merambat melewati lereng kontinental, 

sering terjadi hal-hal seperti peningkatan amplitudo gelombang dan 

penurunan panjang gelombang, setelah mendekati daratan dengan lereng yang 

lebih tegak, akan terjadi rayapan gelombang.  

d) Rayapan.  

Pada saat gelombang tsunami merambat dari perairan dalam, akan 

melewati bagian lereng kontinental sampai mendekati bagian pantai dan 

terjadi rayapan tsunami . Rayapan tsunami adalah ukuran tinggi air di pantai 

terhadap muka air laut rata-rata yang digunakan sebagai acuan, dari 

pengamatan berbagai kejadian tsunami, pada umumnya tsunami tidak 

menyebabkan gelombang tinggi yang berputar setempat (gelombang akibat 

angin yang dimanfaatkan oleh peselancar air untuk meluncur di pantai). 

Namun, tsunami datang berupa gelombang kuat dengan kecepatan tinggi di 

daratan yang berlainan seperti diuraikan pada amplikasi, sehingga rayapan 

gelombang pertama bukanlah rayapan tertinggi ( Anonim, usgs.gov, 2013). 

Menurut BNPB (2012) sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan 

bahwa kurang lebih 172 tsunami terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600 

– 2012. Sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut 

disebabkan oleh aktivitas gempabumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik 

dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) 

maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air. Berdasarkan 

sumber terjadinya gempabumi tektonik sangat berpotensi menyebabkan 

tsunami. 

1.5.6.3 Dampak Terjadinya Tsunami 

Pengertian dampak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun 
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negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau 

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang 

dipengaruhi (Anonim, KBBI Online, 2010).  

Adapun dampak bencana terhadap kesehatan yaitu terjadinya krisis 

kesehatan, yang menimbulkan :  

1) Korban massal; bencana yang terjadi dapat mengakibatkan korban 

meninggal dunia, patah tulang, luka-luka, trauma dan kecacatan dalam 

jumlah besar 

2) Pengungsian ini dapat terjadi sebagai akibat dari rusaknya rumah-

rumah mereka atau adanya bahaya yang dapat terjadi jika tetap berada 

dilokasi kejadian. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat resiko dari suatu 

wilayah atau daerah dimana terjadinya bencana (Depkes RI, 2007).  

1.5.6.4 Identifikasi Wilayah Kepesisiran Rawan Tsunami di Indonesia 

 Menurut Simandjuntak (1994), wilayah kepesisiran di Indonesia 

sebagian besar sangat berpotensi terkena bahaya tsunami. Hal ini berkaitan 

erat dengan faktor-faktor utama berikut ini. 

a. Terdapat sesar-sesar normal, bongkah, dan transtensional, sebagian 

tergolong aktif dan sebagian tergolong tua, tapi secara tektonik dapat 

teraktifkan kembali ( reactived ) yang langsung mengakibatkan 

terjadinya cekungan berupa terban atau setengah terban. 

b. Secara fisiografi, kepulauan Indonesia memiliki garis pantai yang sangat 

panjang dan kawasan laut jauh lebih besar dari daratan. Sesar-sesar 

nomal, bongkah, dan transtensional, aktif atau teraktifkan kembali 

(reactivated) maka perubahan dasar laut ( atau pembentukan terban) akan 

langsung terjadi. 
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Gambar 1.2. Plot data tsunami di Indonesia. Lingkaran kuning adalah lokasi 

tsunami dalam 15 Tahun terakhir (1. Aceh, 2004; 2. Lais, 2007; 3. Pangandaran, 

2006; 4. Banyuwangi, 1994; 5. Maumere, 1992; 6. Toli-toli, 1996; 7. Banggai, 

2000; 8. Biak, 1996) (Yulianto dkk., 2008). 

Menurut Saroso, dkk (1994), kerusakan yang mungkin terjadi akibat 

tsunami adalah hancurnya bangunan umum, sekolah, pasar, masjid, rumah, 

penduduk, prasarana jalan dan jembatan, listrik, telepon dan air bersih. 

Kerugian yang lain yaitu korban manusia (meninggal, hilang, luka, dan 

menderita). Kerusakan umumnya disebabkan oleh (a) hantaman air, dan (b) 

akibat benturan benda terapung. Tingkat kerusakan bencana tsunami 

ditentukan oleh bebrapa faktor, berikut : 

1. geologi dan seismisitas, meliputi episentrum, bathimetri (kedalaman laut), 

kekuatan pergeseran lempeng tektonik, sehingga dapat menentukan arah 

dan besaran kecepatan gelombang air laut yang menjadi tsunami; 

2. morfologi pantai, meliputi bentuk, geometri, kelandaian dan jenis litologi 

(bantuan pembentuk pantai) serta tataguna lahan; 

3. vegetasi penutup dan pelindung pantai; 

4. penataan lokasi perumahan, permukiman dan bangunan lainnya; 

5. jenis struktur bangunan dan lahan bangunan; dan 

6. kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ini ( sebagai contoh, ear;y 

warning system dan evakuasi) 
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1.5.7 Pemodelan 

Pemodelan adalah kata kunci yang digunakan dalam berbagai cara dan 

makna yang berbeda. Sebuah representasi dari berbagai bagian dari dunia 

nyata dapat dikategorikan sebagai model dari bagian tersebut. Representasi 

akan memiliki karakteristik tertentu yang sama dengan dunia nyata. Hal 

tersebut yang memungkinkan manusia untuk mempelajari representasi, yaitu 

model. Keuntungan dari pemodelan yaitu manusia dapat menentukan 

berbagai macam skenario yang berbeda untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di dunia nyata. Data dalam model dapat diubah untuk mengetahui 

akibat yang terjadi akibat perubahan tersebut (Fauzi, dkk, 2000) 

 Fauzi dan Anna (2005) menyebutkan bahwa model merupakan 

jembatan antara dunia nyata dan dunia berpikir untuk memecahkan suatu 

masalah. Proses penjabaran atau mempresentasikan ini disebut pemodelan 

yang tidak lain merupakan proses berfikir melalui sekuen yang logis. Model 

dibangun atas proses berfikir (melalui indra fisik) dari dunia nyata kemudian 

diinterpretasikan melalui proses berfikir, sehingga menghasilkan pengertian 

dan pemahaman mengenai dunia nyata. Pemodelan tersebut tidak bisa 

sepenuhnya menggambarkan realitas dunia nyata, sehingga di dalam 

pemodelan dikenal istilah “tidak ada peta satu banding satu” 

Secara umum, model dapat di kategorikan berdasarkan skala waktu 

dan tingkat kompleksitas yang dicerminkan dari aspek ketidakpastian, jika 

model tidak mempertimbangkan, model tersebut disebut model dinamik, 

apabila model tersebut mempertimbangkan aspek ketidakpastian yang lebih 

menggambarkan realitas dunia nyata, maka model tersebut bersifat 

deterministic, jika ketidakpastian dimasukkan dalam model, maka disebut 

model stochastic, interaksi antara skala waktu dan ketidakpastian akan 

menghasilkan model yang lebih kompleks lagi yaitu model dinami-stochastic 

(Fauzi dan Anna, 2005). 

Jenis-jenis model tersebut dapat dilihat Gambar 1.3. 



15 

 

 Gambar 1.3. Jenis-jenis model (Fauzi dan Anna, 2005) 

 

 Selain kategori pada Gambar , model juga dapat bersifat analitik 

maupun empirik. Model analitik dibangun tanpa harus menggunakan data rill. 

Model tersebut dibangun melalui proses berfikir, membangun teori, maupun 

membangun building block yang dapat dijadikan sebagai model dasar dari 

analisis-analisis yang lain. Model empirik dibangun berdasarkan pengamatan 

empiris data rill. Dengan demikian, model ini sering bersifat kasuistik dan 

belum tentu dapat diterapkan pada situasi yang berbeda (Fauzi dan Anna, 

2005) 

 Berdasarkan Fauzi dan Anna (2005), dalam membangun sebuah 

model diperlukan beberapa tahapan agar dihasilkan model yang realiable. 

Secara umum, tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4 
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Gambar 1.4. Tahapan proses pemodelan (Fauzi dan Anna, 2005) 

1. Tahapan identifikasi masalah yeng dibangun dari pertanyaan, menjadi 

sangat penting untuk membangun sebuah model. Kelemahan 

mengidentifikasi masalah sering menjadi penyebab tidak validnya suatu 

model. 

2. Membangun asumsi sangat diperlukan karena model merupakan 

penyerderhanaan realitas yang kompleks. Pemodelan memerlukan asumsi 

sehingga ruang lingkup model berada dalam koridor permasalahan yang 

akan dicari solusi / jawabannya. 

3. Konstruksi model dapat dilakukan melalui hubungan fungsional dengan 

cara membuat diagram, alur, maupun persamaan-persamaan matemaris. 

Kontruksi model dapat dilakukan berdasarkan bantuan perangkat lunak 

maupun secara analitis. 

4. Penentuan analisis yang tepat sangat penting dalam membangun model. 

Analisis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu opitimisasi dan simulasi. 

5. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tersebut masuk akal 

atau tidak. Interpretasi diperlukan untuk mengkomunikasikan keinginan si 
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pemodel dengan hasil analisis yang dilakukan oleh komputer maupun alat 

pemecah model lainnya. 

6. Validasi dilakukan untuk memperkuat interpretasi. Dalam validasi juga 

dilakukan verifikasi atas kesalahan model yang dirancang dengan asumsi 

yang dibangun sebelumnya. Apabila sebagian besar standar verifikasi 

dapat dilalui, maka model dapat diimplementasikan. Sebaliknya, jika 

tidak maka kontruksi model harus dirancang ulang. 

1.5.8 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi Geografi merupakan suatu sistem hasil pengembangan 

perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta 

wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer. Sistem 

informasi ini semua data yang ditampulkan bereferensi spasial (berkaitan 

dengan ruang/tempat/posisi absolut) demikian pula dengan data atributnya, 

karena yang membedakan sistem ini dengan sistem informasi lainnya terletak 

di aspek spasialnya (kaitan dengan ruang), semua data dapat dirujuk 

lokasinya diatas peta yang menjadi peta dasarnya. Ketelitian lokasi data 

ditentukan oleh sumber petanya dengan segala aspeknya antara lain skala, 

proyeksi, tahun pembuatan, saat pengambilan (untuk citra satelit), koreksi 

geometris dan lain sebagainya. Menurut Prahasta (2001) Sistem Informasi 

Geografis merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi khususnya data 

spasial. 

SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis spasial, maka untuk 

dapat memberikan informasi yang akurat diperlukan data yang akurat, tepat 

waktu, berkesinambungan dan sesuai kebutuhan. Usaha untuk mendukung hal 

tersebut diperlukan peta dasar yang berupa peta terbaru, peta digital dan citra 

satelit sedangkan data atribut (berupa teks, tabel dan grafis), harus selalu 

diperbaharui sesuai dengan perubahan kondisi dan dikumpulkan dari sumber-

sumber yang berkompeten. 
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Salah satu unggulan pertama SIG adalah terletak pada kemampuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang tidak terprediksi sebelumnya. 

Penggunaan SIG terutama untuk pengelolaan sumberdaya alam, yang 

menyangkut perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup (Prahasta, 2001)  

Secara umum SIG terdiri dari sub sistem berikut ini :  

1. Data masukan (input data) : Subsistem ini bertugas untuk 

mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab 

dalam mengkonversi atau mentranformasikan format-format data 

aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG 

2. Data keleuaran (Output Data) : Subsistem ini menampilkan atau 

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian data baik dalam 

bentuk softcopy maupun dalam hardcopy seperti tabel, grafik, dan 

peta. 

3. Data Manajamene : Subsistem ini mengorganisasikan baik data 

spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa 

sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. 

4. Data Manipulasi dan Analisis : Subsistem ini menentukan 

informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, 

Subsistem ni juga melakukan manipulasi dan pemodelan data 

untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 
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1.5.8.1 Pemodelan Tsunami  

Pemodelan tsunami menggunakan software TUNAMI.N2. dalam 

pengaturan software tersebut untuk membuat sebuah model di perlukan 

koordinat kartesian yang didasarkan pada asumsi dari teori shallow-water 

yang menyatakan bahwa percepatan vertikal partikel air dengan percepatan 

gravitasi untuk persebaran tsunami di Samudera. Dilain pihak percepatan 

pertikal air memliki dampak pada sebaran tekanan hidrostatik. Persamaan 

nonlinier dari ergerakan (kekekalan momentum) dan persamaan kontinuitas 

(kekekalan massa) dalam 2D (Imamura 1995, dalam Zaty).  

Pemodelan TUNAMI.N2 juga sangat di perlukan data batimetri untuk 

membuat skenario run-up karena minimnya data batimetri maka peneliti 

menggunakan opsi lain dalam membuat model tsunami dengan formulasi dari 

Barryman, 2006. Formulasinya sebagai berikut: 

 

1.5.8.2 Pemetaan Dasimetrik (Dasymetric Mapping) 

Berdasarkan Eicher dan Brewer (2001) dalam Mennis dan Hultgren 

(2006), pemetaan desimetrik dapat didefinisikan sebagai penggunaan data 

tambahan untuk memperbaiki resolusi data populasi menjadi lebih baik. 

Mrozinski dan Cromley (1999) dan Gregory (2002) dalam Mennis dan 

Hultgren (2006) menyebutkan bahwa pemetaan dasimetrik dapat memberikan 

informasi estimasi populasi di wilayah yang kecil dengan lebih akurat 

dibandingkan teknik intepolasi wilayah lainnya yang tidak menggunakan data 

tambahan. 
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Dalam perkembangannya, pemetaan desimetrik terbagi menjadi 4 

(empat) kelompok metode, yaitu choropleth, binari, penggunaan lahan, dan 

spasio-temporal. Metode choropleth merupakan pemetaan yang paling 

sederhana, yaitu dengan memetakan sebaran penduduk berdasarkan data 

statistik dengan luas unit administrasi. Kelemahan metode ini sebaran 

penduduk dianggap merata, tidak membedakan penggunaan lahan yang tidak 

di tempati penduduk, seperti danau, sungai, hutan, pantai, batuan dan daerah 

pertanian (Bielecka, 2005). Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode 

choropleth dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut. 

 

Gambar 1.5. Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode choropleth di 

Provinsi Podlaskie, Polandia (Bielecka, 2005) 

Pendekatan yang lebih maju mendistribusikan data statisik penduduk 

hanya ke daerah/wilayah yang berpenghuni saja, yaitu metode binari. Metode 

binari merupakan metode untuk memetakan sebaran penduduk berdasarkan 

tutupan lahan. Informasi tutupan lahan tersebut terbagi menjadi dua kelas, 

yaitu wilayah yang ditempati dan wilayah yang tidak di tempati. Penduduk 
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didistribusikan dengan pembobotan untuk masing-masing kelas tutupan 

lahan. Metode sederhana ini dapat meningkatkan akurasi sebaran penduduk 

dibandingan dengan metode choropleth (peta choropleth) (Bielecka, 2005). 

Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode binari dapat dilihat pada Gambar 

1.6 berikut. 

 

Gambar 1.6. Contoh penggunaan lahan (a) dan hasil pemetaan dasimetrik dengan 

metode binari (b) di Provinsi Podlaskie, Polandia (Bielecka, 2005) 

Teknik pemodelan populasi dikembangkan menjadi metode 

penggunaan lahan. Metode penggunaan lahan merupakan metode untuk 

memetakan sebaran penduduk berdasarkan aktivitas penduduk pada 

penggunaan lahan. Langford dan Unwin (1994) melakukan pemetaan sebaran 

penduduk dengan resolusi 1 km di Leicestershire dengan metode ini. 

Informasi penggunaan lahan diperoleh dari citra satelit Landsat TM 

(Bielecka, 2005). Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode penggunaan 

lahan dapat dilihat pada Gambar 1.7 berikut. 
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Gambar 1.7.  Contoh penggunaan lahan (a) dan hasil pemetaan dasimetrik 

dengan metode penggunaan lahan (b) di Eugene, Oregon (Zandbergen dan 

Ignizio, 2010). 

 Metode spasio-temporal merupakan metode untuk memetakan sebaran 

penduduk berdasarkan metode penggunaan lahan, tetapi dengan membagi 

berdasarkan waktu (sebagai contoh, siang hari, malam hari, dan waktu libur). 

Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode spasio-temporal dapat dilihat 

pada Gambar 1.8. Penelitian tentang pemetaan dasimetrik dengan metode 

spasio-temporal masih tergolong baru. Berkaitan dengan pemodelan Risiko 
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Bencana Tsunami, pemetaan sebaran penduduk dengan metode ini sangat 

penting untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. 

 

Gambar 1.8. Contoh pemetaan dasimetrik dengan metode spasio-temporal di 

Helsinki (Ahola, dkk., 2007). 

1.5.8.3. Faktor Pembobotan Spasio-Temporal 

Faktor pembobotan merupakan suatu nilai proposional untuk 

mendistribusikan jumlah penduduk di beberapa poligon penggunaan lahan 

dalam suatu batas administrasi. Jumlah dari semua faktor pembobotan dalam 

satu unit administrasi adalah 100%, ketika suatu unit administratif (desa 

misalnya) hanya terdiri atas satu jenis penggunaan lahan, maka perbaikan 

resolosi spasial tidak ada artinya. Faktor pembobotan bergantung pada 

aktivitas manusia pada penggunaan lahan. Sebagai contoh, kelas penggunaan 

lahan permukiman diharapkan mempunyai faktor bobot yang tinggi, karena 

sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di daerah tersebut. Adapun 

untuk kelas penggunaan lahan hutan, rawa dan tubuh air, faktor bobot hampir 
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nol karena sangat jarang ada aktivitas manusia. Analisis data statistik perlu 

dilakukan untuk menentukan faktor pembobotan untuk masing-masing kelas 

penggunaan lahan (Khomarudin, dkk., 2009). 

Ada berbagai cara untuk menentukan faktor pembobotan. 

Holloway,dkk, (1997) dalam Khomarudin, dkk, (2009) menentukan faktor 

pembobotan untuk populasi perkotaan sebesar 80% dibandingkan dengan di 

area pertanian sekitar 10%, lahan terbuka 5% , maupun hutan 5%. Penentuan 

faktor pembobotan tersebut berdasarkan pada asumsi-asumsi yang 

disederhanakan dan tidak diverifikasi lagi dengan data. Bielecka (2005) dan 

Gallego dan Peedell (2001) mengembangkan teknik iteratif untuk 

menentukan faktor pembobotan melalui regresi antara struktur penutup lahan 

dan kepadatan penduduk di seluruh unit administrasi. Schneiderbauer (2007) 

juga menggunakan pendekatan yang serupa dengan mempertimbangkan 

kendala topografi misalnya kelerengan tanah (Khomarudin, dkk., 2009). 

Dalam kajian risiko bencana alam, metode penentuan faktor 

pembobotan perlu ditingkat untuk mendapatkan informasi sebaran penduduk 

rinci di dalam zona bahaya. Oleh karena itu, analisis data statistis aktivitas 

penduduk di unit administrasi tertentu perlu dilakukan untuk menentukan 

faktor pembobotan (Khomarudin, dkk., 2009) 

Ada dua macam data statistik, yaitu data Potensi Desa (PODES) dan 

data sensus. Data PODES berisi informasi tentang sumber-sumber utama 

pendapatan masyarakat dalam suatu komunitas. Data PODES 

menggambarkan jumlah dan jenis aktivitas manusia dalam suatu komunitas, 

dan faktor pembobotan dapat ditentukan dari hal tersebut. Informasi tentang 

jumlah pekerja dan non-pekerja dalam data PODES digunakan sebagai 

indikator berapa banyak orang yang tinggal di rumah (daerah pemukiman) 

dan berapa banyak orang yang keluar untuk bekerja. Jumlah presentase 

pekerja dimasing-masing komunitas yang berasal dari data sensus digunakan 
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untuk menghitung jumlah potensi orang yang menetap di penggunaan lahan 

tertentu (Khomarudin, dkk., 2009). 

Faktor pembobotan juga di tentukan secara terpisah untuk kegiatan 

siang hari, malam hari, dan waktu libur. Kosentrasi dan distribusi penduduk 

sangatlah dinamis di siang hari karena adanya usaha, kantor dan pemukiman. 

Sebagai contoh, di daerah pasar komersial bangunan, akan ada jumlah 

penduduk yang tinggi selama siang hari dan akan berkurang secara signifikan 

di malam hari. Pergeseran dinamika spasial penduduk akan menghasilkan 

perbedaan tingkat kerawanan penduduk (Taubenbock, skk., 2008) 

1.5.8.4.Pemodelan Spasio - Temporal Sebaran Penduduk 

Berdasarkan data UN-ESCAP (2007), lebih dari 3,5 juta masyarakat 

di dunia terkena dampak dari bencana alam dalam kurun waktu 1991-2006, 

dan sekitar 981.000 orang yang meninggal karenanya. Informasi sebaran 

penduduk di daerah rawan bencana merupakan komponen yang penting 

dalam upaya manajemen risiko bencana. Dalam kasus tsunami di Indonesia, 

informasi sebaran penduduk sangat penting karena lebih dari 80% kota-kota 

besar di Indonesia terletak di pesisir (Subandono, 2005). Informasi sebaran 

penduduk yang rinci akan membantu dalam usaha perencanaan evakuasi dan 

pengurangan risiko bencana (Bachtiar Wahyu, 2010). 

Di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, tingkat desa 

digunakan sebagai satuan administrasi terkecil untuk data sebaran penduduk. 

Jumlah penduduk didistribusikan merata dalam setiap satuan luas, meskipun 

daerah tersebut sebenarnya tidak bepenghuni, seperti danau, hutan, rawa dan 

daerah dengan kelerengan tinggi (Bielecka, 2005). 

Kedua data tersebut menggunakan dasar statistik yang berbeda dan 

menentukan sebaran penduduk berdasarkan aktifitas di penggunaan lahan, 

seperti pemukiman, pertanian, perkebunan. Kedua data tersebut menyediakan 

peta distribusi penduduk di seluruh dunia tetapi mempunyai resolusi spasial 
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yang sangat renda, yaitu 30 x 30 arcs atau kurang dari peta skala 1 : 

1.000.000/ untuk membantu dalam upaya informasi jumlah penduduk dalam 

area bahaya dan upaya pengurangan risiko, data dengan resolusi tersebut 

tidaklah cukup. Data sebaran penduduk yang tersedia saat ini untuk Indonesia 

mempunyai beberapa keterbatasan dalam upaya peningkatan resolusi spasial 

untuk data sebaran penduduk sangatlah diperlukan (Khomarudin, dkk., 2009). 

Sebuah ilustrasi skematik dari penerapan konsep pemodelan populasi 

berdasarkan penggunaan lahan yang dilakukan oleh Khormarudin, dkk., 

(2010) di sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Jawa Timur (Gambar 1.9) 

menunjukan adanya perbedaan antara sebaran penduduk berdasarkan sensus 

maupun berdasarkan penggunaan lahan. Lihat pada gambar 1.9 berikut. 

 

 

Gambar 1.9. Ilustrasi perbedaan data sebaran penduduk berdasarkan data 

sensus (a), informasi penggunaan lahan (b), dan data sebaran penduduk 

berdasarkan penggunaan lahan (c) (Khomarudin, dkk., 2010) 
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1.5.8.5. Penelitian Sebelumnya 

S. Hidayatullah Santius (2015), Judul “Pemodelan Tingkat Risiko 

Bencana Tsunami Pada Permukiman di Kota Bengkulu Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis” . Tujuan dari penelitian yaitu; (1). mengetahui tingkat 

risiko tsunami di kota Bengkulu dan, (2), mengetuhui genangan tsunami 

dengan 3 skenario Metode yang digunakan yaitu metode crunch dengan 

mencari risiko hanya perlu perumusan R= HxV setelah itu menggunakan 

metode luas genangan dari (Barryman, 2005) dan menggunakan pembobotan. 

Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu. Risiko bahaya tsunami 

dengan menggunakan asumsi tinggi gelombang yang berada di dekat garis 

pantai (Ho) adalah 20m. Hasil analisis tingkat risiko, bencana tsunami di 

Kota Bengkulu, yaitu seluas 29,99km2 (52,44%) memiliki tingkat risiko 

tsunami pada kategori sangat tinggi. 

Bachtiar Wahyu Mutaqin (2010), Judul “ Pemodelan Spasio-

Temporal Sebaran Penduduk untuk Penilaian Risiko Tsunami di Pacitan” 

Tujuan dari penelitian ini yaitu; (1), mengetahui dan menganalisis sebaran 

penduduk dan jumlah penduduk yang potensi terkena risiko tsunami di 

Pacitan berdasarkan data statistic, (2), melakukan interpretasi penggunaan 

lahan dari citra Quick Bird di Pacitan dengan teknik digitasi secara langsung 

pada layar, (3), mengestimasi dan menganalisis sebaran penduduk 

berdasarkan sebaran penggunaan lahan di Pacitan dengan skenario siang hari, 

malam hari, dan hari libur, dan (4), memodelkan penduduk secara rinci dan 

jumlah penduduk yang terkena potensi risiko tsunami di Pacitan dengan SIG. 

Metode yang digunakan yaitu metode digitasi secara langsung pada 

layar, wawancara secara mendalam, metode bola salju, metode choropleth 

,pemetaan dasimetrik spasio-temporal, metode tumpang susun dan 

pembobotan untuk mendapatkan hasil dari peta risiko bencana tsunami. Hasil 

dari penelitian yang sudah dilaksanakan yakni; (1), informasi penggunaan 

lahan detil (2), informasi sebaran penduduk berdasarkan penggunaan lahan 

dengan skenario siang hari, malam hari dan hari libur, (3), jumlah penduduk 
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yang berpotensi terkena tsunami (4), rekomendasi untuk upaya mitigasi non-

struktural. 

Aditya Saputra (2017), Judul “Seismic Vulnerability Assessment of 

residential buildings using logistic regression and geographic information 

system (SIG) in Pleret Sub District (Yogyakarta, Indonesia) “ tujuan dari 

penelitian ini yaitu; (1), untuk menentukan penilaian kerentanan bangunan 

berdasarkan analisis probabilistik dan untuk memperkirakan kerentanan 

bangunan dan penduduk di daerah penelitian menggunakan skenario 

distribusi populasi. (2), Metode yang digunakan yaitu metode interpretasi 

visual geologi dan penggunaan lahan, analisis probabilistik dari kerentanan 

bangunan dan analisis distribusi populasi.  

Hasil penelitian tersebut yakni, jenis bangunan yang paling rentan 

adalah struktur atap genteng tanah liat, terletak antara 8,1 – 10km dari pusat, 

dan dibangun pada endapan vulkan merapi. Sebaliknya, jenis bangunan yang 

paling aman adalah, rumah yang memiliki karakteristik struktur atap asbes 

atau seng dan berada pada dalam formasi pembentukkan semilir. Hasil 

penelitian menujukan bahwa probabilitas kerusakan bangunan prediksi 

akurasi probabilitas memberikan nilai yang tinggi yaitu sekitar 75,81%.  Lihat 

pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

S. Hidayatullah 

Santius (2015) 

Pemodelan Tingkat Risiko 

Bencana Tsunami Pada 

Permukiman 

di Kota Bengkulu Menggunakan 

Sistem Informasi Geografis 

1. Untuk mengatahui 

tingkat risiko tsunami di 

kota bengkulu 

2. Untuk mengatuhui 

genangan tsunami 

dengan 3 skenario 

1. Metode cost distance 

2. Metode pembobotan 

3. metode tumpangsusun 

 

Risiko bahaya tsunami menggunakan 

asumsi tinggi gelombang yang berada di garis 

pantai (H0) adalah 20 meter. Hasil analisis tingkat 

risiko bencana tsunami Kota Bengkulu yaitu seluas 

29,99 

Km2 (52,44%) memiliki tingkat risiko tsunami 

pada kategori sangat tinggi dan tinggi 

Bachtiar Wahyu 

Mutaqin (2010) 

Pemodelan Spasio - Temporal 

Sebaran Penduduk untuk 

Penilaian Risiko Tsunami di 

Pacitan 

1. Mengetahui dan 

menganalisis sebaran 

penduduk dan jumlah 

penduduk yang potensi 

terkena risiko tsunami di 

Pacitan berdasarkan data 

statistik 

2. Melakukan 

interpretasi penggunaan 

lahan dari citra satelit 

QuickBird di Pacitan 

1. Metode digitasi secara 

langsung pada layar 

2. Wawancara secara mendalam 

3. Metode Bola Salju 

4. Metode choropleth 

5. Metode pemetaan desimetrik 

spasio-temporal 

6. metode tumpangsusun 

7. metode pembobotan 

1. informasi penggunaan lahan detail 

2. informasi sebaran penduduk berdasarkan 

penggunaan lahan dengan skenario siang hari, malam 

hari, dan waktu libur 

3. jumlah penduduk yang potensi terkena risiko 

tsunami 

4. rekomendasi untuk upaya mitigasi non struktural 
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dengan teknik digitasi 

secara langsung pada 

layar. 

3. Mengestimasi dan 

menganalisis sebaran 

penduduk berdasarkan 

sebaran penggunaan 

lahan di Pacitan dengan 

skenario siang hari, 

malam hari, serta hari 

libur. 

4. Memodelkan sebaran 

penduduk secara rinci 

dan jumlah penduduk 

yang mempunyai potensi 

terkena risiko tsunami di 

Pacitan dengan SIG. 

Aditya Saputra (2017) Seismic Vulnerability 

Assessment of residential 

buildings using logistic 

regression and geographic 

1.untuk menentukan 

penilaian kerentanan 

bangunan berdasarkan 

analisis probabilistik dan 

1.Interpretasi visual dari 

geologi dan penggunaan lahan 

2.Analisis probabilistik dari 

kerusakan bangunan  

3.Analisis distribusi populasi 

Temuan utama dari studi ini yaitu jenis bangunan 

yang paling rentan adalah struktur atap genteng tanah 

liat, terletak antara 8,1 – 10km dari pusat, dan 

dibangun pada endapan vulkan merapi. Sebaliknya, 
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information system (SIG) in 

Pleret Sub District (Yogyakarta, 

Indonesia 

untuk memperkirakan 

kerentanan bangunan 

dan penduduk di daerah 

penelitian menggunakan 

skenario distribusi 

populasi 

jenis bangunan yang paling aman adalah, rumah yang 

memiliki karakteristik struktur atap asbes atau seng 

dan berada pada dalam formasi pembentukkan 

semilir. Hasil penelitian menujukan bahwa 

probabilitas kerusakan bangunan perdiksi akurasi 

probabilitas memberikan nilai yang tinggi yaitu 

sekitar 75,81% 

Mukhlis Akbar (2017) Model Spasial Tingkat Risiko 

Bencana Tsunami Terhadap Pola 

Distribusi Penduduk Secara 

Temporal di Kota Cilacap  

1.Untuk mengetahui 

model tingkat risiko 

bencana tsunami di Kota 

Cilacap  

2.Untuk mengetahui 

tingkat risiko bencana 

tsunami terhadap pola 

distribusi penduduk 

secara temporal 

 

1. Metode Digitasi on Screen 

2. Wawancara secara mendalam 

3. Metode Cost distance 

4. Metode pemetaan desimetrik 

spasio temporal 

5. tumpangsusun 

(1), Persebaran tsunami pada skenario 

5m, 10m dan 15m menunjukan 

genangan yang tinggi dengan luas total 

199ha dari 5,07%, yaitu di kelurahan 

tegalmulyan luas total wilayah tersebut 

(2), Populasi distribusi penduduk pada 

hari kerja, siang hari, aktivitas 

penududuk paling padat terdapat pada 

penggunaan lahan perkantoran, sekolah 

dan persawahan dapat diketahui bahwa 

pada siang hari, rata-rata penduduk di 

Kota Cilacap merupakan siswa dan 

pekerja, sedangkan malam hari 

menunjukan aktivitas paling pada di 
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permukiman. (3), Risiko tsunami yang 

tinggi terdapat pada penggunaan lahan 

permukiman dan perkantoran, 

sedangkan pada aktivitas penggunaan 

lahan saat malam hari, hari kerja yang 

berisiko tinggi yakni permukiman dan 

tambak, sedangkan pada hari libur, 

penduduk banyak berkumpul pada 

penggunaan lahan permukiman dan 

tempat wisata, sedangkan malam hari 

penduduk lebih terpusat pada 

penggunaan lahan perkumiman, dengan 

demikian dapat disimpulkan Risiko 

paling tinggi di hari libur pada siang 

hari permukiman dan tempat wisata 

pada malam hari di permukiman 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Tsunami merupakan gelombang laut yang memiliki periode panjang yang 

ditimbulkan oleh gangguan yang terjadi di dalam laut. Gangguang tersebut berupa 

gempabumi tektonik dengan pusat gempa di dasar laut, erupsi gunungapi di dasar 

laut, longsoran (landslide) di dasar laut, atau jatuhnya benda dari luar angkasa di 

laut. Kerusakan yang akan terjadi akibat tsunami adalah hancurnya bangunan 

umum, sekolah, pasar, masjid, rumah penduduk, prasarana jalan, jembatan, listrik, 

telepon dan air bersih. Kerugian yang lain yaitu korban manusia (meninggal, 

hilang, luka dan menderita). Kerusakan umumnya disebabkan oleh (1) hantaman 

air dan (2) akibat benturan benda terapung. 

Wilayah Penelitian ini merupakan daerah yang berbatasan dengan Samudera 

Hindia yang dekat dari zona subduksi, memiliki jarak sekitar 270 km dari zona 

subduksi dan merupakan daerah yang landai dengan elevasi 6m di atas permukaan 

laut, Disamping itu daerah ini yang membuat wilayah penelitian ini sangat rawan 

jika terjadi tsunami karena berhadapan langsung dengan zona subduksi dan berada 

di daerah teluk. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat, untuk itu perlu adanya 

manajamen risiko bencana untuk menghindari, mengendalikan risiko, 

mengurangi, menganggulangi, maupun memulihkan diri dari dampak bencana. 

Kajian bahaya tsunami berdasarkan Barryman untuk memperkirakan 

ketinggian tsunami per 1 m dari jarak inundasi, sehingga dapat diketahui pola 

sebaran dan jangkauan tsunami yang ada di Wilayah Penelitian yang di dukung 

dengan elevasi di daratan.  

Berdasarkan sebaran penduduk sangat diperlukan megingat lebih dari 80% 

dari kota-kota besar di Indonesia terletak di wilayah kepesisiran. Informasi 

sebaran penduduk yang rinci di zona bahaya sangat penting untuk mengurangi 

dampak dari bahaya tsunami. Informasi detail dari sebaran penduduk yang rinci 
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dapat membantu pemerintah dalam usaha perencanaan evakuasi dan pengurangan 

risiko bencana. Studi literatur tentang wilayah penelitian adalah langkah awal 

dalam memodelkan sebaran tsunami dan populasi distribusi penduduk secara 

temporal berdasarkan waktu. Pemodelan sebaran tsunami dilakukan untuk 

mengetahui daerah-daerah yang berpotensi terkena genangan serta jangkauan 

tsunami, sedangkan pemodelan populasi distribusi penduduk dilakukan untuk 

mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi terkena risiko tsunami. Pemodelan 

tersebut dilakukan dengan pendekatan spasial, yaitu, dengan menggunakan 

teknologi Sistem Informasi Geografis. 

Pemodelan sebaran tsunami menggunakan model Barryman dan divalidasi 

dengan model tsunami dengan menfokuskan pada deterministik serta historis 

kejadian tsunami yang mencatatkan ketinggian tsunami 2m , 4m dan 10m, 

sehingga dapat diketahui pola sebaran tsunami dan jarak tsunami pada wilayah 

penelitian. Pemodelan distribusi penduduk yang dinamis di siang hari karena 

adanya usaha, kantor dan pemukiman dan akan berkurang secara signifikan di 

malam hari. Pergeseran dinamika spasial penduduk akan menghasilkan perbedaan 

tingkat kerentanan penduduk. Kerangka alir penelitian dapat dilihat pada gambar 

1.10 berikut: 
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 Gambar 1.10 Kerangka alir pemikiran  
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1.7  Batasan Operasional 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan . atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, krugian harta benda, dan 

dampak psikologis (Perka BNPB No 2 tahun 2012) 

Risiko (Risk) adalah pontensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat (Bakornas PB, 2007) 

Kerentanan Adalah suatu kondisi dari suatu komunitas masyarakat yang 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bencana (Perka BNPB No 2, 2012) 

Tsunami adalah serangkaian peristiwa bersamaan antara gelombang dan 

ombak laut sehingga menimbulkan pergeseran lempeng di dasar laut sebagai 

bentuk akibat dari gempabumi. (BNPB, 2011) 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi 

khususnya data spasial (Prahasta, 2001) 

Pemetaan Desimentrik adalah penggunaan data tambahan untuk 

memperbaiki resolusi data populasi menjadi lebih baik. Mrozinski dan Cromley 

(1999) dan Gregory (2002) dalam Mennis dan Hultgren (2006) 

Model Luas Genangan adalah suatu pemodelan luas genangan dilakukan 

dengan menggunakan model penurunan tinggi muka gelombang tsunami ketika 

mencapai daratan (Barryman, 2005) 

Model Crunch adalah suatu metode yang merupakan perkalian antara 

bahaya (hazard) dengan kerentanan ( vulnerability ) (Sanderson, 1997) 

 


