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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Teknik 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini 
dikhususkan di Kota Palangkaraya. Penelitian dilaksanakan 
mulai bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2016. 

3.1.1 Gambaran Umum Wilayah Studi 
Kota Palangka Raya atau Palangkaraya adalah sebuah 

kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. 
Memiliki luas 2.678,51 Km2. Berpenduduk sebanyak 220.962 
jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km². 
Terbagi dalam 30 Desa /Kelurahan dan 5 Kecamatan. Peta Kota 
Palangkaraya dapat dilihat pada Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sumber : Bappeda, 2016 
Gambar 3.1. Peta Lokasi Studi 
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Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) 
Kecamatan yaitu Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu 
dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km2, 583,50 
Km2, 352,62 Km2, 572,00 Km2 dan 1.053,14 Km2. Sebagian 
arealnya masih ditutupi hutan. Hutan di kota ini mencakup hutan 
berfungsi lindung 17.594 Ha meliputi 2.061 Ha Konservasi 
Alam, 389 Ha Taman Nasional Tangkiling dan lainnya areal 
konservasi alam. Kota Palangkaraya secara geografis terletak 
pada koordinat 11330` - 11407` Bujur Timur (BT) dan 135` - 
2’24` Lintang Selatan (LS), dengan luas 2.678,51 Km2. Batas-
batas wilayah Kota Palangkaraya  : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan  
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang 

Pisau 

3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat  

Penelitian ini menggunakan PC (Personal Computer) 
sebagai hardware pengolah input data. Sofware yang digunakan 
adalah ArcView 3.1 Esri sebagai sofware GIS (Geographic 
Information system).  

3.2.2 Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

spasial dan data statistik, antara lain: 
1. Data Spasial 

a. Peta Administrasi Kota Palangkaraya skala 1:400.000 
Tahun 2012, didapatkan dari Bappeda Palangkaraya 

b. Peta Kontur Kota Palangkaraya skala 1:400.000 Tahun 
2012, didapatkan dari Bappeda Palangkaraya 

c. Peta Tata Guna Lahan (Existing) Kota Palangkaraya skala 
1:400.000 Tahun 2012, didapatkan dari Bappeda 
Palangkaraya  

d. Peta Jenis Tanah Kota Palangkaraya skala 1:400.000 
Tahun 2012, didapatkan dari Bappeda Palangkaraya 
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e. Peta Lereng Kota Palangkaraya skala 1:400.000 Tahun 
2012, didapatkan dari Bappeda Palangkaraya 

f. Peta Erosi Kota Palangkaraya skala 1:400.000 Tahun 
2012, didapatkan dari Hasil Perhitungan 2016 

g. Peta Kawasan stategis Kota Palangkaraya skala 
1:400.000 Tahun 2012, didapatkan dari Bappeda 
Palangkaraya 

h. Peta Stasiun hujan Kota Palangkaraya skala 1:400.000 
Tahun 2015, didapatkan dari BMKG Palangkaraya 

2. Data Statistik 
Data Curah Hujan Bulanan dengan periode 1 tahun terakhir 
yaitu tahun 2015, didapatkan dari BMKG (Badan 
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Kota Palangkaraya . 

3.3 Metode Penelitian  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kuantitatif dengan analisa spasial 
menggunakaan sofware arcview. Melalui data spasial bisa 
dilakukan analisa spasial dari hasil overlay yaitu penggabungan 
dua atau lebih data grafis (peta), untuk memperoleh data grafis 
baru (peta baru) yang memiliki satuan pemetaan (unit 
pemetaan) baru. Sehingga rangkaian dari beberapa analisa 
spasial yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan spasial ini disebut model spasial. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  
Pelaksanaan tahapan penelitian meliputi kegiatan: 

pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. 
Tahapan penelitian tersebut akan menghasilkan status dan 
kondisi kesesuaian lahan, presentase luasan lahan kawasan 
strategis yang sesuai atau tidak sesuai di Kota Palangkaraya. 
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

3.4.1 Pengumpulan Data 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 
(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan laporan historis yang telah disusun dalam 



30 
 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasi dan ada yang tidak 
dipublikasikan oleh pihak yang berwenang. Data sekunder 
dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik 
(BPS), buku, laporan, jurnal, skripsi dan lain-lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan 
adalah metode observasi, dilakukan di kantor BAPPEDA (Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk memperoleh peta-
peta (data spasial) yang dibutuhkan dalam evaluasi kawasan 
strategis berdasarkan kemampuan lahan. Serta dikantor BMKG 
(Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Kota 
Palangkaraya  untuk memperoleh data statistik. 

3.4.2 Pengolahan Data 
a. Penentuan Indeks Erosivitas Hujan 

Penentuan curah hujan rerata daerah pada penelitian ini 
menggunakan Metode Poligon Thiessen. Poligon Thiessen 
didapatkan dari peta penyebaran stasiun hujan di wilayah Kota 
Palangkaraya. Setelah pengolahan dilakukan maka pada peta 
penyebaran curah hujan akan membentuk poligon-poligon yang 
mewakili sebaran curah hujan pada masing-masing stasiun 
hujan. Indeks erosivitas hujan bulanan Kota Palangkaraya dapat 
ditentukan dengan menggunakan rumus yang 
direkomendasikan oleh (Soemarwoto, 1991) sesuai dengan 
Persamaan (2-2). Setelah didapatkan indeks curah hujan 
tahunan maka hasil tersebut dimasukkan kedalam data atribut 
pada peta poligon thiessen tahunan sebagai nilai R. Kemudian 
di convert dalam format grid menjadi peta grid indeks erosivitas 
hujan.  

b. Penentuan Erodibilitas Tanah 
Berdasarkan dari peta jenis tanah maka dapat dihitung 

nilai erodibilitas tanah (K) dengan memplot hasil analisa tekstur 
tanah, permeabilitas, struktur tanah, dan kandungan bahan 
organik. Nilai K yang telah diperoleh kemudian dimasukkan 
kedalam data atribut peta jenis tanah sehingga menjadi peta 
erodibilitas tanah. Kemudian di convert dalam format grid 
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menjadi peta grid erodibilitas tanah. Klasifikasi Nilai Erodibilitas 
tanah dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. 

c. Penentuan Panjang dan Kemiringan Lereng 
Penentuan nilai Kemiringan atau Slope (S) diolah 

dengan menggunakan DEM (Digital Elevation Model). 
Pengolahan ini menggunakan peta kontur sebagai peta dasar. 
Langkah-langkah untuk mendapatkan peta Slope adalah: 

1. Menampilkan peta polygon batas Kota Palangkaraya dan 
peta kontur digital Kota Palangkaraya dalam jendela 
view pada software Arc View 3.1; 

2. Membangkitkan kedua theme (polygon batas Kota 
Palangkaraya dan peta kontur digital Kota Palangkaraya) 
kedalam DEM dalam bentuk 3 dimensi dengan format 
TIN (Triangular Irregular Network) yang terlebih dahulu 
mengaktifkan extension 3D Analyst untuk memunculkan 
menu surface; 

3. Konversi DEM dari format TIN ke dalam format grid 
dengan ukuran cell 300 m x 300 m, sehingga terbentuk 
theme peta grid ketinggian; 

4. Menurunkan peta grid ketinggian menjadi Slope dengan 
satuan persen (%) melalui menu surface dengan option 
Derive Slope, yang hasilnya merupakan kemiringan 
(Slope) dalam satuan derajat; 

5. Kemiringan (slope) dalam satuan derajat dirubah dalam 
satuan persen dengan mengggunakan map calculation. 

6. Fill sink pada grid ketinggian dilakukan sebelum 
pengolahan lebih lanjut untuk menentukan arah aliran 
(flow direction); 

7. Langkah selanjutnya menentukan peta grid arah aliran 
(flow direction) dari peta grid yang telah di fill sink, 
dengan terlebih dahulu mengaktifkan extention 
Hydrologic Modelling dan Spatial Analyst; 

8. Menentukan grid akumulasi aliran (flow accumulation) 
dari peta grid arah aliran (flow direction); Panjang Lereng 
(L) diperoleh dari persamaan L= 



32 
 

𝐿 = [
(flowaccumulation x10000)+ luasGrid 

Grid
] 

.......................................... (3-1 ) 
9. Penentuan Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng (LS) 

diperoleh dari persamaan (Arsyad, 2010) LS= 
√L (0,0138 + 0,00965S + 0,00138S2 ) 
....................................... (3-2) 

10.  Setelah perhitungan selesai dilakukan, maka dilakukan 
convert to grid agar didapatkan Peta Panjang dan 
Kemiringan Lereng (LS) dalam bentuk grid. 

d. Penentuan Tanaman Penutup dan Pengelolaan 
Tanaman 
Penentuan besarnya nilai tanaman penutup dan 

pengelolaan Tanaman (C) dilihat dari peta penggunaan lahan. 
Koefisien nilai faktor C didapat dari hasil-hasil penelitian 
terdahulu diantaranya disajikan dalam Table 2.1 serta Lampiran 
7 dan 8 Setelah didapat nilai C rerata tertimbang maka nilai C 
tersebut dimasukkan ke dalam data atribut peta penggunaan 
lahan saat ini dan penggunaan lahan pada kawasan strategis . 
Kemudian di lakukan convert grid. 

e. Penentuan Faktor Tindakan Khusus Konservasi 
Tanah 
Penentuan besarnya nilai tindakan khusus konservasi 

tanah (P) dilihat dari peta penggunaan lahan. Koefisien Nilai 
faktor P didapat dari hasil-hasil penelitian terdahulu diantaranya 
disajikan dalam Tabel 2.2 serta Lampiran 9 dan 10. Setelah nilai 
P diketahui maka dimasukkan pada atribut peta penggunaan 
lahan saat ini dan penggunaan lahan pada kawasan strategis. 
Kemudian dilakukan convert grid. 

f. Penghitungan Laju Erosi 
Penghitungan Laju erosi pada penelitian ini 

menggunakan metode USLE (Universal Soil Loss Equation) 
yang dapat dilihat pada Persamaan 2-1. Besarnya laju erosi 
dihasilkan dari overlay tiap-tiap peta yang telah didapatkan. 
Hasil dari overlay tersebut akan didapatkan peta polygon unit 
lahan beserta database tabel yang berisikan nilai R, K, LS, C 
dan P, kemudian mengalikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan 
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Persamaan 2-1. Setelah didapatkan besarnya laju erosi setiap 
unit lahan, kemudian dikombinasikan dengan solum tanah, 
sehingga dapat diklasifikasikan tingkat bahaya erosi yang terjadi 
setiap unit lahan dan didapatkan peta tingkat bahaya erosi yang 
terjadi di Kota Palangkaraya. 

g. Pengklasifikasian Kemampuan Lahan  
Penentuan kemampuan lahan terutama dilakukan untuk 

perencanaan ruang atau alokasi pemanfaatan ruang. Metode ini 
menjelaskan pengkelasan lahan dan alokasi-alokasi 
pemanfaatannya yang tepat berdasarkan kemapuan lahan yang 
dikategorikan dalam bentuk kelas dan sub kelas. Mengingat 
keberadaan data yang umum juga teknologi informasi yang 
sudah berkembang, maka disusun dua pendekatan umum untuk 
penentuan kemampuan lahan khususnya jika pengolahan 
berbasis teknologi informasi seperti SIG (sistem informasi 
geografis). Pendekatan pertama, mempunyai komponen data 
yang diperlukan untuk menyusun kemampuan lahan. 
Pendekatan kedua yaitu menggunakan berbagai peta tematik 
sesuai dengan variable yang diperlukan dalam menyusun 
kemampuan lahan seperti peta lereng, tanah, erosi dan peta 
drainase. 

h. Penentuan Lahan Sub Kelas 
Kelas kemampuan lahan dapat dirinci kedalam sub-sub 

kelas berdasarkan berbagai faktor penghambat utama, antara 
lain kemiringan lereng (t); penghambat terhadap perakaran (s); 
tingkat erosi/bahaya erosi (e); dan genangan air (w), dan 
lainnya. Pembagian dan cara pelabel atau pemberian lambang 
dapat dilihat pada serta Lampiran 1 dan11. 

i. Penentuan Lahan Kelas 
Penentuan lahan kelas dapat diklasifikasikan kedalam 8 

kelas yang ditandai dengan huruf romawi I-VIII. Dua kelas 
pertama (kelas I,II) adalah lahan yang cocok untuk pertanian  
dua kelas terakhir (VII-VIII) adalah lahan yang harus dilingdungi 
atau untuk fungsi konservasi. Kelas III, IV, V, dan VI dapat 
dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. 
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Klasifikasi kemampuan lahan dalam tingkat kelas dapat dilihat 
pada  Lampiran 3 dan 12. 

j. Evaluasi Kesesuaian Kawasan Strategis 
Klasifikasi pada Kesesuaian kawasan strategis harus 

mempertimbangkan faktor-faktor penghambat yang bersifat 
permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, topografi, 
drainase, tingkat erosi, dan ancaman banjir. Kesesuaian 
kawasan strategis dapat ditentukan dengan hasil klasifikasi 
kemampuan kelas dan sub kelas. Kemampuan lahan pada 
tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih 
spesifik dan detil dari tingkat kelas. Tingkat unit kemampuan 
lahan diberi simbol dengan menambahkan angka dibelakang 
simbol subkelas. Penentuan kemampuan lahan pada tingkat 
unit pengelolaan terutama penting untuk melakukan evaluasi 
kecocokan penggunaan lahan saat ini. Evaluasi kecocokan 
penggunaan lahan diperlukan sebagai masukan bagi revisi 
rencana tata ruang atau penggunaan lahan yang sudah ada. . 
Teknik overlay dilakukan dengan bantuan perangkat lunak 
berupa ArcView 3.1. Output yang diperoleh berupa peta 
evaluasi penggunaan lahan existing yang nantinya akan 
dianalisis berdasarkan kelas S1 (sangat sesuai); kelas S2 
(cukup sesuai); Kelas N (tidak sesuai). Keterangan Lengkap 
dapat dilihat pada Lampiran 2. 

k. Rekomendasi 
Hasil dari evaluasi yang dilakukan akan mendapatkan 

hasil dari kesesuaian dari kawasan strategis. Jika kawasan 
strategi tidak sesuai maka diperlukan rekomendasi untuk 
pemerintah pada rencana tata ruang atau dapat menjadi 
masukan bagi revisi pada penggunaan lahan yang sudah ada. 
Seperti relokasi lahan yang tidak sesuai dengan lahan lain yang 
sesuai. Pelaksanaan konservasi untuk kawasan strategis agar 
tetap terjaga.   
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3.4.3 Pengamatan dan Analisis Data  
Pengamatan meliputi persiapan data yang dibutuhkan 

untuk mengklasifikasi kemampuan lahan dan kesesuaian lahan 
berdasarkan tingkat kelasnya. Pengklasifikasian kemampuan 
lahan bertujuan untuk mengecek apakah suatu lahan sudah 
sesuai dengan kemampuan lahan/kesesuaian lahan, maka perlu 
dilihat tutupan/penggunaan lahan aktual yang disebut evaluasi 
penggunaan lahan. 

Analisa data yang dilakukan meliputi data hasil evaluasi 
kesesuain lahan apakah sudah memenuhi kriteria yang ada 
terhadap lingkungan sekitar atau belum, yang kemudian akan 
dilakukan evaluasi terhadap kawasan strategis apakah sudah 
sesuai dengan penggunaan lahan berdasarkan perbandingan 
terhadap peta kawasan strategis, dan peta penggunaan lahan 
saat ini (exisisting). Sehingga dapat  diberikan suatu 
rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang yang ada.  
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 


