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ABSTRAK 

 

KAJIAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  

DI KABUPATEN WAY KANAN 

MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 

 

Oleh 

 

NUR ASIAH RAHMAN 

 

 

Kondisi geologis, topografis, hidrologis dan letak geografis Provinsi 

Lampung menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak 

bencana dan membahayakan kehidupan masyarakat setempat. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013 melakukan kajian tentang kondisi 

kebencanaan di Indonesia dan menyusunnnya berupa Indeks Rawan Bencana 

Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi lampung 

memiliki skor 126 dengan kelas resiko tinggi dan menduduki peringkat risiko ke 

enam belas dari 33 Provinsi di Indonesia. 

Kabupaten terluas pada Provinsi Lampung yang memiliki luas 3.922 km2. 

Kabupaten Way Kanan didominasi dengan lahan ladang dan hutan yang dimana 

jenis lahan tersebut rawan bahaya kebakaran. Dan penelitian ini befokus terhadap 

indeks kerawanan atau bahaya kebakaran hutan dengan 11 parameter yang akan 

dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). 11 parameter tersebut 

yaitu Tutupan Lahan, Suhu Permukaan, NDVI, NDMI, Jarak dari Jalan, Jarak dari 

Sungai, Jarak dari Permukiman, Jarak dari Perkebunan, Jarak dari Ladang, Jarak 

dari Sawah, dan Kemiringan Lereng. 

Hasil Penelitian menunjukan Kecamatan Pakuan Ratu yang memiliki luasan 

terbesar dalam bahaya Karhutla yaitu seluas 23996 Ha. Dan faktor penyebab 

tingginya indeks Karhutla yaitu banyaknya jaringan jalan dan kebun di Kecamatan 

Pakuan Ratu. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla 

SIG.  
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ABSTRACT 

 

THE WILDFIRE HAZARDS ASSESSMENT 

IN WAY KANAN REGENCY 

USING A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

 

By 

 

NUR ASIAH RAHMAN 

 

 

Lampung Province has become a disaster-prone area in which it classifies based on 

geological, topographical, hydrological and geographical conditions and thus 

endangering the lives of local communities.  In 2013, The National Disaster 

Management Agency (BNPB) conducted disaster risk study in Indonesia and 

compiled in the form of Indonesia Disaster Risk Index (IRBI). The data shows that 

Lampung Province has a score of 126 that falls into the category of high-class 

hazard and ranked the sixteenth out of 33 provinces in Indonesia. 

The largest regency in Lampung Province is Way Kanan which has an area of 3.922 

km2 and dominated by fields and forests in which these types of land are prone to 

wildfire hazards. The study focuses on the wildfire hazard with 11 parameters to be 

analyzed using a Geographic Information System (GIS). These parameters were 

land cover, surface temperature, NDVI, NDMI, distance from many areas including 

roads, rivers, settlements, plantations, fields, rice fields, and slope. 

The results showed that Pakuan Ratu Regency is the largest area exposed to wildfire 

hazards, which is 23996 hectares. And have two factor assign high index wildfire 

hazar is many road network and plantation at Pakuan Ratu Regency. 

 

Keywords : Geographic Information System, Wildfire, Wildfire, GIS.  
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MOTTO 

 

 

 “Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”. 

 

“Tidak perlu khawatir dengan masa depan, sebab setiap orang memiliki waktunya 

masing-masing” 

 

“Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya” 

 

(Nur Asiah Rahman) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jenis hutan tropika basah dan 

tahan kebakaran, namun pada tahun 80-an kasus kebakaran hutan dan lahan 

(Karhutla) menjadi perhatian dunia internasional. Pada Tahun 1982-1983 

sekitar 3.6 juta Ha hutan tropika basah di Kalimantan Timur terbakar karena 

adanya fenomena El-Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan 

di Indonesia selama 10 bulan. Faktor lain yang mejadi penyebab kebakaran 

adalah eksploitasi hutan yang menyebabkan tajuk atau kanopi hutan terbuka 

dan menjadi mudah terbakar. 

Kondisi geologis, topografis, hidrologis dan letak geografis Provinsi 

Lampung menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi 

terdampak bencana dan membahayakan kehidupan masyarakat setempat. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013 melakukan 

kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnnya berupa 

Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut 

menunjukkan bahwa Provinsi lampung memiliki skor 126 dengan kelas 

resiko tinggi dan menduduki peringkat risiko ke enam belas dari 33 Provinsi 

di Indonesia. 

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla, 

didefinisikan sebagai suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik 

secara alami atau hasil perbuatan manusia, sehingga akibatnya 

menimbulkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekonomi, 

sosial budaya dan politik (Peraturan KLHK No.32 Tahun 2016). Karhutla 

merupakan bencana yang rutin terjadi di Indonesia pada setiap tahunnya, 

khususnya pada musim kemarau. Pada umumnya bencana ini sering terjadi 
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pada kawasan gambut, namun tidak menutup kemungkinan untuk wilayah 

lainnya. 

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Way 

Kanan, salah satu Kabupaten terluas pada Provinsi Lampung yang memiliki 

luas 3.922 km2. Kabupaten Way Kanan didominasi dengan lahan ladang dan 

hutan yang dimana jenis lahan tersebut rawan bahaya kebakaran. 

 

Dalam Kajian potensi ini mengacu juga kepada peraturan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) No. Tahun 2012 yang hasilnya berupa 5 

kelas indeks yaitu indeks sangat tidak bahaya, tidak bahaya, sedang, bahaya 

dan sangat bahaya. Untuk itu peneliti mengambil penelitian berjudul Kajian 

Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Way 

Kanan Menggunakan Sistem Informasi Geografis yang manfaatnya 

dapat digunakan dalam rencana ataupun tindakan mitigasi bencana di 

Kabupaten Way Kanan. 

 

1.2 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran potensi 

bahaya bencana Kebakaran Hutan dan Lahan diwilayah Kabupaten Way 

Kanan. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Kabupaten Way Kanan dilihat dari segi tutupan lahan yang ada, terlihat di 

dominasi dengan lahan ladang dan hutan kering yang dimana keduanya 

sangat berpotensi menimbulkan kebakran hutan. Selain faktor tersebut ada 

faktor lain yg mempengaruhi tingkat ataupun potensi bahaya kebakaran 

hutan seperti tingkat kelembaban, suhu, maupun ketinggian maupun 

kemiringan lahan. 
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Faktor-faktor tersebut nantinya akan dianalisis pervariabelnya dan di 

tumpang tindih (overlay) yang menghasilkan indeks bahaya kebakaran 

hutan, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada wilayah Kabupaten Way 

Kanan dengan nilai 4o12’ - 4o56’ Lintang Selatan dan 104o17’ - 

105o04’. 

2. Data yang digunakan yaitu Citra Landsat 8 Tahun 2019 dan Peta 

RBI 1:50.000 Badan Informasi Geospasial. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Kabupaten Way Kanan merupakan daerah yang sebagian besar terdiri dari 

hutan, ladang, lahan kosong yang dimana ketiganya memiliki potensi 

kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut meyakini 

peneliti bahwa dengan adanya faktor pemicu tersebut banyak wilayah di 

Kabupaten Way Kanan memiliki kerawanan yang tinggi atau bahaya yang 

sangat tinggi 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Amalina Putri pada tahun 2015 telah melakukan penelitiannya dengan judul 

Pemetaan Kerawanan Kebakaran Hutan di Taman Nasional Way Kambas 

dengan menggunakan 10 variabel yaitu tutupan lahan, NDVI, NDMI, Suhu 

Permukaan, Jarak dari Jalan, Jarak dari Sungai, Jarak dari Ladang, Jarak 

dari kebun, jarak dari sawah dan jarak dari permukiman. 

 

Akhmadi Puguh Raharjo melakukan penelitiannya pada tahun 2018 dengan 

judulanalisis ririsko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 

Serang. Pada penelitiannya membahas risiko bencana dengan menggunakan 

metode penelitian berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012 

yang dimana parameternya terdapat jenis lahan, curah hujan, dan jenis tanah 

sebagai penentu indeks bahaya kebakaran hutan, sedangkan untuk 

penentuan indeks risiko bencana ditambah dengan parameter jenis kelamin, 

kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat. 

 

Agung Adiputra dan Baba barus telah melakukan penelitian pada tahun 

2018 dengan mengambil judul analisis risiko bencana kebakaran hutan dan 

lahan di pulau bengkalis. Analisis ditekankan pada bahaya dan tingkat 

krentanan masyarakat terhadap bencana dan masih merujuk pada PERKA 

BNPB No 2 Tahun 2012. 

 

Ria Viviyanti, Tamima Azri Adila, Riki Rahmad pada tahun 2019 

melakukan penelitian dengan judul Aplikasi SIG untuk Pemetaan Bahaya 

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai. Penelitian ini  menggunakan 3 

parameter yaitu jenis lahan, curah hujan, dan jenis tanah dengan tambahan 

data citra satelit landsat 8. 
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Heru Sri Naryanto dan Wisyanto melakukan penelitian pada tahun 2020 

dengan mengambil judul Kajian Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten 

Nganjuk. Analisis dalam penelitian ini menggunakan empat parameter yaitu 

kemiringan lereng, daerah aliran sungai, jaringan jalan, dan hutan. 

Patma Fitria, Ahmad Jauharu dan Fonny Rianawati  pada tahun 2021 

dengan judul Analisis Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Berbasis Penginderaan Jauh di Kemcamatan Karang Intan. Analisis 

menggunakan data citra satelit Landsat 8 dan menggunakan lima parameter 

yaitu suhu, kelembaban, kehijauan vegetasi, jarang terjadap jalan, dan jaral 

terhadap permukiman. 

 

2.2 Kebakaran Hutan dan Lahan 

 

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan 

atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, 

ekonomi, sosial budaya. Kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang setiap 

tahunnya yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Kebakaran hutan 

yaitu kebakaran yang terjadi pada kawasan hutan, sedangkan kebakaran 

lahan yaitu kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa 

terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). 

 

Kebakaran tentunya menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana, 

kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena 

proses alam, atau karena disengaja. Proses alami seperti kilat yang 

menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api, dan gesekan antara 

ranting tumbuhan yang kering dan mengandung minyak karena goyangan 

angin yang menimbulkan panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). 

 

2.3 Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) sangatlah beragam, hal ini dapat terlihat 

dari banyaknya pengertian SIG yang ada diberbagai sumber pustaka. 

Pengertian SIG memiliki lingkup yang luas dan masih berkembang, 
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bertambah, dan bervariasi, karena SIG merupakan suatu bidang ilmu dan 

teknologi yang digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah 

beberapa pengertian SIG dari berbagai sumber pustaka: 

 

1. SIG adalah Computer Base Information System (CBIS) yang digunakan 

untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG dirancang 

guna menyimpan, mengolah maupun menganalisis objek-objek dan 

fenomena geografis. Dengan demikian, SIG merupakan suatu sistem 

yang ada di komputer yang memiliki empat kemampuan dalam 

menangani data yang bereferensi geografis: (a) masukan, (b) manajemen 

, (c) analisis dan manipulasi data, dan (d) keluaran (Aronoff, 1989). 

 

2. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan 

meyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah yang ada di 

permukaan bumi (Chrisman, 1997). 

 

2.3.1 Komponen Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang sangat 

kompleks, sistem SIG terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut: 

 

1. Perangkat Keras 

Saat ini perangkat keras SIG semakin modern seperti laptop dan 

personal computer (PC). Membutuhkan spesifikasi yang sangat tinggi 

untuk mengolah dan menganalisis banyaknya data yang diproses. 

 

2. Perangkat Lunak 

SIG merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular 

dimana basis data memegang peranan inti. Masing-masing subsistem 

dalam SIG diimplementasikan menggunakan perangkat lunak dari 

beberapa modul, tidak heran dalam SIG banyak modul maupun fitur 

yang disediakan.  
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3. Data dan Informasi Geografi 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data serta informasi antar 

media maupun jenis data.  

 

4. Manusia 

Manusia merupakan komponen yang bertugas mengoperasikan, juga 

dapat menganalisis SIG. 

 

2.3.2 Model Data Dalam Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki dua macam model data yaitu 

data raster dan data vektor, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

 

1. Data Raster 

Data Raster merupakan sebuah data yang menampilkan gambaran 

bentuk permukaan bumi, yang informasinya disimpan dalam bentuk 

pixel. Informasi ataupun gambaran yang dihasilkan dari penginderaan 

jauh, resolusi sangat berpengaruh para resolusi data raster ini, semakin 

kecil ukuran permukaan bumi yang dipersentasikan, maka akan semakin 

tinggi pula resolusinya. (Zahari, 2021) 

 

Gambar 2.1 Data Raster 
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2. Data Vektor 

Data vektor merepresentasi gambaran permukaan bumi  kedalam sebuah 

bentuk titik, garis, dan area atau poligon. Yang dimana ketiganya dapat 

dihitung untuk mendapatkan suatu koordinat, luasan, maupun panjang. 

 

Gambar 2.2 Data Vektor 

 

 

2.3.3 Overlay 

 

Proses analisis overlay yaitu proses  integrasi dari 2 ataupun lebih layer 

untuk menghasilkan sesuatu informasi baru. Pemanfaatan dari analisis 

overlay guna melakukan pengolahan informasi pemakaian lahan satu daerah 

wilayah dalam waktu yang berbeda (Laksono, 2018). Peneliti menggunakan 

teknik ini agar mendapatkan suatu nilai atau dari data yang sudah ada. 

 

 

 

Gambar 2.3 Overlay Data 
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 Dengan teknik overlay ini memudahkan dalam memproses, mengolah, 

mengedit data dan dapat dilihat pada gambar 2.3 merupakan ilustrasi dari 

proses overlay. 

 

2.4 Penginderaan Jauh 

 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni pengumpulan informasi objek, area, 

atau fenomena dengan analisis data yang diperoleh melalui alat yang tidak 

bersentuhan langsung dengan subjek, area, atau fenomena yang akan 

diselidiki (Lilesand dan Keifer, 1994).  Di dunia Informasi terutama dalam 

bentuk radiasi elektromagnetik itu dipantulkan atau dipancarkan dari 

permukaan bumi. Berdasarkan pemahaman dari sini, kita dapat 

menyimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah teknologi yang digunakan 

untuk mendapatkan data tentang permukaan bumi melalui media satelit atau 

pesawat terbang. 

 

 

Gambar 2.4 Komponen Penginderaan Jauh 

 

Jenis data penginderaan jauh, yaitu citra, citra merupakan isuatu ilustrasi 

rekaman suatu objek yang umumnya berupa ilustrasi objek pada foto. 

(Sutanto, 1986) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang 

melandasi peningkatan penggunaan citra penginderaan jauh sebagai 

berikut: 
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1. Citra mendeskripsikan objek, wilayah, dan gejala pada 

permukaan bumi dengan wujud dan letaknya yang mirip dengan 

di permukaan bumi. 

 

2. Citra mendeskripsikan objek, wilayah, dan gejala yang relatif 

lengkap, meliputi daerah yang luas dan permanen. 

 

3. Dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga 

dimensi bila pengamatannya dilakukan menggunakan 

stereoskop. 

 

4. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk wilayah yang sulit 

dijelajahi secara terestrial. 

 

2.5 Data Citra Satelit 

 

Citra satelit merupakan gambaran permukaan bumi hasil dari perekaman 

satelit yang berada di luar angkasa. Satelit yang dimaksud yaitu satelit 

penginderaan jauh, yang misinya dibagi menjadi dua jenis yaitu satelit 

observasi bumi atau banyak juga yang menyebutnya sebagai satelit sumber 

daya alam serta satelit cuaca/meteorologi. 

 

Penelitian ini menggunakan Landsat 8 yang tergolong kedalam data atribut 

dengan reflektansi permukaan yang telah dipengaruhi dari atmosfer dengan 

menggunakan sensor Landsat 8 OLI/TIRS (Amliana, Prasetyo, dan 

Sukmono, 2016). 

 

Pemilihan citra ini digunakan untuk mendapatkan nilai kelembaban dan 

nilai kehijauan vegetasi yang berada di Kabupaten Way Kanan. Citra 

Landsat 8 memiliki sensor yang mempunyai resolusi 15 meter untuk 

panrkomatik dan 30 meter untuk multi spektral dan memiliki 9 band yaitu 

Coastal Aerosol, Blue, Green, Red, Near Infrared, SWIR 1, SWIR 2, 

Pancromatik dan Cirrus, lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Karakteristik dan Spesikasi Landsat 8 

Band Nama band 
Panjang 

gelombang 

(miktomerter) 

Resolusi 

(meter) 
Aplikasi 

1 Coastal/aerosol 0,433-0,453 

 

30 

Studi pesisir dan 

aerosol 

 

2 
Blue 0,450-0,515 

Pemetaan batimetri, 

membedakan objek 

tanah dan vegetasi 

3 Green 0,525-0,600 

Menilai tanaman 

terutama pada nilai-

nilai pantulan vegetasi 

4 Red 0,630-0,680 Membedakan vegetasi 

5 
Near Infrared 

(NIR) 
0,845-0,885 

Biomassa dan garis 

pantai 

6 
Short-wave 

Infrared (SWIR) 
1,560-1,660 

Memetakan 

kelembaban tanah, 

vegetasi serta awan 

7 
Short-wafe 

Infrared (SWIR 2 
2,100-2,300 

Meningkatkan 

kemampuan memetakan 

kelembaban tanah, 

vegetasi serta 

penembusan awan 

8 Panchromatic 0,500-0,680 15 Mempertajam citra 

9 Cirrus 1,360-1,390 30 Mendekati awan cirrus 

10 
Long-wave 

Infrare 1 
10,30-11,30 100 

Pemetaan termal dan 

kelembaban tanah 

11 
Long-wave 

Infrared 2 
11,50-12,50 100 

Meningkatkan 

kemampuan pemetaan 

termal dan kelembaban 

tanah 
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2.5.1 Koreksi Geometrik 

  

Koreksi geometrik yaitutransformasi citra hasil dari penginderaan jauh 

sehingga citra tersebut mempunyai  skala dan proyeksi (Mather, 1987). 

Koreksi geometrik digunakan untuk mengurangi kesalahan posisi setiap 

piksel pada citra terhadap obyek di permukaan bumi. 

 

2.5.1 Koreksi Radiometrik 

  

Koreksi radiometrik bertujuan untuk menghilangkan gangguan yang 

disebabkan oleh distorsi radiometrik pada saat perekaman citra juga 

menghilangkan faktor-faktor yang dapat menurunkan kualitas citra 

(Prabowo et al., 2018). Dalam hal ini koreksi radiometrik dilakukan 

menggunakan koreksi ToA. Selain itu juga untuk memperbaiki nilai piksel 

agar sesuai dengan yang seharusnya, dengan mempertimbangkan faktor 

gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. 

 

2.6 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 

NDVI atau Indeks Vegetasi adalah indeks yang menggambarkan tingkat 

kehijauan suatu tanaman. Indeks vegetasi merupakan perhitungan 

matematis antara band merah dan band NIR (Near-Infrared Radiation). 

Perhitungan NDVI didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau tumbuh 

secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya 

tampak dan tanaman hijau memantulkan radiasi dari daerah inframerah 

dekat. 

 

Vegetasi sehat (klorofil) memantulkan lebih banyak Near Infrared (NIR) 

dan cahaya hijau dibandingkan dengan panjang gelombang lainnya. Tapi 

menyerap lebih banyak cahaya merah dan biru, Adapun  persamaan untuk 

menghasilkan NDVI sebagai berikut  

 

NDVI = (Band 5-Band 4)/ (Band 5+Band4)............................................(1) 
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2.7 Normalized Difference Moisture Index (NDMI) 

 

NDMI merupakan salah satu indeks vegetasi selain NDVI yang umumnya 

digunakan untuk mengetahui kelembaban vegetasipermukaan tutupan area 

(Hemmleb et al, 2006). NDMI dapat dihitung dari kanal dengan sensor near 

infrared dan shortwaves. Pada citra Landsat 8, NDMI diperoleh dari analisis 

kanal 5 dan kanal 6. Adapun  persamaan untuk menghasilkan NDMI sebagai 

berikut: 

 

NDMI = (Band5-Band6)/(Band5+Band6)..............................................(2) 

 

2.8 Suhu Permukaan 

 

Suhu permukaan merupakan suhu terluar dari permukaan suatu objek. Suhu 

permukaan dapat diamati melalui teknologi penginderaan jauh dengan 

mengunakan citra satelit yang memiliki sensor Thermal seperti pada Citra 

Landsat 8. Suhu permukaan dianalisis dari band 10 citra Landsat 8. 

Perhitungan analisis suhu permukaan sebagai berikut: 

 

Lλ=ML.Qcal+AL.....................................................................................(3) 

Keterangan: 

Lλ  = Nilai radian spektral (Watts/(m2*srad* µm) 

ML  = Faktor pengkali spesifik band thermal 

Qcal = Nilai digital citra spesifik band thermal 

AL  = Faktor penambah spesifik band thermal 

T= K2/ln[K1/ Lλ)+1]...............................................................................(4) 

Keterangan: 

T = Suhu (Kelvin) 

K1 = Konstanta (774.89) 

K2 = Konstanta (1 321.08) 

C=T-273....................................................................................................(5) 

Keterangan: C= Kelvin 
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III. METODOLOGI 

 

 

 

 

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Way Kanan yang memiliki luas 

wilayah sebesar 3933 Km2. Secara geografis Kabupaten Way Kanan 

berbatasan langsung dengan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir.  

 

  

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

 

3.2 Alat Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa Laptop dengan 

spesifikasi processor Core i5  dan aplikasi pengolah data spasial. 

 

Way Kanan 
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3.3 Tahapan Penelitian 

 

Dalam penelitian berjudul Kajian Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan 

Lahan di Kabupaten Way Kanan Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis, dimana tahapan-tahapan penelitiannya dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.3.1 Persiapan 

 

Sebelum melakukan penelitian diperlukan suatu persiapan yang matang 

agar lancar dalam proses penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik dan 

optimal maka ada beberapa hal yang disiapan seperti pengumplan data. 

 

3.3.2 Pengolahan Data 

 

Data dalam penelitian ini memiliki 11 parameter yang dimana masing-

masing parameter dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 Parameter Sumber Data 

No. Parameter Sumber 

1 Tutupan Lahan RBI 1:50000 

2 Suhu Permukaan 

Citra Landsat 8 path/ row 125/63, 

124/63, 123/63, 124/64, dan 123/64. 
3 

NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) 

4 
NDMI (Normalized 

Difference Moisture Index) 

5 Kemiringan Lereng DEMNAS 

6 Jarak dari Jalan RBI 1:50000 

7 Jarak dari Sungai RBI 1:50000 

8 Jarak dari Pemukiman 

RBI 1:50000 
9 Jarak dari Perkebunan 

10 Jarak dari Ladang 

11 Jarak dari Sawah 

 

Seluruh data dikumpulkan perparameter dari sumber yang dapat dilihat pada 

tabel 3.1 yang dimana data tersebut masih raw data yang artinya data harus 

diolah kembali untuk menghasilkan suatu nilai. Pada parameter suhu 

permukaan, NDVI, dan NDMI dilakukan proses pra-pengolahan citra, 

dimana dilakukan koreksi geometri, dan koreksi radiometri. Pra pengolahan 

citra dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra yang digunakan. Pra 

pengolahan citra yang dilakukkan meliputi penggabungan kanal, mosaik 

citra, koreksi radiometri, transormasi koordinat, dan pemotongan citra 

sesuai batas kawasan. 

 



34 

 

3.3.3 Skoring 

 

Sebelas parameter selanjutnya diberikan skor yang menunjukan pengaruh 

tiap karakteristik dari suatu parameter terhadap bahaya kebakara hutan dan 

lahan yang dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 Parameter dan Skor 

 

Variabel Karakteristik Skor Kelas Sumber 

Tutupan 

lahan (X1) 

Savana/ alang-alang 

(kering) 
5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

Hutan (agak kering) 4 Bahaya 

Hutan rawa (lembab) 3 Sedang 

Hutan bakau (lembab) 3 Sedang 

Rawa (agak basah) 2 Tidak bahaya 

Badan air (basah) 1 
sangat tidak 

bahaya 

NDVI (X2) 

  

  

NDVI < 0.35 5 Sangat bahaya 

Pramatana 

(2016) 

0.36≤NDVI<0.43 4 Bahaya 

0.43≤NDVI<0.5 3 Sedang 

0.5≤NDVI<0.57 2 Tidak bahaya 

NDVI>=0,57 1 
Sangat tidak 

bahaya 

NDMI (X3) 

  

  

  

NDMI ≤ 0.25 5 Sangat bahaya 

Pramatana 

(2016) 

0.25≤NDMI<0.30 4 Bahaya 

0.30≤NDMI<0.35 3 Sedang 

0.35≤NDMI<0.40 2 Tidak bahaya 

NDMI>=0.40 1 
Sangat tidak 

bahaya 

Kemiringan 

lereng 

(slope) (X4) 

>35% 5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

35-25% 4 Bahaya 

25-10% 3 Sedang 

10-5% 2 Tidak bahaya 

<5% 1 
Sangat tidak 

bahaya 

Suhu 

permukaan 

(X5) 

  

  

  

  

Suhu>35°C 5 Sangat bahaya 

Jaiswal et 

al. (2002) 

30<suhu≤35°C 4 Bahaya 

25<suhu≤30°C 3 Sedang 

20<suhu≤25 C 2 Tidak bahaya 

suhu≤20°C 1 
sangat tidak 

bahaya 
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Variabel Karakteristik Skor Kelas Sumber 

Jarak dari 

jalan (X6) 

  

  

  

  

Jarak ≤100m 5 Sangat bahaya 

Jaiswal et 

al. (2002) 

100m<jarak≤200m 4 Bahaya 

200m<jarak≤300m 3 Sedang 

300m<jarak≤400m 2 Tidak bahaya 

Jarak>400m 1 
sangat tidak 

bahaya 

Jarak dari 

sungai (X7) 

  

  

  

  

Jarak > 400m 5 Sangat bahaya 

Thanh et 

al. (20) 

400m>jarak>300m 4 Bahaya 

300m>jarak>200m 3 Sedang 

200m>jarak>100m 2 Tidak bahaya 

Jarak<100m 1 
sangat tidak 

bahaya 

Jarak dari 

ladang (X8) 

  

  

  

  

Jarak ≤1000m 5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

1000m<jarak≤2000m 4 Bahaya  

2000m<jarak≤3000m 3 Sedang 

3000m<jarak≤4000m 2 Tidak bahaya 

Jarak>4000m 1 
sangat tidak 

bahaya 

Jarak dari 

perkebunan 

(X9) 

  

  

  

  

Jarak ≤1000m 5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

1000m<jarak≤2000m 4 Bahaya 

2000m<jarak≤3000m 3 Sedang 

3000m<jarak≤4000m 2 Tidak bahaya 

Jarak>4000m 1 
sangat tidak 

bahaya 

Jarak dari 

sawah (X10) 

  

  

  

  

Jarak ≤1000m 5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

1000m<jarak≤2000m 4 Bahaya 

2000m<jarak≤3000m 3 Sedang 

3000m<jarak≤4000m 2 Tidak bahaya 

Jarak>4000m 1 
sangat tidak 

bahaya 

Jarak dari 

permukiman 

(X11) 

  

  

  

  

Jarak ≤1000m 5 Sangat bahaya 

Erten et 

al. (2004) 

1000m<jarak≤2000m 4 Bahaya 

2000m<jarak≤3000m 3 Sedang 

3000m<jarak≤4000m 2 Tidak bahaya 

Jarak>4000m 1 
sangat tidak 

bahaya 
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Variabel tutupan lahan digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan 

jenis tumbuhan yang memiliki tingkat kekeringan, semakin kering jenis 

vegetasi tesebut semakin mudah terbakar dan memiliki nilai ancaman 5. 

Variabel NDVI dalam penelitian ini digunakan dengan mempertimbangkan 

tingkat kehijauan vegetasi, semakin nilai kehijauan atau ndvi kecil diartikan 

bahwa vegetasi tersebut tidak sehat dan mudah terbakar. 

 

Variabel kelembaban atau NDMI dalam penelitian ini digunakan dengan 

mempertimbangkan suatu area yang lembab dan nilai kelembaban tinggi 

menyebabkan bahaya dalam kebakaran hutan dan lahan semakin lembab 

semakin tinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Variabel kemiringan 

lereng digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan faktor rambatan 

api, suatu area yang memiliki nilai kemiringan yang besar maka api cepat 

merambat dan menyebabkan tingkat bahaya tinggi dalam kebakaran hutan 

dan lahan 

 

Variabel suhu permukaan digunakan denagan mempertimbangkan nilai 

suhu pada suatu area yang dimana semakin tinggi nilai atau suhu permukaan 

semakin besar pula bahaya kebakaran hutan dan lahan pada area tersebut. 

Variabel jarak dari jalan digunakan dengan mempertimbangkan bahwa 

kebakaran hutan dan lahan muncul dari pergerakan manusia, hewan dan 

kendaraan dengan demikian potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang 

dekat dengan jalan lebih besar terjadi. 

 

Variabel jarak dari sungai digunakan dengan mempertimbangkan jarak 

yang lebih dekat dengan sungai mempunyai tingkat bahaya yang rendah, 

semakin jauh dari sungai maka semakin tinggi tingkat bahaya kebakaran 

dan hutan. Variabel ladang mempertimbangkan jarak yang lebih dekat dari 

ladang semaking besar tingkat bahaya kebakaran hutan karena di area 

sekitar ladang banyak aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan 

dan lahan. 
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Variabel perkebunan mempertimbangkan jarak yang lebih dekat dari kebun 

semaking besar tingkat bahaya kebakaran hutan karena di area sekitar kebun  

banyak aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. 

Variabel sawah mempertimbangkan jarak yang lebih dekat dari sawah 

semaking besar tingkat bahaya kebakaran hutan karena di area sekitar sawah  

banyak aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. 

Variabel permukiman mempertimbangkan jarak yang lebih dekat dari 

ladang semaking besar tingkat bahaya kebakaran hutan karena di area 

sekitar permukiman banyak aktifitas yang dapat mengakibatkan kebakaran 

hutan dan lahan. 

 

3.3.4 Overlay 

 

Tahapan overlay merupakan proses tumpang susun antar sebelas parameter 

yang ada, hasil dari overlay berupa data yang baru yang digunakan dalam 

tahapan selanjutnya yaitu pembobotan. 

 

3.3.5 Pembobotan 

 

Penilaian didasarkan atas informasi bahwa kebakaran hutan dan lahan 90% 

disebabkan oleh ulah manusia dan 10% faktor alam. Penyebab kebakaran 

hutan dan lahan lebih disebabkan oleh ulah manusia dibandingkan proses 

alam (Page et al. 2002; Adinugroho et al. 2005). Penilaian dilakukan 

menggunakan formula yang dimana ada faktor pengkali yang disisipkan 

yaitu nilai pengkali 0.9 digunakan dalam variable yang kebakaran hutan dan 

lahan diakibatkan oleh manusia dan 0.1 digunakan untuk pengkali faktor 

alam. Adapun persamaan dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Y = 0.1 (X1+X2+X3+X4+X5) + 0.9 (X6+X7+X8+X9+X10+X11).........(6) 

 

Keterangan:  

Y = Skor bahaya kebakaran hutan 

X1 = Tutupan lahan 

X2 = NDVI 
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X3 = NDMI 

X4 = Kemiringan lereng  

X5 = Suhu permukaan 

X6 = Jarak dari jalan 

X7 = Jarak dari sungai 

X8 = Jarak dari ladang  

X9 = Jarak dari perkebunan 

X10 = Jarak dari sawah 

X11 = Jarak dari pemukiman 

 

Hasil persamaan yang digunakan menunjukan bahwa Karhutla berada pada 

tingkat bahaya yang tinggi atau sebaliknya. Skor bahaya kebakaran 

diklasifikasikan menjadi lima kelas tingkat bahaya yaitu sangat bahaya, 

bahaya, sedang, tidak bahaya, dan sangat tidak bahaya yang dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Penentuan Kelas Bahaya 

Skor Tingkat Bahaya 

29.5 – 23.6 Sangat Bahaya 

23.6 – 17.7 Bahaya 

17.7 – 11.8 Sedang 

11.8 – 5.9 Tidak Bahaya 

5.9 - 0 Sangat Tidak Bahaya 

  

 Tabel 3.3 menunjkan masing-masing kelas bahayanya, dasar yang 

digunakan dalam menentukan skor menjadi index bahaya yaitu 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana. Yang dimana skor tertinggi dibagi dengan jumlah index yaitu 5 

index dan menghasilkan nilai index 5.9 dan menjadi dasar untuk penentuan 

kelas yang dimulai dari 0 – 5.9 sangat tidak bahaya hinggat 23.6 – 29.5 

sanagat bahaya. 

 

3.3.6 Validasi Titik Hotspot 

 

Validasi titik hotspot dilakukan guna melihat kesesuain hasil kajian dengan 

data indikator kebakaran hutan dan lahan. Data hotspot yang digunakan dari 

situs earthdata.nasa.gov. Dalam proses validasi titik hotspot yang digunakan 

yaitu pada area tingkatan bahaya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

 

1. Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu memiliki tingkat bahaya tertinggi 

Karhutla dengan luas 23996 Ha dan disusul dengan Kecamatan Negeri 

Agung dengan luas 15969 Ha. 

 

2. Selain memiliki wilayah yang luas, wilayah Kecamatan Pakuan Ratu 

memiliki jaringan jalan dan kebun yang tersebar banyak dibanding 

wilayah kecamatan yang lain, dua faktor tersebut yang menyebabkan 

Kecamatan Pakuan Ratu memiliki indeks bahaya kebakaran hutan dan 

lahan yang tinggi disbanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Way 

Kanan. 

 

5.2 Saran 

 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu antara lain: 

 

1. Menambahkan parameter atau variabel yang dapat meningkatkan 

kualitas keakurasian data. 
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