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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya oleh 

Rohmaniah (2017) dan mengkaji kinerja keakuratan model ambang hujan dalam 

mendeteksi kejadian longsor akibat hujan untuk peringatan dini. Metode analisis 

yang digunakan pada model empirik yang didapatkan adalah metode analisis ROC 

(Receiver Operating Characteristic). Gambar 3.1 menyajikan proses pengerjaan 

dalam mengevaluasi model ambang hujan. Data-data yang diperlukan dalam 

pemodelan ambang hujan adalah data kejadian longsor dan data curah hujan harian. 

Sebelum evaluasi model ambang dilakukan, perlu ditentukan parameter-parameter 

yang menentukan jumlah kejadian hujan yang memicu longsor dan tidak longsor. 

Setelah itu, evaluasi kinerja ambang hujan dapat dilakukan dengan metode Analisis 

ROC dan akan diperoleh sebuah indek statistik dan kurva ROC yang menyatakan 

tingkat keakuratan dari model ambang hujan.  

 

Gambar 3. 1 Bagan alir penelitian

Mulai  

Penentuan daerah studi 

Pengumpulan data: 
1. Data kejadian longsor 
2. Data curah hujan harian 

Pemodelan empirik ambang hujan 

Penentuan parameter probabilitas (TP, 

TN, FP, FN) 

A 
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Gambar 3. 2 Bagan alir penelitian (lanjutan) 

3.2. Data Penelitian 

3.2.1. Data Kejadian Longsor  

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 100 lokasi kejadian 

longsor yang sudah digunakan sebelumnya oleh Rohmaniah (2017) dan dilakukan 

penambahan data kejadian longsor sebanyak 120 lokasi pada interval waktu 2010-

2018 sehingga total data yang digunakan adalah 220 data kejadian longsor. Data 

kejadian longsor yang dibutuhkan meliputi lokasi kejadian, tanggal kejadian dan 

koordinat lokasi kejadian. Lokasi dan tanggal kejadian longsor diperoleh melalui 

situs laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Krisis 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, surat kabar dan sumber daring. Untuk 

koordinat lokasi kejadian diperoleh dengan Google Earth. Persebaran lokasi 

kejadian longsor dapat dilihat pada Gambar 3.2. Kejadian longsor di wilayah 

Indonesia sering terjadi di pulau Jawa dan Sumatera. Untuk wilayah Kalimantan, 

Sulawesi, Papua dan Ambon sangat jarang terjadi tanah longsor.  

Evaluasi kinerja model empirik 
dengan analisis ROC 

TPR, FPR, TNR, FNR, 

TSS, PPP & NPP & 

Kurva ROC 

Selesai  

A 
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3.2.2. Data Curah Hujan Harian 

Penelitian ini menggunakan data rekaman curah hujan berkala / time series, 

yaitu data hujan yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang bertujuan untuk 

menggambarkan suatu perkembangan peristiwa hujan tersebut.  Data curah hujan 

diperoleh melalui satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) dari NASA 

(National Aeronautics and Space Administration). Data tersebut divalidasi dengan 

mencocokkan data hujan per jam pada beberapa stasiun curah hujan yang ada, 

sehingga data tersebut menjadi valid. Setelah data tersebut valid, data hujan TRMM 

dapat digunakan. Data curah hujan TRMM dapat diunduh melalui situs 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/ Pengambilan data hujan dilakukan 

dengan langkah berikut:  

a. memilih Time Series: Area-Averaged pada bagian toolbar select plot, 

b. memasukkan waktu hujan yang dibutuhkan,  

c. memasukkan koordinat lokasi kejadian,  

d. pada bagian toolbar Measurements dipilih Precipitation, 

e. setelah itu, variable data dapat diunduh. 

 

 

Gambar 3. 4 Tampilan situs data hujan dari NASA 

 

Data curah hujan yang diunduh berbentuk file .csv yang dapat dibuka dengan 

Microsoft Office Excel. Tabel 3.1 menunjukkan data intensitas hujan harian yang 

diperoleh melalui satelit TRMM NASA pada salah satu lokasi kejadian longsor.  
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Tabel 3. 1 Data intensitas hujan harian dari TRMM NASA di lokasi SB8 Talih 

Nagari Ds Jorong Sungai Kec Palembayan Kab Agam Sumbar 

Waktu (Hari) 
Intensitas hujan 

(mm/hr) 

Hujan kumulatif 

(mm) 

01/09/2013 3.98999977 3.99 

02/09/2013 7.40999985 11.40 

03/09/2013 8.54999924 19.95 

04/09/2013 27.5700016 47.52 

05/09/2013 31.0200005 78.54 

06/09/2013 2.4000001 80.94 

07/09/2013 0 80.94 

08/09/2013 32.7299995 113.67 

09/09/2013 18.8400002 132.51 

10/09/2013 0 132.51 

11/09/2013 25.2900009 157.80 

12/09/2013 19.2600002 177.06 

13/09/2013 27.4499989 204.51 

14/09/2013 6.17999983 210.69 

15/09/2013 1.40999997 212.10 

16/09/2013 3.57000017 215.67 

17/09/2013 0 215.67 

18/09/2013 0 215.67 

19/09/2013 0 215.67 

20/09/2013 0 215.67 

21/09/2013 0 215.67 

22/09/2013 0 215.67 

23/09/2013 0 215.67 

24/09/2013 0 215.67 

25/09/2013 0 215.67 

26/09/2013 1.23000002 216.90 

27/09/2013 0 216.90 

28/09/2013 15 231.90 

29/09/2013 1.31999993 233.22 

30/09/2013 1.68000007 234.90 
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3.3. Pemodelan Empirik Ambang Hujan Anteseden 

3.3.1. Penentuan Parameter Ambang Hujan 

Parameter yang digunakan dalam memodelkan ambang hujan anteseden yaitu 

intensitas dan durasi hujan anteseden, akan tetapi intensitas dan durasi hujan kritis 

juga perlu ditentukan agar diketahui nilai intensitas hujan di hari terjadinya longsor. 

Hujan anteseden adalah jumlah curah hujan dalam jumlah tertentu beberapa hari 

sebelum hari terjadinya longsor yang telah ditetapkan (Guzzetti et al. 2007). 

Sedangkan hujan kritis adalah hujan yang diukur dari awal kejadian, yaitu pada saat 

intensitas hujan meningkat sangat drastis, hingga waktu kejadian tanah longsor 

(Aleotti, 2004). Berikut langkah-langkah menentukan parameter tersebut: 

a. data curah hujan yang sudah diunduh untuk setiap lokasi kejadian longsor, 

dapat dibuka menggunakan MS Excel,  

b. nilai kumulatif intensitas hujan harian dihitung dengan interval (1 – 30 hari) 

seperti pada tabel 3.1,  

c. setelah dibuat semua intensitas hujan kumulatif hujan harian, dibuat grafik 

hubungan intensitas hujan harian dan intensitas hujan kumulatif dengan 

durasi hujan, 

d. penentuan intensitas hujan kritis dilakukan dengan membuat garis pada 

intensitas hujan yang meningkat drastis hingga waktu terjadinya longsor. 

Rumus untuk menghitung intensitas hujan kritis dapat dilihat pada persamaan 

2.1,  

e. setelah itu, lama waktu kritis yang terjadi dapat dihitung berdasarkan garis 

kritis yang dibuat,  

f. intensitas hujan anteseden ditentukan dengan cara menghitung curah hujan 

sebelumnya dimana intensitas hujan masih stabil maka intensitas hujan 

tersebut dianggap hujan anteseden atau hujan beberapa hari sebelum hari 

dimana terjadi longsor yang telah ditetapkan dalam waktu interval tertentu. 

 

Gambar 3.4 menunjukkan grafik batang berwarna putih adalah intensitas 

hujan dan grafik berwarna hitam adalah intensitas hujan kumulatif yang terjadi dari 

tanggal 01/09/2013 hingga 16/09/2013. Sedangkan tanda panah berwarna biru 

menunjukkan hari kejadian longsor pada bulan tersebut. Tanggal 1/09/2013 sampai 
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06/09/2013 dianggap sebagai hujan anteseden dan tanggal 07/09/2013 sampai 

13/09/2013 dianggap sebagai hujan kritis. 

 

 

Gambar 3. 5 Grafik hubungan intensitas hujan dan durasi di lokasi SB8 Talih 

Nagari Ds Jorong Sungai Kec Palembayan Kab Agam Sumbar 

3.3.2. Pemodelan Empirik  

Setelah seluruh data curah hujan pada tiap kejadian longsor sudah dibuat 

grafik intensitas hujan kumulatif dan diperoleh perubahan nilai curah hujan 

anteseden (Rat), perubahan nilai curah hujan kritis (Rcr), lama waktu hujan 

anteseden (Dat) dan lama waktu hujan kritis (Dcr). Keempat parameter tersebut akan 

digunakan untuk menentukan nilai intensitas hujan anteseden (Iat) dan intensitas 

hujan kritis (Icr) menggunakan persamaan 3.1 dan persamaan 3.2.  

atD

atR

atI          3. 1 

 
crD

crR
crI          3. 2 

Dimana: 

Iat = intensitas hujan anteseden (mm/hari), 

Rat = perubahan nilai curah hujan anteseden (mm), 
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Dat = lama waktu hujan anteseden (hari), 

Icr = intensitas hujan kritis (mm/hari), 

Rcr = perubahan nilai curah hujan kritis (mm), 

Dcr = lama waktu hujan kritis (hari). 

Hubungan antara nilai intensitas hujan anteseden dan lama waktu hujan 

anteseden inilah yang akan digunakan dalam pemodelan ambang hujan anteseden 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. Hasil grafik merupakan Persebaran kejadian 

hujan yang memicu longsor pada tahun 2014-2016 dan tahun 2010-2018.  

Dari 220 grafik intensitas hujan kumulatif kejadian longsor kemudian diolah 

untuk digunakan dalam model empirik. Pemodelan dibuat menjadi suatu kurva 

yang dikenal sebagai I-D Curve. I-D Curve adalah kurva batas bawah (lower limit 

curve) atau grafik ambang hujan kejadian longsor yang dipicu oleh curah hujan. 

Kurva empirik (I-D Curve) dibuat menggunakan analisis regresi, dengan 

menentukan batas terendah pada kurva berdasarkan sebaran titik data. Kurva yang 

terbentuk diharapkan dapat mewakili seluruh titik-titik tersebut. Metode yang 

digunakan pada kurva empirik adalah metode kuadrat terkecil. Setelah itu, 

ditentukan Ambang hujan dengan persamaan untuk analisis regresi kurva batas 

bawah pada persamaan 2.1 (Muntohar, 2009).  

 

 

Gambar 3. 6 Titik data semua lokasi untuk kurva empirik hujan anteseden 
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3.4. Analisis ROC untuk Model Empirik Ambang Hujan 

Evaluasi model ambang hujan dilakukan dengan menganalisis data curah 

hujan yang terjadi pada waktu interval 1 – 30 hari pada bulan yang sama atau 

berbeda dari waktu terjadinya longsor menggunakan metode analisis ROC. Analisis 

ROC (Receiver Operating Characteristic) adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mengetahui keakuratan model ambang hujan dalam memprediksi 

kejadian longsor untuk sistem peringatan dini.  

Metode ini memberikan hasil berupa indek statistik yang dapat mengukur 

ketepatan model ambang hujan. Perhitungan dengan metode ini, perlu ditentukan 

beberapa parameter yaitu intensitas hujan prediksi (Ipred), True Positive (TP), False 

Positive (FP), True Negative (TN) dan False Negative (FN). Intensitas hujan 

prediksi (Ipred) didapatkan dari persamaan model empirik pada 220 lokasi kejadian 

longsor di Indonesia. Durasi hujan (D) yang digunakan adalah lama waktu hujan 

anteseden, yaitu durasi hujan harian kumulatif yang dihitung dalam interval waktu 

(1 – 30 hari) seperti pada Tabel 3.2. Sedangkan untuk parameter TP, FP, TN dan 

FN ditentukan melalui tabel probabilitas. Tabel ini merupakan hubungan kejadian 

aktual dengan kejadian prediksi yang ditiap kolom kejadian dibagi menjadi dua 

kategori yaitu longsor (1) dan tidak longsor (0). Akan tetapi, untuk kejadian 

prediksi dikategorikan longsor, apabila intensitas hujan (I) lebih besar dari 

intensitas hujan prediksi (Ipred) dan dikategorikan tidak longsor jika intensitas hujan 

(I) lebih kecil dari intensitas hujan prediksi (Ipred). Berikut tabel probabilitas dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. True Positive terjadi jika curah hujan memicu longsor pada 

kejadian aktual dan kejadian yang diprediksi (1,1). True Negative adalah curah 

hujan yang terjadi tidak memicu longsor pada kejadian aktual maupun kejadian 

prediksi (0,0). False Positive terjadi jika curah hujan tidak memicu longsor pada 

kejadian aktual, tetapi menurut prediksi, hujan dapat memicu longsor (0,1). False 

Negative adalah curah hujan yang terjadi dapat memicu longsor pada kejadian 

aktual, tetapi menurut prediksi tidak memicu longsor (1,0). False positive dan False 

negative juga disebut Error type I dan Error type II (Frattini, et al., 2010). 
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Tabel 3. 2 Tabel probabilitas untuk analisis model ambang hujan (Peres dan 

Cancelliere 2014) 

 
Kejadian Longsor Aktual 

Longsor (1) Tidak longsor (0) 

Kejadian 

Longsor 

prediksi 

Longsor (I > Ipred,1) True Positive, TP False Positive, FP 

Tidak longsor (I < 

Ipred,0) 
False Negative, FN True Negative, TN 

 

Setelah seluruh parameter diperoleh, perhitungan untuk menentukan indek 

statistik dapat dilakukan. penelitian ini menggunakan tujuh indek statistik dalam 

menganalisis tingkat keakuratan model ambang hujan menurut Fawcett (2006) dan 

Frattini (2010) yaitu (i) Tingkat kemampuan ambang hujan dalam mengidentifikasi 

kejadian hujan yang memicu longsor, 
FNTP

TP
TPR


 , (ii) Tingkat kesalahan 

ambang hujan dalam mengidentifikasi kejadian hujan yang tidak memicu longsor, 

TNFP

FP
FPR



 , (iii) Tingkat kemampuan ambang hujan dalam mengidentifikasi 

kejadian hujan yang tidak memicu longsor, FPR1TNR  , (iv) Tingkat kesalahan 

ambang hujan dalam mengidentifikasi kejadian hujan yang memicu longsor, 

TPR1FNR  , (v) Pengukuran untuk mengetahui probabilitas dari kejadian hujan 

benar-benar dapat memicu longsor, 
TPFP

TP
PPP



 , (vi) Pengukuran untuk 

mengetahui probabilitas dari kejadian hujan benar-benar tidak memicu longsor, 

TNFN

TN
NPP



 , dan (vii)  Rasio antara True Positive Rate dengan False Positive 

Rate, FPRTPRTSS  . 

Metode analisis ROC juga dapat mengukur keakuratan dari ambang hujan 

dalam bentuk kurva ROC. Kurva ROC merupakan hubungan antara indek True 

Positive Rate dan False Positive Rate yang ditiap titiknya menunjukkan tingkat 

kemampuan ambang hujan dalam memprediksi kejadian longsor. Tingkat 

keakuratan tinggi apabila kurva ROC yang dihasilkan bernilai mendekati 1 atau 

disebut juga perfect classification. Keakuratan ambang hujan dapat dilihat dari Area 

Under Curve (AUC) pada kurva, yaitu merupakan area di bawah kurva yang 
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menunjukkan tingkat keakuratan dari seluruh variabel kejadian hujan yang memicu 

longsor dan tidak longsor. 

 

 


