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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kawasan Bandung Utara 

  Kawasan Bandung Utara (KBU) adalah Kawasan Strategis Provinsi 

Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029. Kawasan Bandung Utara adalah kawasan yang 

mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga 

merupakan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air. Batas 

Kawasan Bandung Utara ditetapkan berdasarkan ekosistem kawasan serta 

wilayah administratif. Batas KBU berdasarkan ekosistem kawasan meliputi 

sebagian wilayah daerah Kabupaten Bandung, daerah Kota Bandung, 

daerah Kota Cimahi, dan daerah Kabupaten Bandung  Barat dengan batas 

di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang 

menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Gunung Masigit, Gunung 

Gedongan, Gunung Sunda, Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung 

Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis 

kontur 750 meter di atas permukaan laut, serta batas Kawasan Bandung 

Utara berdasarkan wilayah adiministratif adalah daerah Kabupaten 

Bandung, daerah Kota Bandung, daerah Kota Cimahi dan daerah Kabupaten 

Bandung Barat. Wilayah administratif  KBU di daerah Kecamatan Lembang 

dan Kecamatan Parongpong berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa 

Barat no 2 tahun 2016, berjumlah 23 desa, Batas administrasi Kawasan 

Bandung Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut 
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Gambar 2. 1 Batas Administrasi KBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

   ( Sumber : Bappeda Provinsi Jawabarat 2016) 

 

2.2 Zonasi Pengendalian Kawasan Bandung Utara 

Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 

tata ruang oleh karena itu zonasi pengendalian  KBU disusun dengan 

pertimbangan utama pada aspek mitigasi bencana, serta kemampuan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan (Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat No 2, 2016).   

 

 

Penetapan Zonasi Pengendalian dibagi menjadi tujuh zona pengendali yaitu: 

1. Zona Konservasi  

Zona Konservasi atau lindung utama, meliputi  kawasan lindung, 

terutama kawasan hutan lindung, hutan konservasi, Taman Hutan Raya Ir. 

H. Djuanda, TWA Tangkuban Parahu, Cagar Alam Tangkuban Parahu, 

lindung alami, kawasan Observatorium Bosscha,  koridor 250 (dua ratus 
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lima puluh) meter  kiri kanan Sesar Lembang, Kawasan Rawan Bencana III 

Gunung Api Tangkuban Parahu, sempadan sungai dan situ/danau,  radius 

50 (lima puluh) meter dari  mata air, serta lahan dengan kelerengan 40% 

(empat puluh persen) atau lebih, hutan produksi, dan ruang terbuka hijau. 

2. Zona Lindung Tambahan 

 Zona Lindung Tambahan meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan 

rawan bencana dan Gunung Api Tangkuban Parahu, kawasan perdesaan 

dengan fungsi resapan air tinggi. 

3. Zona Pemanfaatan Perdesaan 

Zona Pemanfaatan Perdesaan merupakan kawasan dengan tingkat 

kepadatan wilayah sedang sampai rendah, meliputi kawasan perdesaan di 

kawasan resapan air rendah. 

4. Zona Pemanfaatan Perkotaan 

Zona Pemanfaatan Perkotaan merupakan kawasan dengan dengan 

tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan 

perkotaan di kawasan resapan air rendah 

5. Zona Pemanfaatan Terbatas Perdesaan 

Zona Pemanfaatan Terbatas Perdesaan merupakan kawasan dengan 

tingkat kepadatan wilayah sedang sampai rendah, meliputi kawasan 

perdesaan di kawasan resapan air sedang. 

6. Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan 

Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan merupakan kawasan dengan 

tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan 

perkotaan di kawasan resapan air sedang. 

7. Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan 

Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan merupakan 

kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, 

meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air tinggi. Peta 

Pembagian zona pengendalian dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2. 2 Zonasi Pengendalian Kawasan Bandung Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat 2016) 

 

2.3 Tanah Longsor 

Pengertian tanah longsor itu sendiri adalah perpindahan material 

pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material 

campuran tersebut, bergerak ke bawah atau ke luar lereng (SNI 13-7124-

2005). Tanah longsor terjadi kerena ada gangguan kestabilan pada tanah/ 

batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng tersebut dapat 

dikontrol oleh kondisi morfologi terutama kemiringan lereng, kondisi 

batuan atau tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada 

lereng. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu 

adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Potensi 

terjadinya pada lereng tergantung pada kondisi batuan dan tanah 

penyusunannya, struktur geologi, curah hujan dan penggunaan lahan. Tanah 

longsor umumnya terjadi pada musim hujan dengan curah hujan yang 

tinggi. Tanah yang kasar akan lebih berisiko terjadi longsor karena tanah 

tersebut mempunyai kohesi agregat tanah yang rendah. 



10 
` 

                   Institut Teknologi Nasional 

 
 

2.4 Sistem Informasi Geografis ( SIG ) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, 

memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data 

geografis. Akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk 

Geographical Information Science atau Geospatial Information Studies 

yang merupakan ilmu studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan 

Geographic Information System. Dalam artian sederhana sistem informasi 

geografis dapat kita simpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis 

statistik dan teknologi sistem basis data (database). (Irwansyah, 2013 ) 

Sehingga dapat dirangkum konsep sebuah sistem informasi geografis 

adalah sebagai berikut:  

1. Informasi geografis adalah informasi mengenai tempat dipermukaan 

bumi.  

2. Teknologi informasi geografis meliputi Global Positioning System 

(GPS), remote sensing dan Sistem Informasi Geografis.  

3. Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer dan piranti lunak 

(software). 

4. Sistem Informasi Geografis digunakan untuk berbagai macam variasi 

aplikasi.  

5. Sistem Informasi Geografis merupakan ilmu sistem yang 

melatarbelakangi teknologi Sistem Informasi Geografis. 

SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang 

mengacu pada posisi, obyek dan hubungan di antaranya di antaranya dalam 

ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana 

di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi, 

di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfer. 

(Irwansyah, 2013 )  
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2.5 Data Spasial 

   Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang 

mengacu pada posisi, obyek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. 

Data spasial merupakan salah satu item dari informasi, dimana didalamnya 

terdapat informasi mengenai bumi termasuk permukaan bumi, dibawah 

permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfir (Irwansyah, 2013 

). Fenomena tersebut berupa fenomena alamiah dan buatan manusia. Data 

pada SIG memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari data mentah maupun 

data yang sudah dalam bentuk siap tampil. Misalnya data array dari GPS 

(kordinat), hasil scanning peta, digitasi, dan lain-lain, dimana tiap titiknya 

diwakili oleh nilai longitude (garis bujur) dan latitude (garis lintang). 

Namun adakalanya data GIS yang lain didapatkan dari citra satelit 

(penginderaan jauh), digitasi, dan lain-lain. Format data spasial secara 

umum dapat dikategorikan dalam format digital dan analog. Dalam format 

digital terdapat dua model representasi data, yaitu model data vektor dan 

model data raster. Kedua model mampu menyimpan detail informasi 

tentang lokasi serta atributnya. Perbedaan mendasar antara kedua model 

tersebut terletak pada cara penyimpanan serta representasi sebuah objek 

geografis dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Dekstop Arcgis ) 

Karakteristik utama dari data spasial adalah bagaimana mengumpulkannya 

dan memeliharanya untuk berbagai kepentingan. Selain itu juga ditujukan 

sebagai salah satu elemen yang kritis dalam melaksanakan pembangunan 

sosial ekonomi secara berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. 

Gambar 2. 3 Perbandingan data vektor dan data raster 
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Berdasarkan perkiraan hampir lebih dari 80% informasi mengenai bumi 

berhubungan dengan informasi spasial (Irwansyah, 2013) 

 

2.6 Data Atribut 

Data atribut adalah data yang mendeskripsikan karakteristik atau 

fenomena yang dikandung pada suatu objek data dalam peta dan tidak 

mempunyai hubungan dengan posisi geografi. Data atribut dapat berupa 

informasi numerik, foto, narasi, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari 

data statistik, pengukuran lapangan dan sensus, dan lain-lain. Atribut dapat 

dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif. Pada pendeskripsian secara 

kualitatif, kita mendeskripsikan tipe, klasifikasi, label suatu objek agar 

dapat dikenal dan dibedakan dengan objek lain, misalnya: sekolah, rumah 

sakit, hotel, dan sebagainya. Bila dilakukan secara kuantitatif, data objek 

dapat diukur atau dinilai berdasarkan skala ordinat atau tingkatan, interval 

atau selang, dan rasio atau perbandingan dari suatu titik tertentu  (Warman 

dkk,2019). Contoh data atribut dapat dilihat pada tabel 2.1  

 

Tabel 2. 1 Contoh data atribut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Pembobotan dan Skoring 

Metode skoring dan pembobotan adalah suatu metode pemberian skor 

atau nilai terhadap masing-masing value parameter untuk menentukan 

tingkat kemampuannya. penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah 
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ditentukan. Sedangakan metode pembobotan atau disebut juga weighting 

adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki 

peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk mementukan 

kemampuan lahan atau sejenisnya (Muhammad, 2015). Nilai bobot 

parameter penentuan daerah rawan longsor dapat dilihat pada Tabel 2.2 

berikut ini. 

Tabel 2. 2 Aturan Pembobotan dan Skoring 

No Parameter Bobot 

1. Faktor Curah Hujan 0,3 

2. Faktor Jenis Batuan 0,2 

3. Faktor Kemiringan Lereng 0,2 

4. Faktor Penggunaan Lahan 0,2 

5. Faktor Jenis Tanah 0,1 
 (Sumber : Puslittanak (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat) ) 

1. Kemiringan Lereng 

 Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu 

longsor Semakin tinggi tingkat kemiringan lereng, maka potensi 

terjadinya longsor juga akan semakin besar. klasifikasi kemiringan 

lereng dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. 

Tabel 2. 3 Klasifikasi dan Skor Kemiringan Lereng 

No Lereng (%) Bobot Skor 

1 >45  5 

2 30-45  4 

3 15-30 0.2 3 

4 8-15  2 

5 <8  1 
(Sumber : Puslittanak (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat) ) 

 

 

 

2. Jenis Tanah 

 Berikut adalah tingkatan skor jenis tanah yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 berikut ini. 

Tabel 2. 4 Skor Jenis Tanah 

No Jenis Tanah bobot Skor 
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1 Regosol  5 

2 Andsolol podsolik  4 

3 Latosol coklat 0.1 3 

4 Asosiasi latosol coklat  2 

5 Aluvial  1 
 (Sumber : Puslittanak (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat)) 

 

3. Curah Hujan 

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena 

meningkatnya intensitas curah hujan. Hujan lebat pada awal musim dapat 

menimbulkan longsor, karena tanah yang merekah air akan masuk dan 

terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral 

(Falahnsia, 2015 ). Berikut adalah skor untuk curah hujan yang dapat dilihat 

pada Tabel 2.5 berikut ini. 

Tabel 2. 5 Skor Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm) Bobot Skor 

1 Sangat basah (>3000)  5 

2 Basah ( 2501-3000)  4 

3 Sedang ( 2001-2500) 0.3 3 

4 Kering ( 1501-2000)  2 

5 Sangat kering (<1500)  1 
(Sumber : Puslittanak (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat) ) 

 

 

4. Penggunaan lahan 

 Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk intervensi 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan merupakan hasil 

interaksi antara aktivitas manusia dengan lingkungan alami. Tanaman 

yang menutupi lereng bisa mempunyai efek penstabilan yang negatif 

maupun positif. Akar bisa mengurangi larinya air atas dan meningkatkan 

kohesi tanah, atau sebaliknya bisa memperlebar keretakan dalam 

permukaan batuan dan meningkatkan peresapan (Sitanala, 1989), aturan 

bobot dan skor dari penggunaan lahan pada Tabel 2.6 berikut ini 
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                      Tabel 2. 6 Skor dan bobot Penggunaan lahan 

No Penggunaan lahan Bobot Skor 

1 Tegalan/Sawah  5 

2 Semak belukar  4 

3 Hutan dan perkebunan 0.2 3 

4 Kota/pemukiman  2 

5 Tambak, waduk, perairan  1 
( Sumber : Puslittanak (2004) Bogor pada Yassar dkk,  (2020) 

5. Jenis Batuan 

  Mengingat massa batuan dan tanahlah yang melakukan pergerakan 

pada suatu kejadian tanah longsor, maka sangat penting untuk 

mengetahui pengaruh faktor geologi terhadap terjadinya longsoran. 

Struktur geologi, sifat batuan, hilangnya perekat tanah karena proses 

alami (pelarutan), dan gempa merupakan faktor geologi yang  

mempengaruhi terjadinya longsor. Struktur geologi yang mempengaruhi 

terjadinya tanah longsor adalah kontak batuan dasar dengan pelapukan 

batuan, retakan/rekahan, perlapisan batuan, dan patahan. Proses 

pelapukan batuan yang sangat intensif banyak dijumpai di negara-negara 

yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Batuan yang banyak 

mengalami pelapukan akan menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan 

yang pada akhirnya membentuk lapisan batuan lemah dan tanah residu 

yang tebal. Zona patahan merupakan zona lemah yang mengakibatkan 

kekuatan batuan berkurang sehingga menimbulkan banyak retakan yang 

memudahkan air meresap ( Effendi, 2002).  Untuk pengkelasan dan skor 

untuk jenis batuan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 2. 7 Jenis Batuan dan Skor 

No Jenis Batuan Bobot Skor 

1 Batuan vulkanik  3 

2 Batuan sedimen 0.2 2 

3 Batuan alluvial   1 
(Sumber : Puslittanak (2004) Bogor pada Yassar dkk  (2020) 
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2.8 Analisis Spasial 

  Karakteristik utama Sistem Informasi Geografi adalah kemampuan 

menganalisis sistem seperti analisa statistik dan overlay yang disebut analisa 

spasial. Analisa dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi yang 

sering digunakan dengan istilah analisa spasial , tidak seperti sistem 

informasi yang lain yaitu dengan menambahkan dimensi ruang (space) atau 

geografi. Kombinasi ini menggambarkan attribut-attribut pada bermacam 

fenomena seperti umur seseorang, tipe jalan, dan sebagainya, yang secara 

bersama dengan informasi seperti dimana seseorang tinggal atau lokasi 

suatu jalan [Keele,1997 dalam Handayani 2005]. Salah satu cara dasar untuk 

membuat atau mengenali hubungan spasial melalui proses overlay spasial. 

Overlay Spasial dikerjakan dengan melakukan operasi join dan 

menampilkan secara bersama sekumpulan data yang dipakai secara bersama 

atau berada dibagian area yang sama. Hasil kombinasi merupakan 

sekumpulan data yang baru yang mengidentifikasikan hubungan spasial 

baru. Menurut (Dewi Handayani 2005) ada beberapa konsep analisa spasial, 

berikut ini adalah penjelasan dari macam-macam konsep dari analisa spasial  

 

1. Intersect 

Digunakan untuk menggabungkan dua set data spasial yang saling 

berpotongan, hanya feature-feature yang terdapat di dalam extent 

kedua theme ini yang akan ditampilkan ilustrasi proses intersect dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dekstop Arcgis  

Gambar 2. 4 Intersect 
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2. Clip 

Clip digunakan untuk memotong sebuah tema yang berbentuk titik, 

garis, dan poligon dengan mengambil bagian dalam dan membuang 

bagian luarnya. Tampilan clip dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Desktop Arcgis) 

 

3. Slope 

  Fungsi analisis slope merupakan salah satu fungsi analisis spasial 

yang berkaitan dengan data atau tematik permukaan digital (3D 

Analysis Tools). Slope digunakan untuk mengidentifikasi kemiringan 

(gradient atau angka perubahan maksimum nilai Z) dari setiap cell pada 

data raster. Rentang nilai pada hasil fungsi ini bergantung pada jenis 

satuan pengukurannya. Satuan derajat memiliki nilai rentang 

kemiringannya antara 0 sampai 90. Untuk satuan persen, permukaan 

yang datar ialah 0% dan semakin mendekati vertikal maka nilai 

persennya akan semakin bertambah. Fungsi analisis ini pada umumnya 

menerima masukan data ketinggian dalam format raster atau grid atau 

TIN untuk menghasilkan layer raster baru sebagai wujud dari nilai- nilai 

kemiringan yang siap diklasifikasikan kembali. Ilustrasi slope dapat 

pada Gambar 2.6 berikut. 

 

Gambar 2. 5 Clip 
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Gambar 2. 6 Ilustrasi gambar slope 

( Sumber : Pro Arcgis ) 

4.  Reclassify 

Reclassify atau reklasifikasi merupakan sebuah fungsi analisis 

spasial yang digunakan untuk mengklasifikasi atau mengubah nilai pada 

raster. Fungsi ini akan melakukan pengklasifikasian suatu data raster ke 

dalam data raster lainnya berdasarkan batas-batas kelas yang ditentukan 

oleh pengguna. Unsur-unsur spasial dapat diklasifikasikan kembali 

berdasarkan ketentuan, kriteria, atau kategori beserta batas-batas (interval) 

yang dibuat oleh penggunanya. . Ilustrasi reclassify dapat pada Gambar 

2.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ( Sumber : Pro Arcgis ) 

        Gambar 2. 7 Ilustrasi reclassify 
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5. Query  

Untuk kepentingan tertentu dibutuhkan informasi mengenai data-

data apa saja yang tercakup dalam peta tersebut. Untuk mengetahui 

secara spesifik suatu informasi, anda dapat melakukan Query misalnya 

untuk mengetahui lokasi dan informasi (atribut) dari suatu Feature.
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2.9  Penelitian Terkait Metode Pembobotan dan Skoring 

Tabel 2. 8 Keterkaitan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Persamaan Perbedaan 

1 Riki Rahmad , Suib 

dan Ali Nurma 

Aplikasi SIG untuk 

Pemetaan Tingkat 

Ancaman Longsor di 

Kecamatan Sibolangit, 

Kabupaten Deli Serdang, 

Sumatera Utara 

Mendeskripsikan tingkat 

ancaman 

longsor di Kecamatan 

Sibolangit, Kabupaten 

Deli 

Serdang, Sumatera Utara 

berdasarkan faktor-

faktor 

yang mempengaruhi 

terjadinya tanah longsor 

 

1. Tujuan penelitian 

2. Aturan bobot dan 

skor 

3. Variabel 

penelitian 

1. Teknik 

analisis data 

 

 

2 Abdul Hamid 

Rahmat, Lilik Budi 

Prasetyo dan Omo 

Rusdiana 

Pemetaan Kawasan 

Rawan Bencana Dan 

Analisis Resiko Bencana 

Tanah Longsor Dengan 

Sistem Informasi 

Geografis (Sig) 

(Studi Kasus Kawasan 

Kaki Gunung Ciremai, 

Kabupaten Majalengka) 

Memetakan kawasan 

rawan bencana tanah 

longsor serta 

menganalisis resiko 

bencana tanah longsor di 

kawasan kaki gunung 

ciremai Kabupaten 

Majalengka 

1. Aturan bobot dan 

skor 

2. Variabel 

penelitian 

3. Tujuan penelitian 

 

1. Teknik 

analisis data 
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3 Mohammad Abdul 

Khafid 

Analisis Penentuan Zonasi 

Pemukiman Risiko 

Bencana 

Tanah Longsor Berbasis 

Sistem Informasi 

Geografis: 

Studi Kasus Kecamatan 

Gedangsari, Kabupaten 

Gunung Kidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Untuk mengetahui 

peta potensi persebaran 

pemukiman yang 

rawan terhadap bencana 

tanah longsor yang 

berada di Kecamatan 

Gedangsari, Kabupaten 

Gunungkidul. Di 

harapkan dengan adanya 

peta potensi pemukiman 

rawan tanah 

longsor, dapat menjadi 

rekomendasi bagi 

pemerintah setempat 

sebagai tindakan 

mitigasi bencana 

maupun perencanaan 

pembangunan wilayah. 

1. Aturan bobot dan 

skor 

2. Variabel 

penelitian 

1. Teknik analisis 

data 

 

4. Rudolf D. Abrauw Wilayah rawan longsor di 

Kota Jayapura 

Mengetahui 

dan menganalisis 

sebaran spasial 

wilayah rawan 

(susceptibility) 

dan risiko 

(risk) longsor 

1. Variabel 

penelitian 

 

 

 

1. Tujuan 

penelitian 

2. Teknik analisis 

data 

3. Metode 

pengumpulan 

 Data 

 




