
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gunungapi Merapi merupakan salah satu gunungapi paling aktif di dunia 

dengan ketinggian 2.980 m dpal, secara geografis terletak pada posisi 70 32’ 05” 

Lintang Selatan dan 1100 26’ 05” Bujur Timur, secara administratif terletak di 

empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa 

Tengah (BAPPENAS dan BNPB, 2011). Aktivitas vulkanik Merapi cukup tinggi 

sehingga sering terjadi proses erupsi, salah satunya adalah pada tahun 2010 yang 

mengeluarkan awan panas. 

Berdasarkan besarnya letusan, erupsi dibagi atas 2 macam yaitu eksplosif 

dan efusif, eksplosif mempunyai daya letusan kuat yang ditandai dengan adanya 

awan panas, sedangkan efusif mempunyai daya letusan lemah yang ditandai 

dengan adanya semburan lava pijar dan lelehan lava (Danang dkk, 2011). Letusan 

tersebut menimbulkan berbagai macam dampak terhadap kehidupan manusia, 

contohnya adalah erupsi tanggal 26 November 2010 yang mengakibatkan 334 

orang meninggal dan 7.129 rumah mengalami kerusakan (BAPPENAS dan 

BNPB, 2011).   

Erupsi Gunungapi Merapi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar 

dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, erupsi tersebut bersifat eksplosif yang 

mengeluarkan awan panas. Jumlah material piroklastik yang dimuntahkan Merapi 

mencapai 150 juta m3 yang sebanding dengan 30 kali lipat volume yang 

diakibatkan oleh erupsi tahun 2006 yang hanya sebesar 5 juta m3, besarnya 

material piroklastik tersebut membuat potensi lahar semakin besar (Danang dkk, 

2011). Banjir lahar terjadi akibat adanya hujan di sekitar puncak gunungapi yang 

mengakibatkan mengalirnya material letusan mengikuti pola aliran sungai. 

Derasnya arus dan besarnya material dapat menghanyutkan apapun yang 

dilaluinya termasuk rumah, sawah, bahkan manusia sekalipun. Bahaya tersebut 



mengancam penduduk yang tinggal di sekitar sungai yang mempunyai hulu di 

puncak Gunungapi Merapi. 

Kali Putih merupakan salah satu sungai yang mempunyai hulu di Merapi 

dan berpotensi terkena banjir lahar. Peristiwa lahar yang terjadi di Kali Putih 

menyebabkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Kerusakan penggunaan 

lahan merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. 

Terjangan lahar pada daerah permukiman dan lahan pertanian menyebabkan 

masyarakat kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, hal ini perlu untuk dikaji 

karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar daerah 

penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menanggulangi 

bencana tersebut di waktu yang akan datang.     

Ilmu sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dapat digunakan 

untuk analisis tingkat kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar di Sub DAS 

Kali Putih. Kemudahan yang ditawarkan oleh ilmu ini membuat proses pengerjaan 

analisis menjadi lebih efektif dan efisien. Proses pengolahan dan analisa data 

spasial dapat dilakukan melalui sistem informasi geografis, sedangkan informasi 

keadaan penggunaan lahan dapat diketahui melalui citra satelit penginderaan jauh. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kerusakan Penggunaan 

Lahan Akibat Banjir Lahar Pasca Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 di 

Sub DAS Kali Putih”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan terkait dengan penelitian yaitu : 

1. daerah mana saja yang terkena luapan banjir lahar di Sub DAS Kali 

Putih ?, 

2. penggunaan lahan apa saja yang mengalami kerusakan akibat banjir 

lahar di Sub DAS Kali Putih ?, dan 

 

 



3. bagaimana tingkat kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar di 

Sub DAS Kali Putih ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. mengetahui daerah yang terkena luapan banjir lahar di Sub DAS Kali 

Putih, 

2. mengetahui penggunaan lahan yang mengalami kerusakan akibat 

banjir lahar di Sub DAS Kali Putih, dan 

3. menganalisis tingkat kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar 

di Sub DAS Kali Putih. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :  

1. memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat di daerah 

penelitian mengenai daerah yang terkena luapan banjir lahar, 

penggunaan lahan yang mengalami kerusakan serta tingkat 

kerusakannya, 

2. sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat di daerah 

penelitian untuk menanggulangi bencana yang terjadi saat ini dan 

bencana dimasa mendatang, dan  

3. bermanfaat bagi studi kebencanaan dan penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan erupsi gunungapi, khususnya untuk tingkat 

kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Telaah Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1. Letusan Gunungapi 

Gunungapi merupakan sebuah bentuk timbunan (kerucut dan 

lainnya) di permukaan bumi yang terbentuk oleh timbunan rempah letusan 



(batuan lelehan magma, rempah lepas, dan gas) yang berasal dari bagian 

dalam bumi (BAKORNAS PB, 2007). Bahaya gunungapi merupakan 

bahaya yang ditimbulkan akibat aktivitas gunungapi (baik berupa benda 

padat, cair, gas, atau campuran diantaranya), bersifat mengancam atau 

merusak dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda dalam 

tatanan kehidupan manusia (Djauhari, 2011). Letusan gunungapi 

merupakan salah satu bahaya yang bersifat mengancam dan merusak 

tatanan kehidupan manusia.  

Berdasarkan waktu kejadiannya bahaya letusan gunungapi dibagi 

atas bahaya utama/primer dan bahaya ikutan/sekunder. Kedua jenis bahaya 

tersebut masing-masing mempunyai risiko merusak dan mematikan. 

Bahaya utama (primer) merupakan bahaya yang terjadi ketika proses 

letusan gunungapi sedang berlangsung. Terdapat beberapa bahaya utama 

(primer) dari letusan gunungapi antara lain adalah awan panas (piroclastic 

flow), lontaran batu pijar, hujan abu, leleran lava (lava flow), dan gas 

beracun. 

Awan panas merupakan campuran material letusan antara gas dan 

bebatuan (segala ukuran) yang terdorong ke bawah akibat densitas tinggi 

dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan 

gulungan awan yang menyusuri lereng. Suhu awan panas sangat tinggi 

antara 3000-7000 C dengan kecepatan luncur lebih dari 70 km/jam 

(tergantung kemiringan lereng). 

Lontaran batu pijar disebut juga sebagai bom vulkanik. Lontaran 

batu pijar terjadi ketika letusan (magmatik) berlangsung. Jauhnya lontaran 

tergantung kepada besarnya energi letusan. Suhu lontaran batu pijar lebih 

dari 2000 C dengan ukuran garis tengah lebih dari 10 cm. Lontaran batu 

pijar dapat membakar, melukai, bahkan mematikan makhluk hidup.   

Hujan abu terjadi ketika proses letusan gunungapi sedang 

berlangsung. Material letusan yang berukuran halus berupa abu dan pasir 

halus diterbangkan oleh angin dan jatuh sebagai hujan abu. Hujan abu 

berbahaya untuk pernapasan dan mata, mencemari airtanah, merusak 



tumbuhan, menyebabkan korosif pada atap seng karena mengandung unsur 

kimia yang bersifat asam serta pesawat terbang (terutama yang bermesin 

jet).  

Lava merupakan magma yang mencapai permukaan bumi. Suhu 

lava dapat mencapai 7000-12000 C dan alirannya bersifat cairan kental. 

Umumnya aliran lava mengikuti lereng/lembah gunungapi dan dapat 

membakar apa saja yang dilaluinya. Jika telah membeku, lava akan 

berubah menjadi batuan beku. 

Gas beracun dapat muncul setelah letusan dan dapat muncul 

dengan sendirinya melalui celah batuan yang ada. Gas yang sering 

dikeluarkan oleh celah bebatuan gunung api yaitu CO2, H2S, HCl, SO2, 

dan CO. Gas yang paling sering menjadi penyebab kematian adalah gas 

CO2. Sifat gas jenis ini lebih berat dari udara sehingga cenderung 

menyelinap di dasar lembah atau cekungan terutama bila malam hari, 

cuaca kabut atau tidak berangin, karena dalam suasana tersebut 

konsentrasinya akan bertambah besar. Gunung Tangkuban Perahu, 

Gunung Dieng, Gunung Ciremei, dan Gunung Papandayan terkenal 

memiliki karakteristik letusan gas dan sering meminta korban karena 

keberadaan gas yang dikandungnya dan dikenal memiliki “Lembah Maut”. 

Bahaya ikutan (sekunder) merupakan bahaya yang terjadi setelah 

proses letusan gunungapi. Bila suatu gunungapi meletus akan terjadi 

penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian 

atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa 

oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir 

bebatuan, banjir tersebut disebut banjir lahar. 

 

1.5.1.2. Banjir Lahar 

Menurut Lavigne and Thouret (2000) lahar disebut juga dengan 

mudstream yaitu suatu campuran material erupsi gunungapi (bongkahan 

batu dan air) yang mengalir dengan cepat. Meskipun material lahar 

tersusun atas abu gunungapi dan fragmen batuan, tetapi aliran lahar 



mampu mengalir lebih deras dan lebih cepat jika dibandingkan dengan 

aliran air biasa. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecepatan 

aliran lahar bisa mencapai lebih dari 65 km/jam dan dapat mengalir deras 

hingga jarak lebih dari 80 km (Daryono, 2011). Aliran lahar mempunyai 

kecepatan tinggi dengan material berupa campuran bongkahan batu dan air 

yang memiliki debit dan kecepatan tinggi dengan kemampuan mengangkut 

sedimen, seperti terlihat pada gambar 1.1. berikut. 

 

 
Gambar 1.1. Peristiwa Banjir Lahar  

Sumber : http://news.detik.com, 2012 

 

Menurut waktu kejadiannya, lahar dibagi atas 3 : (1) lahar syn-

eruptive, (2) lahar post eruptive, (3) dan lahar non-eruptive (Lavigne dan 

Thouret 2000). Lahar syn-eruptive terbentuk pada saat erupsi gunungapi 

berlangsung. Lahar syn-eruptive bersumber dari aliran air yang bercampur 

dengan material letusan. Lahar post eruptive terjadi pasca letusan 

gunungapi. Lahar post eruptive dapat terjadi setiap saat selama beberapa 

tahun dan disebabkan oleh hujan. Lahar non-eruptive terjadi karena adanya 

longsoran bongkahan batu dan semburan danau kawah (meluapnya air di 

danau kawah oleh pencairan es) dan penyebabnya bukan dari letusan 

gunungapi.    

Gunungapi Merapi termasuk jenis gunungapi strato yang terletak di 

Jawa Tengah, Indonesia. Gunungapi Merapi termasuk salah satu 

http://news.detik.com/�


gunungapi paling aktif di dunia. Gunungapi Merapi di kelilingi oleh 

populasi 1,1 juta orang dengan sekitar 200.000 orang hidup di daerah 

rawan terutama untuk aliran piroklastik (area terlarang dan masuk zona 

bahaya pertama), dan 120.000 lebih tinggal di sepanjang sungai yang 

rawan terkena banjir lahar (Lavigne et al, 2000). Beberapa sungai yang 

rawan terkena banjir lahar seperti Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Opak, 

Kali Woro, Kali Senowo, Kali Lamat, Kali Putih, Kali Krasak, Kali 

Blongkeng, Kali Batang, Kali Boyong, dan Kali Bedog. 

Lahar yang terjadi di Merapi masuk pada kategori syn-eruptive dan 

post-eruptive. Sejak pertengahan abad XVI paling tidak terjadi 8 kali lahar 

syn-eruptive dari 61 kejadian erupsi. Lahar terjadi hanya pada beberapa 

sungai selama kejadian erupsi (Senowo, Blongkeng, dan Batang pada 

tahun 1920 dan 1961). Kejadian lahar syn-eruptive besar terjadi pada 9 

sungai antara Pabelan dan Woro pada tanggal 13 Desember 1930 dan 7-8 

Januari 1969 (Siswowidjojo, 1971 dalam Danang dkk, 2011). Frekuensi 

rerata kejadian tersebut sekitar 1 kali pada setiap 30 tahun, sedangkan 

lahar post-eruptive terjadi setiap tahun di beberapa sungai yang berhulu di 

Merapi. 

Peristiwa banjir lahar telah terjadi di Kabupaten Magelang di 

beberapa tempat, salah satu contoh adalah peristiwa banjir lahar pada 

tanggal 22 Maret 2011 di sekitar Kali Putih. Peristiwa tersebut 

menyebabkan 117 warga yang berada di Dusun Krapyak, Desa Sirahan, 

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang mengungsi dari rumah masing-

masing. Pengungsian dilakukan di Dusun Gajahan, Desa Gulon, 

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Banjir lahar tersebut 

menyebabkan rumah warga tenggelam dan hanyut terbawa banjir lahar. 

Kerugian lain yang ditimbulkan yaitu menenggelamkan dan merusak lahan 

pertanian warga. Tanaman warga seperti cabe, jagung, dan padi tidak luput 

dari derasnya aliran banjir lahar (http://jakarta45.wordpress.com, 2012).         
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1.5.1.3. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kesatuan wilayah tata 

air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan mengalir 

melalui sungai dan anak-anak sungai, dan merupakan bagian dari siklus 

hidrologi (Masbah dkk, 2004). Menurut Departemen Kehutanan (2003) 

dalam Abdul (2007), Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah 

tangkapan air dari hulu sampai hilir yang masuk dalam satu kesatuan tata 

air berfungsi sebagai penyangga kehidupan yang utuh. DAS mempunyai 

peranan penting dalam kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia. 

Kelestarian tersebut dapat dijaga dengan menjaga keadaan alam di sekitar 

wilayah DAS terutama untuk daerah hulu DAS.     

Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai sebuah ekosistem, 

menurut Chay (2007) ekosistem sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) 

dibagi atas daerah hulu, tengah, dan hilir. Daerah hulu merupakan daerah 

konservasi dengan kerapatan drainase lebih tinggi, kemiringan lereng 

tinggi (> 15%), bukan termasuk daerah banjir, pengaturan pemakaian air 

ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya tegakan hutan. 

Daerah tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik 

biogeofisik DAS daerah hulu dan hilir. Daerah hilir merupakan daerah 

pemanfaatan dengan kerapatan drainase lebih kecil, kemiringan lereng 

rendah (< 8 %), pada beberapa tempat terdapat daerah yang mengalami 

banjir (genangan), pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan 

irigasi, dan jenis vegetasi didominasi oleh lahan pertanian kecuali pada 

daerah eustaria yang didominasi oleh hutan bakau/gambut.        

Masing-masing ekosistem tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya keterkaitan antara masing-masing 

ekosistem, baik besar maupun kecil, masing-masing ekosistem tersebut 

saling berhubungan. Ekosistem DAS hulu mempunyai peranan penting 

yaitu sebagai pengatur fungsi tata air di seluruh bagian DAS. Aktivitas 

perubahan tataguna lahan dan pembuatan bangunan konservasi di daerah 

hulu DAS dapat menyebabkan dampak di daerah hilir. Sebagai contoh, 



erosi yang terjadi di daerah hulu akibat proses bercocok tanam yang tidak 

mengikuti kaidah konservasi tanah dan air tidak hanya berdampak 

terhadap daerah hulu, tetapi daerah hilir juga terkena dampak. Dampak 

yang ditimbulkan seperti penurunan kapasitas tampung waduk, 

pendangkalan sungai dan saluran-saluran irigasi, dan meningkatkan risiko 

banjir. 

 

1.5.1.4. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan sebuah hasil interaksi antara 

aktivitas manusia terhadap suatu bidang lahan, dimana aktivitas tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik langsung maupun 

tidak langsung (Dulbahri, 1986). Batasan mengenai penggunaan lahan 

yang paling sederhana dan paling tepat secara umum adalah menurut 

Malingreau (1978) yaitu semua campur tangan manusia yang dilakukan 

secara menetap maupun secara berpindah-pindah terhadap sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan (disebut juga lahan) yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material, spiritual, ataupun 

kedua-duanya. Penggunaan lahan mempunyai sifat yang dinamis terkait 

dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas 

manusia yang dinamis tersebut menyebabkan terjadinya perubahan 

penggunaan lahan dalam jangka waktu cepat.    

Penggunaan lahan mempunyai sifat yang kompleks yang 

didukung oleh obyek-obyek bentang alam, bentang budaya, ekosistem, 

sistem produksi, dan lain sebagainya. Sifat penggunaan lahan yang 

kompleks tersebut menuntut kita untuk dapat mengelompokkan jenis 

penggunaan lahan yang ada. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah 

pengelompokan atau klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penetapan 

obyek-obyek, kenampakan atau satuan-satuan menjadi sebuah kumpulan-

kumpulan yang tergabung dalam satu sistem pengelompokan yang 

didasarkan atas sifat-sifat khusus dan kandungan isinya (Malingreau, 

1978).  



Suatu klasifikasi dikatakan baik jika kelas-kelas dari klasifikasi 

tersebut diberi batasan secara tegas dengan definisi yang dijelaskan dapat 

diterima. Klasifikasi penggunaan lahan di Indonesia sangat banyak, 

masing-masing pakar menentukan klasifikasi buatannya sendiri. Oleh 

karena itu susah ditemukan klasifikasi yang baku. Klasifikasi yang baik 

harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Kelas-kelas harus diberi batasan yang tepat dengan 

keanekaragaman di dalam kelas-kelas tersebut dibuat seminimal 

mungkin. 

2. Pemisahan diantara kategori-kategori tersebut harus jelas. 

3. Klasifikasi harus terbuka untuk memungkinkan penambahan 

kelas-kelas baru jika diperlukan. 

4. Proses pembuatan kategori harus diselaraskan dengan tingkatan-

tingkatan generalisasi yang diatur dalam suatu hirarkhi himpunan 

(agregation). 

5. Dapat digunakan pada ketelitian yang berbeda-beda atau pada 

tingkat ketelitian yang berbeda-beda.  

6. Klasifikasi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan pengumpulan 

data yang tidak lazim dengan menggunakan foto udara dan 

penginderaan jauh yang lainnya. 

 

1.5.2. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai banjir lahar telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

antara lain adalah Rosalina, dkk (2012), Afrinia (2012), dan Haruman (2012). 

Masing-masing penelitian tersebut mempunyai tujuan, metode dan satuan 

pemetaan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan mengenai penelitian banjir 

lahar yang telah dilakukan sebelumnya.  

Rosalina, dkk (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan 

Daerah Bahaya Lahar Pasca Erupsi Gunungapi Merapi 2010 di Kali Putih 

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah menyusun 

zonasi bahaya lahar, mengetahui persepsi lahar, dan melakukan valuasi ekonomi 



dampak kerusakan akibat lahar di daerah penelitian. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cross section, tracking area terdampak, dan interpolasi 

kontur untuk menentukan zonasi bahaya lahar. Korelasi produk momen untuk 

menentukan penilaian persepsi lahar. Pengisian kuesioner dan pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan valuasi 

ekonomi dampak kerusakan akibat lahar.  

Hasil yang didapatkan adalah zonasi bahaya lahar dibagi atas 4 yaitu : area 

yang tidak berbahaya sebesar 76,93 %, bahaya rendah 7,78 %, bahaya sedang 8,38 

%, dan bahaya tinggi 6,91 %. Daerah Jumoyo, Seloboro, Sirahan dan Blongkeng 

mempunyai bahaya tinggi. Persepsi lahar menunjukkan terdapat pengaruh antara 

masyarakat dengan bahaya lahar walaupun nilai “r” kecil yaitu 0,557 (korelasi 

sedang). Perhitungan ekonomi menunjukkan jumlah kerugian karena lahar untuk 

rumah permanen bervariasi tergantung besar kecilnya kerusakan yaitu antara Rp 

6.000.000,00 - Rp 162.000.000,00. 

Afrinia (2012) melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi 

Pengembangan Wilayah Permukiman Berbasis Analisis Risiko Banjir Lahar di 

Daerah Sepanjang Kali Putih Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Tujuan 

penelitian ini adalah mengevaluasi pengembangan wilayah permukiman berbasis 

analisis risiko banjir lahar di daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara penduduk dan pengukuran lapangan. Wawancara 

menggunakan stratified random sampling berdasarkan tingkat kerentanan 

bangunan permukiman akibat banjir lahar dan pengukuran lapangan dilakukan 

dengan teknik purposive sampling.  

Hasil yang didapatkan adalah zonasi bahaya lahar dibagi atas 4 yaitu : area 

tidak berisiko sebesar 68 %, risiko rendah 13 %, risiko sedang 8%, dan risiko 

tinggi 11 %. Desa Gulon, Jumoyo, Sirahan, dan Blongkeng merupakan daerah 

dengan tingkat risiko tinggi. Persepsi masyarakat tentang kerentanan bangunan 

berpengaruh pada bahaya banjir lahar, walaupun nilai r lemah yaitu berkisar 

antara (0,111 - 0,237). 

Haruman (2012) melakukan penelitian yang berjudul Penilaian Kerentanan 

dan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Banjir Lahar di Kecamatan 



Salam Kabupaten Magelang Menggunakan Metode SIG Partisipatif. Tujuan 

penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik bahaya banjir lahar dan 

elemen-elemen beresiko terhadap bahaya banjir lahar, menilai tingkat kerentanan 

masyarakat terhadap bahaya banjir lahar, menilai kapasitas masyarakat melalui 

persepsi terhadap bahaya banjir lahar dan respon masyarakat dalam menghadapi 

bahaya banjir lahar, dan mengetahui implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan 

penanggulangan bencana banjir lahar dan peranan SIG partisipatif dalam 

manajemen risiko bencana.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan observasi 

di lokasi penelitian yaitu menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Partisipatif dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussions (FGD). Pengambilan 

sampel menggunakan quota sampling dengan jumlah kuota masing-masing desa 

15 responden. Hasil yang didapatkan adalah wilayah yang mempunyai kategori 

kerawanan tinggi terhadap bahaya banjir lahar berada di dekat Kali Putih dan Kali 

Blongkeng yang meliputi Desa Jumoyo, Desa Gulon, Desa Seloboro, dan Desa 

Sirahan. Tingkat kerentanan sosial rumah tangga terhadap bahaya banjir lahar 

rata-rata memiliki kerentanan sedang (51,11%) dan tinggi (42,78%). Hasil 

observasi, validasi, dan verifikasi tipe bangunan menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan, tingkat kerentanan bangunan berbanding lurus 

terhadap tingkat bahaya banjir lahar. Tingkat persepsi masyarakat pada lokasi 

penelitian rata-rata tinggi. 

Muhammad (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat 

Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Banjir Lahar Pasca Erupsi Gunungapi 

Merapi Tahun 2010 di Sub DAS Kali Putih. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui daerah yang terkena luapan banjir lahar, mengetahui penggunaan 

lahan yang mengalami kerusakan akibat banjir lahar, dan menganalisis tingkat 

kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar di daerah penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi penggunaan lahan melalui citra 

penginderaan jauh dan tracking area luapan banjir lahar menggunakan GPS. 

Pengambilan sampel untuk uji ketelitian penggunaan lahan menggunakan area 



random sampling. Penentuan tingkat kerusakan penggunaan lahan dilakukan 

dengan kegiatan cek lapangan pada daerah yang terkena luapan banjir lahar.  

Hasil yang didapatkan adalah daerah yang terkena luapan banjir lahar 

terletak di 4 desa di Kecamatan Salam yang terdiri atas Desa Gulon 75.417,95 m2 

(9,19 %), Desa Jumoyo 396.999,26 m2 (48,36 %), Desa Seloboro 140.612,76 m2 

(17,13 %), dan Desa Sirahan 207.877,32 m2 (25,32 %). Penggunaan lahan yang 

terkena luapan banjir lahar antara lain adalah kampung sebesar 125.936,63 m2 

(15,34 %), kebun campuran sebesar 539.573,13 m2 (65,73 %), pendidikan sebesar 

16.837,01 m2 (2,05 %), sawah sebesar 74.008,02 m2 (9,02 %), dan tegalan sebesar 

64.552,50 m2 (7,86 %). Tingkat kerusakan penggunaan lahan di derah penelitian 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah jarak dari sungaidan 

kemiringan lereng. Keterangan singkat mengenai telaah penelitian sebelumnya 

dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut. 

 

Tabel 1.1. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Nama dan 
Tahun 

Penelitian 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Rosalina 
Kumalawati, 
Afrinia 
Lisditya P., 
Seftiawan 
Samsu Rijal 
(2012) 

Pengelolaan 
Daerah Bahaya 
Lahar Pasca 
Erupsi 
Gunungapi 
Merapi 2010 di 
Kali Putih 
Kabupaten 
Magelang, 
Jawa Tengah. 

Menyusun zonasi 
bahaya lahar, 
mengetahui 
persepsi lahar, 
dan melakukan 
valuasi ekonomi 
akibat lahar. 

Cross 
section, 
tracking, 
interpolasi 
kontur, 
korelasi 
produk 
momen, 
pengisian 
kuesioner, 
dan 
pengambilan 
sampel. 

Zonasi 
bahaya 
lahar, 
persepsi 
lahar, dan 
valuasi 
ekonomi 
akibat lahar.  

Afrinia 
Lisditya P. 
(2012) 

Evaluasi 
Pengembangan 
Wilayah 
Permukiman 
Berbasis 
Analisis Risiko 
Banjir Lahar di 

Mengevaluasi 
pengembangan 
wilayah 
permukiman 
berbasis analisis 
risiko banjir lahar. 

Wawancara 
dan 
pengukuran 
lapangan.  

Zonasi 
risiko banjir 
lahar dan 
persepsi 
masyarakat 
tentang 
bahaya 



Daerah 
Sepanjang Kali 
Putih 
Kabupaten 
Magelang 
Propinsi Jawa 
Tengah. 

banjir lahar.   

Haruman 
Hendarsah 
(2012) 

Penilaian 
Kerentanan 
dan Kapasitas 
Masyarakat 
Dalam 
Menghadapi 
Bahaya Banjir 
Lahar di 
Kecamatan 
Salam 
Kabupaten 
Magelang 
Menggunakan 
Metode SIG 
Partisipatif.  

Mengidentifikasi 
kerawanan lahar, 
menilai tingkat 
kerentanan 
masyarakat, 
menilai tingkat 
kerentanan 
bangunan, dan 
menilai tingkat 
persepsi 
masyarakat.    

Survey, 
observasi, 
dan 
pengambilan 
sampel.  

Kerawanan 
lahar, 
tingkat 
kerentanan 
masyarakat, 
tingkat 
kerentanan 
bangunan, 
dan tingkat 
persepsi 
masyarakat.      

Muhammad 
Agung Harun 
Al Rasyid 
(2012) 

Analisis 
Tingkat 
Kerusakan 
Penggunaan 
Lahan Akibat 
Banjir Lahar 
Pasca Erupsi 
Gunungapi 
Merapi Tahun 
2010 di Sub 
DAS Kali 
Putih. 

Mengetahui 
daerah luapan 
banjir lahar, 
mengetahui 
kerusakan 
penggunaan 
lahan, dan 
menganalisis 
tingkat kerusakan 
penggunaan 
lahan. 

Interpretasi 
penggunaan 
lahan, 
tracking, cek 
lapangan, dan 
pengambilan 
sampel. 

Luapan 
Banjir 
Lahar, 
Kerusakan 
Penggunaan 
Lahan, dan 
Analisis 
Tingkat 
Kerusakan 
Penggunaan 
Lahan. 

 

1.6. Kerangka Penelitian 

Bahaya yang ditimbulkan oleh erupsi Gunungapi Merapi dibagi atas dua 

jenis yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya Primer merupakan bahaya 

yang terjadi pada saat letusan gunungapi berlangsung. Bahaya primer berupa 

awan panas (piroclastic flow), lontaran batu pijar, hujan abu, leleran lava (lava 

flow), dan gas beracun. Bahaya sekunder merupakan bahaya yang terjadi setelah 

proses letusan berlangsung, yaitu berupa banjir lahar.    



Banjir lahar terjadi di daerah aliran sungai yang mempunyai hulu di 

gunungapi. Salah satu sungai yang mempunyai hulu di Gunungapi Merapi adalah 

Kali Putih. Bencana banjir lahar mempunyai kecepatan dan kekuatan untuk 

merusak dan menghanyutkan apa yang dilewatinya. Salah satunya adalah 

penggunaan lahan seperti permukiman, lahan pertanian, dan lain sebagainya. 

Kerusakan penggunaan lahan dapat diketahui melalui interpretasi citra satelit 

sehingga tidak memakan waktu dan tenaga. Area kerusakan akibat banjir lahar 

dapat ditentukan melalui tracking GPS. Analisis tingkat kerusakan dilakukan 

terhadap karakteristik fisik pada daerah penelitian yaitu jarak dari sungai dan 

kemiringan lereng. Keterangan mengenai kerangka penelitian dapat dilihat pada 

gambar 1.2. berikut.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Diagram Kerangka Penelitian 

 

 

Erupsi Gunungapi 
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(Jarak dari Sungai dan Kemiringan Lereng) 



1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Penentuan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sub DAS Kali Putih, Kabupaten Magelang, 

Provinsi Jawa Tengah. Alasan yang menyebabkan dipilihnya lokasi penelitian di 

Sub DAS Kali Putih adalah : 

• Karakteristik endapan material vulkanik di sisi barat Merapi lebih ringan 

dan mudah terbawa oleh air hujan sehingga berpotensi terkena banjir lahar 

(Daryono, 2011). 

• Kali Putih merupakan  salah satu sungai yang mempunyai hulu di 

Gunungapi Merapi (lereng Barat) dan berpotensi tinggi terkena banjir 

lahar (Lavigne et al, 2000). 

• Lokasi penelitian banyak digunakan masyarakat untuk berbagai macam 

penggunaan lahan seperti lahan permukiman, lahan pertanian, dan lahan 

perkebunan yang berjarak dekat dengan sungai sehingga memiliki risiko 

tinggi terkena banjir lahar yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan 

korban harta benda. Keterangan mengenai penggunaan lahan di Sub DAS 

Kali Putih dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.    

 

Tabel 1.2. Penggunaan Lahan di Sub DAS Kali Putih 

No. Penggunaan Lahan Luas (m2) Persentase (%) 
1 Belukar/Semak 3.936.060,13 16,11 
2 Hutan Sekunder 3.297.332,83 13,50 
3 Industri 17.354,49 0,07 
4 Kampung 2.743.561,30 11,23 
5 Kantor 20.099,78 0,08 
6 Kebun Campuran 6.557.621,59 26,84 
7 Lahan Kosong 9.211,49 0,04 
8 Lapangan 20.240,74 0,08 
9 Pendidikan 118.140,25 0,48 
10 Sawah 2.862.668,87 11,72 
11 Tegalan 4.848.352,25 19,85 

Jumlah 24.430.643,72 100 
Sumber : Interpretasi Citra IKONOS, 2010 dan Cek Lapangan, 2012 



1.7.2. Data yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil pengukuran langsung di lapangan. Data sekunder 

diperoleh dari instansi-instansi terkait yang pengukurannya tidak langsung 

dilakukan oleh peneliti. Berikut ini diuraikan data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini : 

1. Data Primer 

• Data penggunaan lahan  

• Data daerah yang terkena banjir lahar 

• Data tingkat kerusakan penggunaan lahan 

 

2. Data Sekunder 

• Data administrasi daerah penelitian (Sub DAS Kali Putih) 

 

1.7.3. Cara Perolehan Data  

Cara perolehan data meliputi cara perolehan data primer dan cara 

perolehan data sekunder. Berikut ini diuraikan cara perolehan data dalam 

penelitian ini :   

1. Perolehan Data Primer 

• Data penggunaan lahan adalah hasil interpretasi citra IKONOS tahun 

2010 sebelum erupsi Gunungapi Merapi yang diperoleh dari Pusat 

Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada. 

• Data daerah yang terkena banjir lahar diperoleh dari hasil tracking 

menggunakan GPS.   

• Data tingkat kerusakan penggunaan lahan diperoleh dari hasil cek 

lapangan ke daerah yang terkena banjir lahar. 

 

2. Perolehan Data Sekunder 

• Data administrasi daerah penelitian (Sub DAS Kali Putih) diperoleh 

dari kontur yang terdapat di Peta RBI Digital Tahun 2004 skala 1 : 

25.000 buatan BAKOSURTANAL. 



1.7.4. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini terdiri atas 4 macam, yaitu : tahap persiapan, tahap 

survey lapangan, tahap pengolahan dan analisis data, dan tahap pelaporan. Berikut 

ini diuraikan tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini :  

1. Tahap Persiapan 

a. Studi pustaka yang diambil dari berbagai buku referensi terkait, 

pencarian internet, dan laporan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

b. Menyusun kerangka penelitian, menentukan dan mengumpulkan data 

(data primer maupun data sekunder).  

2. Tahap Survey Lapangan 

a. Orientasi dan observasi lapangan. 

b. Pengambilan data lapangan yang terdiri atas plotting sampel 

penggunaan lahan dan tracking area terdampak dengan menggunakan 

GPS serta cek lapangan tingkat kerusakan penggunaan lahan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

a. Membuat peta dasar daerah penelitian. 

b. Interpretasi penggunaan lahan daerah penelitian. 

c. Uji ketelitian interpretasi penggunaan lahan sehingga didapatkan peta 

penggunaan lahan daerah penelitian. 

d. Membuat peta luapan banjir lahar daerah penelitian. 

e. Membuat peta kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar daerah 

penelitian. 

f. Membuat peta tingkat kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar 

daerah penelitian. 

g. Menganalisis tingkat kerusakan penggunaan lahan berdasarkan 

kerusakan penggunaan lahan yang terjadi di lapangan.  

4. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan merupakan pembuatan laporan berdasarkan 

format dan kriteria yang telah ditentukan. Tahapan penelitian ini secara 

umum dapat dilihat pada gambar 1.3. berikut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Diagram Alir Penelitian 

Analisis Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Banjir Lahar Daerah Penelitian  

Peta RBI Digital Skala 
1 : 25.000 Tahun 2004 
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Daerah Penelitian 
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Tahun 2010 

Interpretasi 
Penggunaan Lahan 

  
Peta Tentatif 

Penggunaan Lahan 

  

Cek Lapangan 

Peta Penggunaan Lahan 
Daerah Penelitian 

Overlay 

Penulisan Laporan 

Tracking GPS 
Luapan Banjir Lahar 

Daerah Penelitian 

Peta Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Banjir Lahar Daerah Penelitian 

  

Cek Lapangan 

Peta Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Banjir Lahar Daerah Penelitian 

  

Keterangan : 

= Tahap Persiapan 

= Tahap Survey Lapangan 

= Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

= Tahap Pelaporan 



1.7.5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas interpretasi citra, cek 

lapangan, dan analisis tingkat kerusakan penggunaan lahan akibat banjir lahar. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai analisis data pada penelitian ini. 

1. Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan proses mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya 

obyek tersebut (Estet and Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1986). Penelitian 

ini menggunakan citra IKONOS dengan resolusi spasial tinggi yaitu 1 

meter untuk pankromatik dan 4 meter untuk multispektral. Obyek yang 

diinterpretasi melalui citra IKONOS adalah obyek penggunaan lahan. 

Pengetahuan mengenai daerah penelitian (local knowledge) dan unsur-

unsur interpretasi (rona, bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, situs, dan 

asosiasi) dijadikan sebagai pedoman untuk mengenali dan 

mengidentifikasi obyek yang diinterpretasi.  

Klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah klasifikasi penggunaan lahan menurut Malingreau (1978). 

Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :     

• Belukar/Semak 

• Hutan sekunder 

• Industri 

• Kampung 

• Kantor 

• Kebun Campuran 

• Lahan Kosong 

• Lapangan 

• Pendidikan 

• Sawah  

• Tegalan 

 



2. Cek Lapangan 

Cek lapangan dilakukan terhadap hasil interpretasi penggunaan 

lahan dari citra IKONOS. Metode pengambilan sampling menggunakan 

metode area random sampling, pengambilan sampel dilakukan 

menggunakan GPS. Metode tersebut digunakan karena populasi di wilayah 

penelitian tersebar pada beberapa tempat. Penentuan sampel menggunakan 

rumus = RANDBETWEEN (Populasi Pertama, Populasi Terakhir) melalui 

Microsoft Excell. Cek lapangan tersebut digunakan untuk uji ketelitian 

terhadap hasil interpretasi. Metode uji ketelitian interpretasi menggunakan 

metode Confusion Matrix Calculation menurut Short (1982 dalam Projo, 

1996). Cek lapangan dilakukan juga untuk mengetahui luapan banjir lahar 

dan tingkat kerusakan penggunaan lahan pada daerah penelitian. 

Keterangan mengenai uji ketelitian interpretasi dapat dilihat pada tabel 1.3. 

berikut.   

 

Tabel 1.3. Uji Ketelitian Interpretasi 

Hasil Interpretasi 
Hasil Cek Lapangan 

Jumlah Sampel 
Sampel 

Benar A B C D 

A 5    5 5 

B 2 3 1  6 3 

C 3    3 3 

D 2   5 7 5 

Jumlah 21 16 

Sumber : Short, 1982 dalam Projo, 1996 

 

Keterangan : 

A : Kampung 

B : Lahan Kosong 

C : Industri 

D : Sawah 

  



Rumus yang digunakan untuk menghitung keakuratan interpretasi 

adalah sebagai berikut : 

Keakuratan Interpretasi = (Σ Sampel Benar/Σ Semua Sampel) * 100 % 

Sumber : Short, 1982 dalam Projo, 1996  

 

3. Analisis Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Banjir Lahar 

Metode analisis dilakukan dengan menumpangsusunkan (overlay) 

antara Peta Penggunaan Lahan Daerah Penelitian dengan Peta Luapan Banjir 

Lahar Daerah Penelitian. Overlay berfungsi untuk menggabungkan 

beberapa informasi menjadi sebuah informasi baru. Hasil dari overlay dua 

peta tersebut menghasilkan Peta Kerusakan Penggunaan Lahan Daerah 

Penelitian. Tingkat kerusakan didapatkan dari hasil cek lapangan ke daerah 

yang terkena luapan banjir lahar sehingga didapatkan Peta Tingkat 

Kerusakan Penggunaan Lahan Daerah Penelitian. Peta tersebut digunakan 

sebagai sumber untuk analisis kerusakan penggunaan lahan daerah 

penelitian.    

Kriteria tingkat kerusakan penggunaan lahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kriteria tingkat kerusakan penggunaan lahan 

menurut BAKORNAS (2006 dalam http://ciptakarya.pu.go.id 2012). 

Kriteria ini terdiri atas tiga tingkat kerusakan yaitu rusak berat, sedang, 

dan ringan. Informasi mengenai tingkat kerusakan dapat dilihat pada tabel 

1.4. berikut. 
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Tabel 1.4. Tingkat Kerusakan Penggunaan Lahan 

No. 
Tingkat 

Kerusakan 
Kriteria 

1 Rusak Berat 

Vegetasi : Sebagian besar (> 50 %) area tertimbun, 

rusak, hilang, atau hanyut oleh banjir lahar. 

Permukiman dan Area Terbangun : Sebagian besar (> 

50 %) area tertimbun, rusak, hilang, atau hanyut oleh 

banjir lahar. 

2 
Rusak 

Sedang 

Vegetasi : 20 % - 50 % area tertimbun dan rusak oleh 

banjir lahar, dapat digunakan kembali dengan 

perbaikan. 

Permukiman dan Area Terbangun : 20 % - 50 % area 

tertimbun dan rusak oleh banjir lahar, dapat digunakan 

kembali dengan perbaikan. 

3 
Rusak 

Ringan 

Vegetasi : Sebagian kecil (< 20 %) area tertimbun dan 

rusak oleh banjir lahar, dapat digunakan kembali 

dengan perbaikan. 

Permukiman dan Area Terbangun : Sebagian kecil (< 

20 %) area tertimbun dan rusak oleh banjir lahar, dapat 

digunakan kembali dengan perbaikan. 

Sumber : BAKORNAS, 2006 dalam http://ciptakarya.pu.go.id, 2012 dengan 

perubahan 

 

1.8. BATASAN OPERASIONAL 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang 

terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan mengalir melalui sungai dan 

anak-anak sungai, dan merupakan bagian dari siklus hidrologi (Masbah dkk, 

2004).  

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah tangkapan air dari hulu 

sampai hilir yang masuk dalam satu kesatuan tata air berfungsi sebagai penyangga 

kehidupan yang utuh (Departemen Kehutanan, 2003 dalam Abdul, 2007). 

http://ciptakarya.pu.go.id/�


Gunungapi merupakan sebuah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di 

permukaan bumi yang terbentuk oleh timbunan rempah letusan (batuan lelehan 

(magma), rempah lepas, dan gas) yang berasal dari bagian dalam bumi 

(BAKORNAS PB, 2007).   

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Estet and Simonett, 1975 dalam Sutanto, 1986). 

Lahar disebut juga dengan mudstream yaitu suatu campuran material 

erupsi gunungapi (bongkahan batu dan air) yang mengalir dengan cepat (Lavigne 

and Thouret, 2000). 

Penggunaan lahan yaitu semua campur tangan manusia yang dilakukan 

secara menetap maupun secara berpindah-pindah terhadap sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan (disebut juga lahan) yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia, baik kebutuhan material, spiritual, ataupun kedua-duanya 

(Malingreau, 1978). 

Penggunaan lahan merupakan sebuah hasil interaksi antara aktivitas 

manusia terhadap suatu bidang lahan, dimana aktivitas tersebut digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia baik langsung maupun tidak langsung (Dulbahri, 

1986). 

 

 

 

 


