BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kajian geografi membatasi pokok-pokok studi dalam dua aspek utama

yakni aspek fisik (physic) yang menyangkut keadaan lingkungan alam dan aspek
manusia (human) yang menyangkut kehidupan manusia sebagai makhluk di muka
bumi (Minshull, 1970 dalam Suharyono, 2000). Aspek fisik mencakup beberapa
unsur dimana salah satunya adalah hidrosfer. Dari sudut pandang praktis maupun
teoritis, dinamika hidrosfer merupakan salah satu fenomena yang menjadi
perhatian tersendiri khususnya dalam kaitan fenomena kebencanaan terlebih lagi
untuk negara tropis seperti di Indonesia.
Salah satu dinamika fenomena hidrologis yang menarik untuk diteliti
khususnya dalam konteks perkotaan adalah peristiwa banjir. Sementara itu, dalam
konteks kebencanaan banjir merupakan salah satu fenomena aktual yang menjadi
problematika yang bersifat reaktif bagi masyarakat luas. Sebagaimana fenomena
banjir di wilayah Kota Surakarta. Jika dilihat dari latar belakang fisik alamiah,
pada dasarnya wilayah Surakarta merupakan wilayah dataran aluvial banjir
dengan topografis berbentuk cekungan (Anna, 2011). Di sisi lain, wilayah Kota
Surakarta berada pada DAS Solo atau lebih tepatnya pada Sub-DAS Solo Hulu
tengah. Diketahui bahwa hampir sebagian besar kawasan yang berada pada DAS
Solo Hulu teridentifikasi rawan terhadap banjir tahunan (Raharjo, 2010).
Melihat catatan data kejadian, salah satu peristiwa banjir skala besar yang
pernah terjadi di Kota Surakarta yakni peristiwa banjir pada akhir tahun 2007.
Peristiwa tersebut lebih utama disebabkan oleh luapan aliran dan limpasan
permukaan yang sangat tinggi pada konsentrasi waktu tertentu (Rejeki, 2009).
Dengan demikian ketika terjadi hujan extreme dengan durasi tertentu seperti pada
akhir Desember tahun 2007, maka akan sangat dimungkinkan terjadi banjir
kembali di beberapa wilayah Kota Surakarta.
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Gambar 1.1 Sebagian Wilayah Genangan Banjir di Kota Surakarta Akhir Tahun 2007
Sumber : (Google Earth dengan modifikasi penulis)

Sejalan dengan perkembangan wilayah perkotaan, kini kawasan terbuka di
Kota Surakarta cenderung beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Sementara
itu diketahui bahwa alih fungsi lahan terbuka akan mempengaruhi luas kawasan
resapan sebagai salah satu media pengendali banjir (flood control). Demikian pula
dengan berkurangnya kawasan resapan, maka sangat berpengaruh terhadap tata air
dalam suatu wilayah, sebagaimana yang terjadi di wilayah Kota Surakarta tiga
tahun terakhir (Pradanesti, 2010). Trend perubahan lahan yang dominan ke arah
penggunaan lahan terbangun akan membuat persentase luasan kawasan resapan
dari tahun ke tahun semakin menurun, sebagaimana disajikan Tabel 1.1 yang
menunjukan data perbandingan kawasan resapan dan kawasan terbangun di
wilayah Surakarta pada tahun 2010.
Tabel 1.1 Luas Kawasan Resapan dan Kawasan Terbangun Kota Surakarta Tahun 2010
No.

Kecamatan

Kawasan Resapan

Kawasan Terbangun

Total

Ha

%

Ha

%

Ha

%

1

Banjarsari

724,61

46,57

831,51

53,43

1556,11

100,00

2

Jebres

796,96

59,45

543,64

40,55

1340,61

100,00

3

Laweyan

314,34

32,24

660,56

67,76

974,89

100,00

4

Pasarkliwon

113,43

21,82

406,32

78,18

519,75

100,00

5

Serengan

28,37

9,26

277,93

90,74

306,30

100,00

1977,71

42,10

2719,96

57,90

4697,66

100,00

Jumlah

Sumber: (Pradanesti, 2010)
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Berdasar data pemerintah kota setempat, luas kawasan terbangun (built up
areas) kurang lebih sebesar 3.896 ha (88,47%), dan sisanya merupakan kawasan
terbuka sebagai fungsi kawasan resapan dengan luas 508 ha (11,53%) yang
berada di bagian Utara dan Barat kota (DTRK Surakarta, 2012). Dikatakan bahwa
perubahan fungsi lahan Kota Surakarta memberikan dampak pada perubahan tata
air setempat, dimana perubahan tata air adalah salah satu sebab yang berkaitan
erat terhadap peristiwa banjir (Suripin, 2003).
Kajian peristiwa banjir dewasa ini telah banyak mengadopsi beberapa
aplikasi teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Geografis untuk analisa
data (Prahasta, 2009). Sementara itu, keberadaan teknologi informasi mampu
menjalankan fungsi analisis pemodelan (modelling) dari suatu fenomena alam.
Demikian dipilihnya Sistem Informasi Geografis (SIG) diharapkan mampu
memberikan warna baru dalam variasi kajian hidrologi khususnya terkait kajian
pemodelan.
Dalam mewujudkan model spasial untuk kajian fenomena banjir
dibutuhkan metode empiris yang mampu diterapkan ke dalam aplikasi Sistem
Informasi Geografis (SIG). Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu metode
rasional. Metode rasional dapat dipandang sebagai salah satu cara yang efektif dan
mudah, serta penerapan metode ini cocok dengan kondisi hidrologis negara
Indonesia yang beriklim tropis (Soewarno, 2000). Selain itu metode rasional
merupakan metode yang paling sering dipakai dalam studi perencanaan banjir
perkotaan (Chow, 1988 ; Grigg, 1996 dalam Kodoatie, 2001). Metode Rasional
dikatakan sebagai metode yang paling cocok untuk pendugaan banjir perkotaan,
karena metode ini dapat menganalogikan wilayah kota seperti daerah pengaliran
(DPS) yang relatif sempit (Goldman et,al., dalam Suripin 2003).
Atas dasar latar belakang yang sudah diuraikan, maka disusun sebuah
penelitian dengan judul : Pemodelan Spasial untuk Identifikasi Banjir
Genangan di Wilayah Kota Surakarta dengan Pendekatan Metode Rasional
(Rational Runoff Method).
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1.2

Perumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dikemukakan

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :
1. Bagaimana hasil model banjir genangan berdasar penilaian paramater
debit runoff, kapasitas volume resapan, serta daya tampung drainase
wilayah Kota Surakarta?
2. Bagaimana distribusi dan luasan wilayah potensi banjir genangan berdasar
model tersebut ?
3. Bagaimana tingkat akurasi yang dihasilkan model tersebut ?
1.3

Tujuan Penelitian
Selaras dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan

dalam penelitian ini yaitu :
1. Mengetahui hasil model banjir genangan berdasar penilaian paramater
debit runoff, kapasitas volume resapan, serta daya tampung drainase
wilayah Kota Surakarta.
2. Mengidentifikasi distribusi berikut luasan wilayah yang berpotensi terkena
genangan melalui model yang diterapkan.
3. Menguji akurasi hasil pemodelan dengan metode uji matriks kesalahan
(confusion matrix) dan koefisien kappa.
1.4

Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis :
-

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hidrologi perkotaan atau
bidang terkait khususnya yang berkaitan dengan kajian pemodelan.

2. Manfaat Praktis :
-

Menyajikan pustaka dan informasi terkait potensi banjir genangan di
Kota Surakarta kepada masyarakat luas maupun pemerintah setempat.

-

Menjadikan bahan pertimbangan dalam spatial planning bagi
pemerintah kota khususnya pada konteks pembangunan wilayah.
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1.5

Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1

Siklus Hidrologi
Chow (1988) mendefinisikan siklus hidrologi sebagai proses aliran air

dalam rentang ruang dan waktu yang luas dan panjang yang dipengaruhi oleh
kekuatan gaya gravitasi bumi dan energi matahari yang bersirkulasi melalui
sistem lingkungan, baik yang terjadi di atas permukaan tanah atau daratan maupun
lautan. Dalam siklus hidrologi ini terdapat beberapa proses yang saling terkait,
yaitu antara proses hujan (presipitation), penguapan (evaporation), transpirasi,
infiltrasi, perkolasi, limpasan permukaan (runoff), dan aliran bawah tanah.
Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah, sebagian akan masuk ke
dalam tanah (infiltration), sedangkan air hujan yang tidak terserap ke dalam tanah
akan tertampung sementara dalam cekungan-cekungan permukaan tanah (surface
detention) untuk kemudian mengalir di atas permukaan ke tempat yang lebih
rendah (runoff) untuk selanjutnya masuk ke sungai atau outlet.
Secara umum, air infiltrasi akan mengalir ke sungai atau danau, namun
ada sebagian air infiltrasi yang tetap tinggal dalam lapisan tanah bagian atas (top
soil) untuk kemudian diuapkan kembali ke atmosfer melalui permukaan tanah
(evaporation) dan melalui permukaan tajuk vegetasi (transpiration).

Gambar 1.2 Siklus Hidrologi
sumber : (Schultz, 2012)
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1.5.2

Banjir
Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2001) secara umum pengertian banjir

dibagi menjadi dua yaitu : pertama, peristiwa tergenangnya daratan (yang biasanya
kering) karena volume air yang meningkat, dan kedua yakni peristiwa meluapnya air
dipermukaan yang terjadi akibat limpasan air dari sungai karena debit banjir tidak
mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar daripada kapasitas
pengaliran sungai yang ada. Siswako dalam Kodoatie (1996) menyebutkan bahwa
banjir merupakan sebuah peristiwa terjadinya genangan di dataran banjir sebagai
akibat terjadinya limpasan air dari sungai, disebabkan oleh debit aliran yang
melebihi kapasitas selain limpasan sungai, banjir genangan dapat terjadi karena
potensi hujan dan kondisi setempat dimana genangan terjadi. Di lain sisi, BakornasPB (2007) berikut Soewarno (2000) menjelaskan definisi banjir menjadi empat
kategori berdasar sumber air penyebab, yaitu :
1.

Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran
sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase
buatan pada suatu kawasan dataran (Aluvial Flood).

2.

Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat apsang
laut maupun meningginya gelombang laut atau rob (Coastal Flood).

3.

Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air atau bangunan pengendali
banjir maupun sistem drainase yang menyebabkan genangan pada suatu
wilayah, umumnya pada daerah perkotaan (Local /Urban Flood).

4.

Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbat aliran sungai akibat
runtuhnya/longsornya tebing sungai dan mengakibatkan limpasan besar secara
cepat atau banjir bandang (Flash Flood).
Dalam konteks perkotaan, Koodatie (1996) mengemukakan bahwa banjir

genangan (Local /Urban Flood) diartikan secara khusus sebagai sebuah peristiwa
tergenang dan terbenamnya daratan yang terjadi apabila air melimpas dari badan
air (baik dari selokan, gorong-gorong, saluran drainase, sungai, situ atau
danau) sehingga menggenangi bantaran dan kawasan sekitarnya.
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1.5.3

Intensitas Hujan
Dalam studi banjir khususnya dengan metode rasional, salah satu komponen

yang perlu ditelaah adalah hujan atau presipitasi. Secara substansial hujan
merupakan faktor penting dalam analisis hidrologi. Intensitas hujan pada suatu
kawasan khususnya daerah perkotaan dapat mengakibatkan genangan karena
fasilitas drainase hanya memilki kapasitas untuk mengalirkan aliran yang terbatas.
Suripin (2003) mengemukakan, kejadian hujan secara analisis dapat
dipisahkan menjadi dua kelompok, yakni hujan aktual dan hujan rencana. Kejadian
hujan aktual adalah rangkaian data pengukuran di stasiun curah hujan selama
periode tertentu. Hujan rencana adalah hidrograf hujan yang mempunyai karakter
terpilih, dengan kata lain hujan rencana bukan kejadian hujan yang diukur secara
aktual atau seperti kenyataan dilapangan namun merupakan karakteristik kejadian
hujan yang diharapkan terjadi pada masa mendatang. Secara umum intensitas hujan
dapat dihitung melalui persamaan dasar :

𝐈=

𝐝

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i)

𝐭

dengan,
I
d
t

= intensitas hujan (mm/jam)
= tinggi/tebal hujan (mm)
= lama/durasi hujan (jam)

Adapun hujan rencana atau hujan rancangan dapat dihitung dengan
beberapa metode persamaan empiris, antara lain sebagai berikut :
a. Persamaan Ishiguro

𝐈=

𝐚
𝐭+𝐛

. . . . . . . . . . . . . . . (ii)

dimana,
I = intensitas hujan rancangan (mm/jam)
t = lama/durasi hujan (menit)
a, b = tetapan (ditentukan berdasar kuadrat terkecil)
b. Persamaan Talbot

𝐈=

𝐚
𝐭𝐜 + 𝐛

. . . . . . . . . . . . . . . . (iii)
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I = intensitas hujan rancangan (mm/jam)
tc = waktu konsentrasi hujan (menit)
a, b = tetapan (ditentukan berdasar kuadrat terkecil)
c. Persamaan Mononobe

𝐈=
I
t
R24
n

𝐑 𝟐𝟒
𝟐𝟒

𝟐𝟒 𝐭 ² . . . . . . . . . (iv)

= intensitas hujan rancangan (mm/jam)
= waktu konsentrasi hujan (jam) , untuk Indonesia 5-7 jam
= curah hujan maksimum dalam satu hari (mm/jam)
= tetapan (untuk Indonesia diperkirakan : n ~ ²/3)

Demikian secara kualitatif, intensitas curah hujan disebut juga derajat curah
hujan umumnya dinilai berdasar kriteria pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Derajat CH

Tabel 1.2 Derajat Curah Hujan dan Intensitas Curah Hujan
Intensitas CH
Kriteria Kondisi
(mm/jam)

Hujan sangat lemah

< 1,20

Tanah agak basah atau dibasahi sedikit

Hujan lemah

1,20 – 3,00

Tanah menjadi basah semua tetapi sulit membuat pudel

Hujan normal

3,00 – 18,0

Dapat dibuat pudel dan bunyi hujan kedengaran

Hujan deras

18,0 – 60,0

Air tergenang di seluruh permukaan tanah dan bunyi keras
hujan terdengar berasal dari genangan
Hujan seperti ditumpahkan, sehingga saluran dan drainase
meluap

Hujan sangat deras

> 60,0

Sumber :(Suripin, 2003)

1.5.4

Hujan Wilayah
Analisis dan desain hidrologi tidak hanya memerlukan volume dan

ketebalan curah hujan, tetapi juga distribusi terhadap tempat dan waktu. Data hujan
yang diperoleh dari stasiun curah hujan atau alat penakar hujan pada dasarnya
merupakan hujan yang terjadi hanya pada satu tempat atau titik saja (point rainfall).
Mengingat hujan sangat bervariasi terhadap tempat (space), maka untuk suatu
kawasan, satu alat penakar hujan belum dapat menggambarkan hujan pada wilayah
tersebut. Dalam hal ini maka diperlukan analisa hujan wilayah yang diperoleh dari
harga rata-rata curah hujan beberapa stasiun yang ada di dalam dan atau di sekitar
kawasan tersebut (Suripin, 2003).
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Ada tiga macam cara yang umum dipakai dalam menghitung hujan rata-rata
wilayah : (1) rata-rata aljabar, (2) poligon Thiessen, dan (3) Isohyet.
1.

Metode Rata-rata Aljabar
Merupakan metode yang paling sederhana dalam perhitungan hujan

wilayah. Metode ini didasarkan pada asumsi bahawa semua penakar hujan
mempunyai pengaruh yang setara. Cara ini cocok untuk kawasan dengan topografi
relatif rata atau datar, dan harga individual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga
rata-ratanya. Hujan wilayah pada metode ini diperoleh dari persamaan :

𝐏=

𝑷𝟏+𝑷𝟐+𝑷𝟑+ . . . .+𝑷𝒏
𝒏

=

𝒏
𝒊=𝟏 𝑷𝒊

. . . . . . . . . (v)

dimana P1, P2, P3, . . . , Pn adalah curah hujan yang tercatat di pos penakar curah
hujan 1, 2, 3, . . . , n ; dan n adalah banyaknya pos penakar curah hujan.
2.

Metode poligon Thiessen
Metode ini juga dikenal sebagai metode rata-rata tertimbang (weighted

mean). Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh pos penakar curah
hujan untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Diasumsikan bahwa variasi
hujan antara stasiun satu dengan stasiun lainya adalah linier, dan bahwa sembarang
pos dianggap dapat mewakili kawasan terdekat. Berikut persamaan perhitungan
hujan wilayah dengan metode poligon Thiessen,

𝐏=

𝑷𝟏𝑨𝟏+𝑷𝟐𝑨𝟐+ . . . .+𝑷𝒏𝑨𝒏
𝑨𝟏+𝑨𝟐+ . . . .+𝑨𝒏

=

𝒏 𝑷𝒊𝑨𝒊
𝒊=𝟏
𝒏 𝑨𝒊
𝒊=𝟏

. . . . . . . . . (vi)

dimana P1, P2, . . . . , Pn adalah curah hujan yang tercatat di pos penakar hujan 1, 2,
. . . . , n. A1, A2, . . . . An adalah luas areal poligon 1, 2, . . . . , n ; dan n yaitu
banyaknya pos atau stasiun penakar hujan.
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Gambar 1.3 Metode Poligon Thiessen
Sumber : (Williamson, 2011)

3.

Metode Isohyet
Metode isohyet merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan

hujan rata-rata wilayah. Cara ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap
pos penakar hujan. Dengan kata lain, asumsi metode Thiessen yang secara
membabi buta menganggap bahwa tiap-tiap pos penakar mencatat kedalaman yang
sama untuk daerah sekitarnya lebih dapat dikoreksi dengan metode ini (Suripin,
2003). Adapun perhitungan hujan wilayah dengan metode ini dirumuskan dalam
persamaan sebagai berikut :

𝐏=

𝐀𝟏

𝑷𝟏+𝑷𝟐
𝟐

+𝐀𝟐

𝑷𝟐+𝑷𝟑
𝟐

+ . . . .+ 𝐀𝐧−𝟏

𝑷𝒏−𝟏+𝑷𝒏
𝟐

𝑨𝟏+𝑨𝟐+ . . . .+𝑨𝒏−𝟏

atau,

𝐏=

[𝐀

𝑷𝟏+𝑷𝟐
]
𝟐

𝐀

. . . . . . . . . (viii)

. . . . . . . . . (vii)
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Gambar 1.4 Metode Isohyet
Sumber : (Williamson, 2011)

1.5.5

Limpasan Permukaan (Runoff)
Sebagaimana telah diuraikan dalam siklus hidrologi, bahwa air hujan yang

turun dari atmosfer, jika tidak ditangkap oleh vegetasi atau oleh permukaanpermukaan buatan seperti atap bangunan atau lapisan kedap air lainya, maka akan
jatuh ke permukaan bumi dan sebagian akan menguap, terinfiltrasi, atau tersimpan
dalam cekungan-cekungan. Dalam perencanaan hidrologi perkotaan khususnya
terkait pengendalian banjir, hal yang paling menjadi perhatian khusus adalah
limpasan permukaan (runoff). Suripin (2003) dalam kaitanya dengan runoff, secara
umum faktor yang mempengaruhi dibagi menjadi dua kelompok yaitu :


Faktor Meteorologis
Faktor meteorologis khususnya faktor hujan merupakan unsur yang paling

tinggi pengaruhnya terhadap terjadinya limpasan (runoff). Dengan demikian curah
hujanlah yang paling banyak

diamati dibandingkan dengan unsur iklim

lainnya. Semakin besar intensitas, frekuensi dan durasi hujan akan mempengaruhi
besaran limpasan permukaan (runoff). Secara khusus faktor curah hujan sendiri
dibagi menjadi dua yaitu :
a.

Intensitas Hujan

Pengaruh intensitas curah hujan terhadap limpasan permukaan
tergantung pada kapasitas infiltrasi. Apabila intensitas melampaui infiltrasi
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maka besarnya limpasan akan meningkat sesuai dengan

peningkatan

intensitas curah hujan, akan tetapi besarnya peningkatan limpasan tidak sebanding
dengan peningkatan intensitas curah hujan, karena adanya efek dari genangan air di
permukaan tanah.
b.

Durasi Hujan

Durasi

atau

lamanya hujan yang berlangsung akan mempengaruhi

limpasan. Jika hujan singkat maka limpasan akan berlangsung singkat, selain
itu lamanya hujan akan mempengaruhi penurunan kapasitas infiltrasi tanah.


Tutupan Lahan (Landcover)
Dalam kajian banjir perkotaan faktor tutupan lahan lebih dititik beratkan

pada aspek penggunaan lahan (landuse) dimana asumsi penutup lahan di wilayah
perkotaan lebih didominasi oleh kenampakan hasil aktivitas manusia (artificial).


Topografis
Dalam konteks penelitian ini faktor topografis lebih khusus pada aspek

lereng. Seperti yang dikemukakan oleh Asdak (1995), lereng adalah sudut yang
dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal, dinyatakan dalam
persen (%). Lereng merupakan salah satu unsur fisiografis yang menentukan cepat
atau lambatnya aliran air di atas tanah pada saat air hujan jatuh dipermukaan.


Jenis Tanah
Jenis tanah memilki keterkaitan yang kuat terhadap peristiwa infiltrasi air.

Karena itu banjir juga tergantung dari kapasitas resapan dan daya tanah untuk
meneruskan air hujan ke bagian yang lebih dalam. Dengan demikian kaitan jenis
tanah terhadap banjir yakni pada proses infiltrasi air permukaan. Semakin baik
tingkat infiltrasi tanah maka semakin rendah pula potensi akan terjadinya
genangan di permukaan tersebut.
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1.5.6

Metode Rasional
Metode rasional (rational runoff method) merupakan metode yang

digunakan untuk memprediksi debit puncak (peak discharge) melalui perhitungan
matematis dengan penyederhanaan besaran-besaran terhadap suatu proses
penentuan limpasan permukaan. Metode tersebut dianggap akurat untuk menduga
limpasan permukaan dan memberikan hasil yang dapat diterima (reasonable).
Ide yang menjadi latar belakang konsep metode rasional adalah jika curah
hujan dengan intensitas ( I ) terjadi terus-menerus, maka laju limpasan langsung
akan bertambah sampai menacapai waktu konesntrasi ( tc ). Waktu konsentrasi
(tc) tercapai ketika seluruh bagian wilayah aliran / daerah pengaliran telah
memberikan kontribusi aliran di outlet. Laju masukan pada sistem adalah hasil
curah hujan dengan intensitas ( I ) pada wilayah aliran / daerah pengaliran dengan
luas A. Nilai perbandingan antara laju masukan (input) dengan laju debit puncak
(Qp) yang terjadi saat ( tc) dinyatakan sebagai run off coefficient (C) dengan nilai
0 ≤ C ≤ 1 (Chow, 1988).
Bentuk persamaan umum dari rumus metode rasional adalah :
Qp = 0,00278 . C . I . A

(luasan dalam Ha)

Persamaan tersebut merupakan bentuk penyamaan satuan dari rumus dasar :
Qp (m3/detik)

=

𝑪 𝒙 𝑰 (𝒎𝒎/𝒋𝒂𝒎) 𝒙 𝑨 (𝑯𝒂) 𝒙 𝟏𝟎𝟔 𝒎𝟐/𝑲𝒎𝟐 𝒙 𝟏𝟎−𝟑 𝒎/𝒎𝒎 𝒏−𝟏 𝒙𝟐
𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒅𝒆𝒕𝒊𝒌/𝒋𝒂𝒎

= (1000/360000) x C x I (mm/jam) x A (Ha)
= 0,00278 x C x I (mm/jam) x A (Ha)
Dimana :

Qp
C
I
A

. . . . . . . . . (ix)

= Debit banjir maksimum (m3/detik)
= Koefisien pengaliran/limpasan
= Intensitas hujan rata-rata wilayah (mm/jam)
= Luas daerah pengaliran (Ha)

Persamaan tersebut mengandung artian bahwa, jika terjadi curah hujan selama 1
jam dengan intensitas 1 mm/jam dalam daerah seluas 1 Ha, maka debit banjir
sebesar 0,00278 m3/detik dan melimpas selama 1 jam.

14

Menurut Soewarno (2000) beberapa asumsi asumsi dasar yang harus
diperhatikan dalam menggunakan metode rasional yaitu :


Curah hujan terjadi serentak seragam menurut waktu, setidaknya sama
dengan waktu konsentrasi.



Curah hujan terjadi tersebar menurut ruang.



Durasi hujan selalu lebih lama dibanding dengan waktu konsentrasi aliran.
Waktu konsentrasi (time of concentration) adalah waktu yang diperlukan
hujan yang tercurah di lokasi paling jauh dari titik pegukuran debit (outlet)
sampai aliran permukaan yang berasal dari lokasi paling jauh itu berkumpul
di titik pengeluaran tersebut.



Proses simpanan air (channel storage processess) dapat diabaikan.

Di lain sisi metode rasional tidak berlaku apabila :


Curah hujan sangat bervariasi menurut waktu dan ruang.



Waktu konsentrasi terlalu lebih lama dibanding durasi hujan.

Beberapa hal yang membatasi metode rasional antara lain :


Debit puncak banjir untuk intensitas curah hujan tertentu akan terjadi
maksimum, bila durasi hujan tersebut lebih lama dari waktu konsentrasi.



Periode ulang banjir = periode ulang hujan (kenyataan di lapangan belum
tentu) , untuk itu disarankan hanya digunakan pada perhitungan wilayah
aliran yang relatif kecil agar periode ulang banjir = periode ulang hujan.



Koefisien aliran diangap sama untuk berbagi frekuensi hujan.



Hanya dapat dihitung nilai debit puncaknya saja, volume dan lamanya
hodrograf banjir naik dan turun tidak dapat ditentukan.
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Intensitas Hujan (I)

Laju Aliran dan Intensitas
Hujan

Qp = Aliran akibat hujan dengan durasi, D

D=
tc

< tc
Qp = Aliran akibat hujan dengan durasi, D
= tc
Qp = Aliran akibat hujan dengan durasi, D
> tc

tc

Waktu
(t)

Gambar 1.5 Hubungan Hujan dengan Aliran Permukaan untuk Durasi yang Berbeda
Sumber : (Suripin, 2003 dengan modifikasi)

Suripin (2003) mengemukakan bahwa metode rasional dikembangkan
berdasar asumsi khusus bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam
dan merata di seluruh daerah pengaliran selama paling sedikit sama dengan waktu
konsentrasi (tc) daerah pengaliran. Jika asumsi ini terpenuhi, maka curah hujan
dan aliran permukaan daerah pegaliran tersebut dapat digambarkan dalam grafik
pada Gambar 1.5. Gambar 1.5 menunjukan bahwa hujan dengan intesitas seragam
dan merata di seluruh daerah pengaliran

berdurasi sama dengan waktu

konsentrasi (tc). Jika hujan yang terjadi lamanya kurang dari t c , maka debit
puncak yang terjadi lebih kecil dari Qp. Sebaliknya, jika hujan yang terjadi lebih
lama dari tc , maka debit puncak aliran permukaan akan tetap sama dengan Qp.
1.5.7

Koefisien Runoff (C)
Koefisien runoff (C) didefinisikan sebagai nisbah atau puncak aliran

permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor ini merupakan variabel yang paling
menentukan hasil perhitungan debit banjir. Dalam studi drainase perkotaan,
Suripin (2003) menjelaskan faktor utama yang mempengaruhi nilai C adalah laju
infiltrasi tanah atau persentase lahan kedap air, kemiringan, penutup lahan, dan
intensitas hujan. Permukaan kedap air, seperti perkerasan aspal dan atap
bangunan, akan menghasilakan aliran hampir 100% setelah permukaan menjadi
basah seberapapun kemiringanya.

16

Koefisien runoff juga tergantung pada sifat dan kondisi atau tipe tanah.
Adapun harga koefisien runoff untuk untuk berbagai tipe tanah dan penggunaan
lahan disajikan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut.
Tabel 1.3 Nilai Koefisien Aliran (C) untuk Metode Rasional
No.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Deskripsi lahan/karakter permukaan
Business
a. Daerah perkotaan (pusat kota)
b. Daerah sekitar kota (pinggiran)
Perumahan
a. Rumah tunggal
b. Multiunit, terpisah
c. Multiunit, tergabung
d. Perkampungan
e. Apartemen
Daerah industri
a. Kurang padat (ringan)
b. Padat industri
Perkerasan
a. Aspal, beton
b. Batu bata, paving
Daerah beratap
Halaman, tanah berpasir
a. Datar, 2%
b. Rata-rata, 2-7%
c. Curam, 7%
Halaman, tanah berat
a. Datar, 2%
b. Rata-rata, 2-7%
c. Curam, 7%
Kawasan stasiun kereta api
Taman tempat bermain
Taman, kuburan
Hutan, vegetasi
a. Datar, 0-5%
b. Bergelombang, 5-10%
c. Berbukit, 10-30%
Padang rumput
a. Tanah berat
b. Berpasir
Tanah produktif
a. Rata, kedap air
b. Kasar

Sumber : (McGuen, 1989 dengan modifikasi)

Koefisien Aliran (C)
0,70 – 0,95
0,50 – 0,70
0,30 – 0,50
0,40 – 0,60
0,60 – 0,75
0,25 – 0,40
0,50 – 0,70
0,50 – 0,80
0,60 – 0,90
0,70 – 0,95
0,50 – 0,70
0,75 – 0,95
0,05 – 0,10
0,10 – 0,15
0,15 – 0,20
0,13 – 0,17
0,18 – 0,22
0,25 – 0,35
0,20 – 0,40
0,20 – 0,35
0,10 – 0,25
0,10 – 0,40
0,25 – 0,50
0,30 – 0,60
0,15 – 0,45
0,05 – 0,25
0,70 – 0,90
0,50 – 0,70
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Adapun demikian, harga koefisien runoff yang ditampilkan dalam Tabel 1.2
belum memberikan rincian masing-masing faktor yang mempengaruhi besarnya nilai
(C) secara komprehensif. Oleh karena itu, Hassing (1995) menyajikan cara penentuan
faktor (C) rerata yang mengintegrasikan nilai yang merepresentasikan beberapa faktor
yang mempengaruhi hubungan antara hujan dan aliran, yaitu topografi, jenis tanah,
penutup dan tata guna lahan. Nilai koefisien (C) rerata merupakan kombinasi dari
beberapa faktor yang dapat dihitung berdasar Tabel 1.4.
Tabel 1.4 Koefisien Aliran (C) untuk metode Rasional (Hassing, 1995)
Koefisien Aliran C = Ct + Cs + Cv
Topografi Ct

Tanah Cs

Tutupan lahan/vegetasi Cv

Datar (<1%)

0,03

Pasir & gravel

0,04

Hutan

0,04

Bergelombang (1-10%)

0,08

Lempung berpasir

0,08

Lahan pertanian

0,11

Perbukitan (10-20%)

0,16

Lempung & lanau

0,16

Padang rumput

0,21

Pegunungan (>20%)

0,26

Lapisan batu

0,26

Tanpa tanaman

0,28

Sumber : (Hassing, 1995 dalam Suripin 2003)

1.5.8

Kawasan Resapan
Secara umum kawasan resapan diartikan sebagai suatu ruang yang mampu

meresapkan air hujan ke dalam tanah. Fungsi kawasan resapan adalah sebagai
pengatur air dan pengendali banjir. Konsep kawasan resapan adalah pengurangan
besarnya limpasan dengan memberikan kesempatan lebih banyak air hujan untuk
berinfiltrasi, sehingga kawasan resapan memiliki koefisien limpasan (C) yang
realtif kecil. Dalam konteks perkotaan, wujud kawasan resapan pada umumnya
berbetuk kawasan terbuka seperti lapangan olahraga, pusat-pusat rekreasi, taman,
hutan kota, halaman dan pekarangan.
Kawasan resapan ditentukan berdasarkan koefisien runoff (C). Nilai C
yang digunakan sebagai batasan dalam menentukan kawasan resapan adalah 
0,60. Dengan demikian artinya bahwa air hujan yang jatuh sebagai limpasan tidak
lebih dari 60% dari curah hujan total. Batasan ini disesuaikan dengan Perda
Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan
pertimbangan nilai koefisien runoff. Menurut Perda Nomor 8 Tahun 1993, setiap
pengajuan izin IMB diberikan batasan building coverage atau koefisien dasar
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bangunan sebanyak 60-80% atau memiliki koefisien runoff sekitar 0,50-0,60.
Lahan dengan koefisien runoff >0,60 dikategorikan sebagai kawasan terbangun.
Menurut Ling (1995) dalam Setyowati (2006) ada dua pendekatan dalam
merencanakan luas kawasan resapan di suatu kota. Pertama, kawasan resapan
menjadi bagian dari kota, luas kawasan resapan ditentukan berdasarkan persentase
luas kota, misalnya penentuan 30% luas wilayah sebagai kawasan resapan. Kedua
menganggap bahwa kota adalah bagian dari kawasan resapan sehingga perlu
dilakukan pembuatan hutan kota dan sejenisnya.
1.5.9

Drainase Perkotaan
Drainase berasal dari kata drain (mengeringkan) adalah prasarana yang

berfungsi mengalirkan air permukaan akibat hujan ke badan penerima air dan atau ke
bangunan resapan buatan. Kegiatan drainase meluputi mengalirkan, menguras,
membuang, atau mengalihkan air. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai
air demi pencegahan banjir. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol
kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas (Suripin, 2003).
Drainase kota diartikan sebagai jaringan pembuangan air yang berfungsi
mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari
genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota
(SK menteri PU 239 tahun 1987, 1987). Pada konteks studi perkotaan, fungsi drainase
lebih merujuk pada fungsi pengendalian banjir (flood control). Drainase berperan
dalam mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah
permukiman yang berasal dari hujan lokal (Suripin, 2003).
Berdasar fungsi layanan drainase dibedakan menjadi dua yakni,
a. Sistem drainase lokal, adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota
tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri
dan komersial. Sistem ini melayani areal kurang dari 10 ha.
atau instansi lainnya.
b. Sistem drainase utama, adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier
beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar
masyarakat.
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Adapun berdasar fisiknya, drainase digolongkan lagi menjadi tiga yaitu,
a. Sistem saluran primer, adalah saluran utama yang menerima masukan aliran
dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar, akhir saluran primer
yakni badan penerima air.
b. Sistem saluran sekunder, adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi
menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan
sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung
pada debit yang dialirkan.
c. Sistem saluran tersier, adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran
drainase lokal.

Gambar 1.6 Contoh Model Sistem Drainase Perkotaan
Sumber : (Anonim, 2010)

1.5.10 Aplikasi Model Spasial untuk Hidrologi
Secara umum model spasial dapat diartikan sebagai abstraksi wujud dunia
nyata, dalam pengertian ini model adalah suatu cara untuk menggambarkan fenomena
di muka bumi yang diperoleh dari variabel-variabel yang terukur. Model biasanya
terdiri dari serangkaian aturan prosedur untuk menentukan informasi baru yang dapat
dipergunakan dalam membantu perencanaan dan pemecahan masalah. Selanjutnya
model didefinisikan sebagai representasi penyederhanaan realitas suatu obyek atau
peristiwa pada dunia nyata (Prahasta, 2009).
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Gambar 1.7 Konsep Pemodelan Spasial dalam SIG
Sumber : (Rajabidfard, 2000)

Aplikasi SIG dalam kajian hidrologi dapat berupa manipulasi informasi
atribut terkait varibel hidrologi. Selain itu, dalam kajian hidrologi SIG mampu
mewujudkan sebuah model suatu kenampakan permukaan sebagai model digital
ketinggian atau DEM (Digital Elevation Model), model digital permukaan atau
DTM (Digital Terrain model), serta wujud jaringan bersegitiga yang tidak
beraturan atau TIN (Triangular Irregular Network). Analisa dan pemodelan
tersebut dapat digunakan dalam kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya
air, misalnya seperti saluran air (drainase), konsentrasi aliran air, akumulasi
aliran air, arah aliran air permukaan, wilayah pengendapan, zonasi satuan Sub
DAS (Daerah Aliran Sungai), serta kajian daerah banjir.
Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dikembangkan dalam aplikasi
hidrologi perkotaan terlebih lagi dalam membuat suatu model (Prahasta, 2009).
Pada pemodelan banjir data yang digunakan antara lain data kenampakan
permukaan (DEM), peta topografi, peta penggunaan lahan, data debit aliran,
koefisien runoff, dan data drainase. Teknik pemodelan menggunakan hydrology
modelling. Data berupa kontur yang menunjukkan garis-garis ketinggian wilayah
diproses untuk menjadi DEM dan dilakukan suatu pemodelan untuk mencari arah
larian air, akumulasi aliran serta konsentrasi aliran air. Dari hasil tersebut dapat
dilakukan analisa daerah-daerah yang rawan terhadap bencana banjir.
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1.5.11 Penelitian Sebelumnya
Marfai (2003) dalam penelitianya yang berjudul “Pemodela Spasial Banjir
Pasang Air Laut, Studi Kasus : Pesisir Timur Semarang” bertujuan untuk: 1)
Mengetahui model spasial distribusi banjir pasang air laut dengan menggunakan
fungsi iteration dan data DEM dalam operasi SIG, 2) Mengetahui analisis bahaya
banjir pasang air laut dari model yang dibuat. Sang peneliti menggunakan analisis
histogram dan tabulasi variable untuk mendapatkan distribusi keruangan dari tiap
parameter kedalaman genangan banjir. Sementara itu, analisis pengaruh bahaya
banjir terhadap pengunaan lahan dilakukan dengan map calculation. SIG berperan
sebagai alat untuk melakukan perhitungan pengulangan (iteration operation) dalam
operasi neighborhood function. Diperoleh beberapa kesimpulan dari hasil kajian
yakni : 1) Manipulasi ketinggian digunakan untuk mengkoreksi Digital Elevation
Model. Hal ini dilakukan untuk medapatkan hasil aktual ketinggian daerah
penelitian, sedangkan untuk pembuatan distribusi banjir digunakan teknik iterasi , 2)
Dalam skenario tinggi genangan 1 meter, beberapa penggunaan lahan yang terkena
dampak adalah daerah tambak dengan luas 3074875 m2, dan 2109050 m2 untuk
daerah lahan kosong atau pekarangan.
Penelitian selanjutnya yang lebih terkait dengan pemodelan banjir genangan
yaitu, “Pemodelan dan Simulasi Tinggi Banjir genangan di Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya Menggunakan Sistem Informasi Geografis” (Pawening, 2010).
Dalam penelitian tersebut fokus analisa yakni pada korelasi ketinggian banjir
terhadap variabel-variabel hidrologi, yang diintegrasikan ke dalam fungsi Sistem
Informasi Geografis (SIG). Dengan demikian model hidrologi yang disajikan
berupa prediksi ketinggian banjir genangan hasil dari perhitungan statistik melalui
metode hitung regresi komponen dasar (principal component regression) dari
variabel hidrologi yang ada. Hasil dari penelitian tersebut berupa simulasi dari hasil
perhitungan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Adapun
data hasil analisis menunjukan bahwa rata-rata tinggi banjir genangan di Kecamatan
Gubeng, Surabaya sebesar 4,20965 cm.
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Raharjo (2010) dalam penelitianya yang berjudul “Pemodelan Hidrologi
untuk Identifikasi Daerah Rawan Banjir di Sebagian Wilayah Surakarta”. Dalam
penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam mendeteksi wilayah rawan banjir
peneliti menggunakan pendekatan fungsi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang
dikembangkan dalam beberapa model berdasar tipologi wilayah yakni : aliran
langsung permukaan secara kualitatif, grid spasial arah aliran, akumulasi aliran
serta konsentrasi aliran. Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif
kuantitatif yang didukung langkah survey secara terpilih (purposive). Hasil dari
penelitian tersebut wilayah yang teridentifikasi mempunyai akumulasi aliran serta
konsentrasi aliran tinggi meliputi Kecamatan
Kecamatan

Masaran, Kecamatan

Banjarsari, Kecamatan

Sragen, Kecamatan

Jebres,

Sambungmacan,

Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Gesi. Wilayah di dalam Sub-DAS (Daerah
Aliran Sungai) yang teridentifikasi rawan terhadap banjir meliputi Kecamatan
Masaran, Kecamatan
Kecamatan Jebres.

Sidoredjo, Kecamatan

Plupuh dan sebagian daerah

Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian
Peneliti
Judul

Muh Aris Marfai (2003)
Pemodela Spasial Banjir Pasang Air
Laut, (Studi Kasus : Pesisir Timur
Semarang)

Tujuan

1. Mengetahui model spasial distribusi
banjir pasang air laut dengan
menggunakan fungsi iteration dan
data DEM.
2. Mengetahui analisis bahaya banjir
pasang air laut dari model yang
dibuat.

Metode

Analisis spasial dan deskriptif
kuantitatif melalui operasi SIG.
1. Dalam skenario banjir 1 meter,
beberapa penggunaan lahan yang
terkena dampak adalah daerah
tambak dengan luas 3074875 m2,
dan 2109050 m2 untuk daerah lahan
kosong atau pekarangan.

Hasil

Ratri Enggar Pawening (2010)

Puguh Dwi Raharjo (2010)

Pemodelan dan Simulasi Tinggi Banjir
genangan di Kecamatan Gubeng Kota
Surabaya Menggunakan Sistem Informasi
Geografis
1. Mencari model terbaik untuk
memprediksi tinggi banjir genangan
melaui perhitungan statistik.
2. Memprediksi rata-rata tinggi
genangan banjir di Kecamatan
Gubeng.

Pemodelan Hidrologi untuk Identifikasi
Daerah Rawan Banjir di Sebagian
Wilayah Surakarta

Analisis statistik didukung dengan
deskriptif kuantitatif.
1. Hasil analisa statistik menunjukkan
bahwa model yang terbaik adalah
model yang menambahkan faktor
variabel hidrologi untuk metode
prediksi.
2. Prediksi rata-rata tinggi banjir
genangan di Kecamatan Gubeng,
Surabaya sebesar 4,20965 cm.

Analisis spasial dan deskriptif kuantitatif
yang didukung survey terestris.
1. Lokasi yang memilki konsentrasi aliran
tinggi yakni Kec. Banjarsari, Jebres,
Masaran, Sragen, Sambungmacan,
Tangen, dan Gesi.
2. Wilayah yang teridentifikasi rawan
banjir meliputi Kec. Masaran,
Sidoredjo, Plupuh dan sebagian daerah
Jebres.

1. Mengetahui lokasi yang memiliki
konsentrasi aliran tinggi.
2. Mengetahui lokasi rawan banjir di
wilayah Surakarta.

Nugroho Purwono (2013)
Pemodelan Spasial untuk Indentifikasi
Banjir Genangan di Kota Surakarta
melalui Metode Rasional (Rational
Runoff Method)
1. Mengetahui hasil model banjir
genangan berdasar paramater debit
runoff, volume resapan, dan kapasitas
drainase.
2. Mengidentifikasi secara keruangan
potensi banjir genangan berikut luasan
yang dapat ditimbulkan melalui
sebuah model spasial.
3. mengevaluasi keakurasian hasil model
spasial yang diterapkan.
Analisis spasial didukung deskriptif
kuantitatif melalui fungsi SIG.
1. Hasil model menunjukan potensi
kejadian banjir genangan terjadi pada
sub-sistem drainase Kali Anyar pada
skenario kondisi hujan <60 mm/jam,
selanjutnya pada skenario kondisi hujan
>60 mm/jam menujukan bahwa hampir
seluruh wilayah drainase di Kota
Surakarta berpotensi terjadi genangan.
2. Skenario kondisi pertama,
teridentifikasi potensi genangan pada
wilayah administratif Kec.Jebres dan
Kec. Banjarsari dengan luasan sebesar
186, 96 Ha, untuk skenario kedua
hampir seluruh wilayah kota
teridentifikasi berpotensi genangan
dengan perkiraan total luas genangan
sebesar 378,13 Ha.
3. Evaluasi akurasi terhadap model
menunjukkan nilai 65,71% untuk
koefisien kappa dan 83,33% untuk
akurasi keseluruhan.
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1.6

Kerangka Pemikiran
Pesatnya pembangunan fisik sebagai dampak dari perkembangan Kota

Surakarta membawa konsekuensi terhadap penambahan kawasan terbangun. Di
sisi lain, peningkatan kawasan terbangun akan mengurangi besaran kawasan
resapan yang berfungsi meresapkan air ke dalam tanah. Ketika terjadi hujan di
Kota Surakarta, maka air hujan yang jatuh tidak dapat terserap secara optimal.
Air hujan yang jatuh ke permukaan dan akan bergerak sebagai limpasan
permukaan (runoff). Sementara itu keberadaan saluran drainase kota hanya
mampu mengalirkan debit limpasan permukaan (runoff) secara terbatas. Jika
saluran drainase tidak lagi mampu menampung debit limpasan permukaan
(runoff), maka kondisi demikian akan berpotensi menimbulkan terjadinya banjir
genangan di Kota Surakarta.
Dalam penelitian ini, konsep banjir genangan mendasarkan pada tiga
parameter pokok yaitu debit runoff (Qp), kapasitas volume resapan (R), dan daya
tampung drainase wilayah (D). Penilaian debit runoff diperoleh melalui
pendekatan metode rasional. Sementara itu untuk kapasitas volume resapan
mendasarkan pada penilaian kuantitatif dari keberadaan potensi kawasan resapan.
Daya tampung drainase dinilai dari perhitungan tampungan hipotetik satuan
wilayah drainase wilayah penelitian. Tiga parameter pokok tersebut merupakan
sebuah ruang yang paling representatif untuk menggambarkan kondisi potensi
banjir genangan pada suatu wilayah perkotaan. Dengan demikian suatu wilayah
dapat dikatakan berpotensi terhadap banjir genangan apabila terjadi limpasan
permukaan /runoff dengan debit melebihi akumulasi nilai kapasitas drainase dan
volume resapan setempat. Adapun secara lebih ringkas kerangka pemikiran dalam
penelitian ini digambarkan dalam diagram pada Gambar 1.8.
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Gambar 1.8 Diagram Alir Kerangka Pemikiran

1.7

Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni deskriptif analitik

dengan menerapkan fungsi teknis Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai alat
pendukung analisis. Metode cek lapangan digunakan untuk menilai keakurasian
model yang dihasilkan. Adapun Sistem Informasi Geografis (SIG) lebih utama
digunakan sebagai perangkat yang mendukung proses analisa dan konversi data
sekunder (tekstual) menjadi data (model) spasial. Satuan atau unit analisis yang
digunakan adalah satuan wilayah pengaliran atau unit sistem drainase wilayah.
Dalam batasan konteks hidrologi perkotaan, sistem drainase wilayah dipilih
sebagai unit analisis dengan pertimbangan bahwa unit drainase merupakan media
yang menggambarkan kondisi debit dari limpasan permukaan ketika terjadi hujan.
Data yang diolah dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada data-data
variabel hidrologi sesuai parameter yang dibutuhkan untuk membuat sebuah model
banjir genangan dengan metode rasional. Adapun parameter pokok yang diperlukan
adalah : debit limpasan permukaan (runoff), kapasitas volume resapan, dan daya
tampung drainase wilayah.
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1.7.1

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan maupun bahan untuk mendapatkan

informasi/data yang berhubungan dengan penelitian. Instumen yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi sebagai berikut :
a.

Alat yang Digunakan
Dalam penelitian ini beberapa perangkat atau alat (tools) yang digunakan

untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisa antara lain :
1.

Perangkat komputer (hardware) dengan spesifikasi tertentu untuk mengolah
dan mencetak data.

2.

Perangkat lunak (software GIS) untuk pengolahan data spasial : ArcGIS 10
SP-5 ; HEC-GeoHMS Tools.

3.

Perangkat lunak pendukung : MS Office Tools 2007.

4.

Peralatan tambahan : GPS untuk cek lokasi ; Tabel isian untuk mencatat data ;
Kamera untuk merekam gambar lokasi.

b.

Jenis dan Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber data

sekunder, baik dari penelitian sebelumnya ataupun sumber instansi yang menyediakan
data terkait tema penelitian ini. Adapun jenis data yang diperoleh yaitu:
1.

Data penggunaan lahan Kota Surakarta : Diperoleh dari data peta RBI dan
interpretasi citra resolusi tinggi (Quickbird) serta data penggunaan lahan detil
RTDR Kota Surakarta, sumber DTRK Surakarta 2012.

2.

Data topografis : diperoleh dari peta RBI yang diturunkan menjadi data
kemiringan wilayah (topografis), sumber BIG tahun 2004.

3.

Data jenis tanah : diperoleh dari data sekunder dan data peta tanah wilayah
Surakarta, sumber Pusdat Tanah BIG tahun 2004.

4.

Data hujan : diperoleh dari data sekunder curah hujan bulanan tahun
2011/2012 Perum Jasa Tirta Wilayah DAS Bengawan Solo.

5.

Data resapan : diperoleh dari data kawasan resapan yang bersumber dari data
sekunder kawasan resapan, sumber Penelitian Pradanesti 2010.

6.

Data drainase : diperoleh dari data sekunder drainase hipotetik, sumber DPU
Surakarta 2012.
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1.7.2

Tahapan Penelitian

a.

Tahap Persiapan
Langkah awal yang dilakukan dalam tahapan penelitian yakni tahap persiapan

yang meliputi : 1) persiapan alat yang digunakan dalam penelitian baik perangkat
keras maupun perangkat lunak ; 2) persiapan data-data sebagai bahan yang digunakan
dalam penelitian seperti data peta, data hujan, data tanah, dan data drainase wilayah
Kota Surakarta.
b.

Tahap Pengelolaan dan Pengolahan Data
Pengolahan data sangat diperlukan sebab tidak semua data yang sudah ada

dapat langsung dianalisa melalui tool perangkat lunak Sistem Informasi Geografis
(SIG). Pengolahan data dimaksudkan agar semua variabel dapat diterjemahkan
kedalam data bereferensi geografis, dengan demikian perlunya referensi geografis
yakni untuk mengubah data dalam sajian model spasial. Berikut tahapan-tahapan yang
perlu dilakukan dalam pengolahan data :
b.1 Konversi data non-spasial ke bentuk data spasial
Data nonspasial dapat berupa sebagai data atribut, yaitu data yang
melengkapi keterangan data spasialnya, baik secara statistik, numerik, maupun
deskriptif. Data ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk tabel atau diagram. Pada
penelitian ini data yang berwujud data non-spasial perlu dirubah kedalam bentuk
data dengan entitas spasial. Dalam SIG, secara teknis entitas spasial tersebut
dikenal dengan istilah feature.
b.2 Penyeragaman referensi entitas spasial (features)
Beberapa tipe data dalam penelitian ini ada yang berbentuk data raster
maupun data vektor, selain itu ada beberapa features yang memilki perbedaan
referensi geografis (koordinat, unit) oleh karena itu perlu adanya penyeragaman
agar dalam tahap pengolahan selanjutnya tidak mengalami kesalahan (error).
Penyeragaman entitas spasial (features) mempunyai maksud agar keseluruhan
data dapat diolah dalam satu proses teknis SIG, dimana proses teknis tersebut
diantaranya adalah teknik overlay features.
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b.3 Pengolahan data parameter
Langkah pengolahan data paramater dalam penelitian ini dilakukan secara
komputerisasi. Adapun pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak
ArcGIS 10 SP5. Berikut dijelaskan secara deskriptif mengenai gambaran proses
pengolahan data dalam penelitian ini :
1. Koefisien Aliran (C)
Koefisien aliran permukaan atau koefisien runoff diperoleh dari
penggabungan tiga variabel yaitu jenis/klasifikasi lahan, kelas lereng, dan
jenis tanah. Data klasifikasi lahan diturunkan dari data penggunaan lahan
yang disesuaikan dengan indeks jenis penggunaan lahan menurut
McGuenn (1989) yang tertera pada Tabel 1.3. Feature kelas lereng
diperoleh dari data RBI yang diklasifikasikan berdasar kriteria Hassing
(1995), demikian pula dengan data jenis tanah. Selanjutnya ketiga data
tersebut digabungkan melalui proses overlay features dan kemudian nilai
atribut dari masing-masing data tersebut dikalkulasi (field calculate) untuk
mendapatkan satu variabel berupa koefisien aliran (C).
2. Sebaran Curah Hujan (I)
Dalam memperoleh data sebaran hujan wilayah, diperlukan metode
interpolasi terhadap nilai titik hujan. Adapun metode interpolasi yang
digunakan yaitu metode kriging. Secara konsep, feature hujan wilayah
yang berbentuk peta isohyet. Adapun demikian konsep isohyet telah
dijelaskan sebagaimana dalam uraian dalam tinjauan pustaka pada
halaman 10. Secara teknis, nilai hujan pada masing-masing titik stasiun
curah hujan diplot sesuai posisi geografis, kemudian dari feature point
tersebut dilakukan langkah interpolasi (Kriging interpolation). Dengan
demikian akan diperoleh nilai hujan wilayah dalam bentuk peta isohyet.
3. Luasan Area (A)
Dalam mendapatkan data luasan area, terlebih dahulu diketahui feature
bentuk wilayah yang dihasilkan dari digitasi peta drainase. Sedangkan
bentuk geometri wilayah pada penelitian ini mengacu pada bentuk wilayah
drainase. Dari perolehan feature bentuk wilayah satuan drainase
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selanjutnya gunakan tool calculate geometry untuk mendapatkan variabel
luasan area.
4. Debit Limpasan (runoff) (Qp)
Debit aliran atau limpasan permukaan merupakan parameter mutlak yang
harus dipenuhi

untuk membuat model

banjir genangan. Untuk

mendapatkan parameter tersebut diperoleh melalui overlay ketiga features
yang sudah dibuat sebelumnya yaitu : 1. Koefisien Aliran (C) ; 2. Sebaran
Curah Hujan (I) ; dan 3. Luasan Area (A). Teknis overlay akan dipadukan
dengan fungsi query dan attribute pada ArcGIS. Hasil overlay ketiga
features tersebut diolah kembali untuk mendapatkan atribut baru dengan
menerapkan persamaan metode rasional kedalam attibute feature.
Secara ringkas konsep tersebut dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :
Attribute Features
Atribut
Koefisien
Aliran (C)

Atribut
Nilai
Sebaran
CH (I)

Atribut
Geometri
Luasan
Area (A)

Konstanta
(0,278)

Atribut
Debit
Limpasan
(Qp)

Gambar 1.9 Konsep Teknis Pembuatan Feature Parameter Runoff
Sumber : Penulis

5. Kapasitas Volume Resapan (R)
Data kawasan resapan dapat diperoleh dari perhitungan feature jenis
penggunaan lahan non-terbangun dikurangi luas feature tubuh air (sungai,
waduk). Selanjutnya data volume resapan yang berasal dari data sekunder,
diinput kedalam feature kawasan resapan. Dengan demikian feature yang
dihasilkan akan menunjukan nilai kapasitas volume resapan.
6. Kapasitas Drainase Wilayah (D)
Kapasitas drainase wilayah diperoleh dari data sekunder. Selanjutnya
diperlukan digitasi peta sub-sistem drainase wilayah berikut input nilai
kapasitas drainase hipotetik untuk mendapatkan data spasial unit drainase
wilayah penelitian.
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c.

Tahap Analisis Data
Dalam tahap analisis data mengacu pada perhitungan tiga parameter banjir

genangan yakni debit aliran permukaan atau runoff (Qp), kapasitas volume
resapan (R), dan kapasitas drainase wilayah (D). Selanjutnya ketiga parameter
tersebut yang sudah diwujudkan dalam bentuk spasial akan dianalisis melalui
teknik overlay. Teknik overlay digunakan untuk mendapatkan feature data dengan
kriteria tertentu yang menunjukan informasi potensi banjir genangan.
Dasar pertimbangan metode analisis data ini yang mengacu pada ketiga
parameter tersebut yakni :
1. Hujan atau presipitasi merupakan input utama ketika terjadi debit aliran
permukaan, yang mana debit limpasan permukaan (runoff) adalah komponen
dasar terbentuknya banjir genangan.
2. Kawasan resapan merupakan faktor penimbang terjadinya banjir genangan,
sehingga dapat diasumsikan semakin kecil kawasan resapan maka akan
semakin rendah kapasitas suatu wilayah untuk meresapkan limpasan
permukaan yang berdampak pada potensi banjir genangan.
3. Drainase adalah komponen wajib dalam pengendalian banjir (flood control).
Dengan demikian drainase merupakan faktor reduksi dari input banjir.
Dengan kata lain jika kondisi dan kapasitas drainase suatu wilayah dikatakan
buruk/rendah maka input banjir tidak dapat ditampung dan dialirkan secara
optimal. Sehingga parameter drainase merupakan faktor yang perlu
diperhitungkan dalam pembuatan model genangan.
Untuk mengetahui secara praktis potensi banjir genangan yang dapat
ditimbulkan, maka ketiga parameter tersebut dapat disusun dalam sebuah
persamaan sederhana yaitu kurang lebih sebagai berikut :
𝑭 = 𝑸𝒑 − (𝑹 + 𝑫) . . . . . . . . . (x)
atau,
𝐈

𝑭 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟖 𝑪. 𝑰. 𝑨 − [(𝟏𝟎𝟎𝟎 . 𝒊 . 𝑨) + 𝐃] . . . . . . . . . (xi)
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Keterangan :
F

= Banjir genangan (local flood)

Qp

= Debit aliran permukaan (runoff)

R

= Kapasitas volume resapan

D

= Kapasitas drainase wilayah

C

= Koefisien runoff

I

= Intensitas hujan (presipitasi)

A

= Luasan wilayah

i

= Koefisien resapan

D

= Kapasitas drainase
Adapun secara sederhana, konsep analisis data dalam pemodelan

penelitian ini digambarkan melalui skema Gambar 1.10 sebagai berikut :
Limpasan atau
Runoff (Qp)

Volume Resapan
(R)

Kapasitas
Drainase (D)

Potensi
Banjir
Genangan
(F)

Gambar 1.10 Skema Analisa Data

Kriteria hasil model :


Qp - (R + D)

= (+) positif

atau

Qp > (R + D) →

maka,

Qp < (R + D) →

maka,

kondisi berpotensi terjadi banjir genangan.


Qp - (R + D)

= (-) negatif

atau

kondisi tidak berpotensi terjadi banjir genangan.
Berdasar kriteria model yang disusun, maka luaran dari analisa data akan
dikelompokan menjadi dua kelas hasil yaitu :
1. Wilayah yang berpotensi terjadi banjir genangan,
dimana wilayah ini memenuhi kriteria positif dari hasil perhitungan parameter
banjir genangan.
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2. Wilayah yang tidak berpotensi terjadi banjir genangan,
dimana wilayah ini tidak memenuhi kriteria positif dari hasil perhitungan
parameter banjir genangan (negatif).
Di akhir langkah analisis, masing-masing luasan wilayah potensi banjir
dihitung melalui fungsi calculate geometry sehingga akan menghasilkan informasi
luasan prediktif. Dengan demikian dapat diperoleh rasio atau perbandingan luasan
wilayah yang berpotensi banjir genangan terhadap wilayah yang tidak berpotensi
maupun wilayah penelitian secara keseluruhan.
Namun demikian dalam metode penelitian ini ada beberapa asumsi yang
harus dipenuhi sebagaimana halnya dalam pembuatan sebuah model atau
replikasi. Berikut beberapa kriteria asumsi yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan model banjir genangan pada penelitian ini :
1. Model banjir genangan dalam penelitian ini mengacu pada asumsi metode
rasional, dimana metode rasional pada dasarnya merupakan cara untuk
melakukan pendugaan debit aliran permukaan (overland flow). Maka dari itu,
batasan banjir dalam penelitian ini adalah banjir yang bersumber pada hujan
yang menjadi aliran permukaan (banjir lokal), bukan banjir kiriman maupun
banjir luapan dari sungai yang bersifat linier.
2. Unit pengaliran drainase kota (drainase buatan) dianalogikan sebagai suatu
unit wilayah pengaliran dalam sistem DAS, sehingga dengan demikian
konsep metode rasional dapat diaplikasikan kedalam unit wilayah perkotaan
(urban).
3. Kondisi simpanan air tanah (ground water storage) diabaikan, karena faktor
tersebut sangat bergantung dari faktor waktu dan kondisi geologi setempat.
Mengingat lokasi penelitian dengan kondisi geologi lapiasan bawah tidak
tembus air dan sungai yang ada bersifat intermiten (kering pada saat
kemarau), maka faktor simpanan air tanah dapat dianggap nol. Selain itu
ketersediaan air tanah di daerah penilitian lebih bersumber dari daerah buffer
kota seperti daerah Klaten, Sukoharjo dan Karanganyar.
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d.

Tahap Evaluasi Akurasi Model
Tujuan dilakukanya langkah evaluasi untuk menilai seberapa besar

keakurasian model yang dihasilkan. Prinsip evaluasi yakni melakukan pengukuran
antara hasil model dengan data aktual melalui cek lapangan. Cek lapangan
dilakukan dengan langkah survei secara purposif dengan mendasarkan pada unit
penelitian yaitu unit wilayah sub-sistem drainase. Pengambilan sampel titik lokasi
kejadian dilakukan secara berstrata (stratified random sampling) yang mana
sampel lokasi mengacu pada kriteria potensi yakni : kawasan tidak berpotensi, dan
kawasan berpotensi terjadi genangan.
Penilaian evaluasi dilakukan dengan uji akurasi melalui matriks
contingensy atau lebih sering disebut matriks kesalahan (confusion/error matrix)
dan analisis kappa (kappa analysis). Teknik ini sangat berguna dalam
membangun suatu model dengan kelas yang berbeda-beda atau mempunyai
kriteria parameter yang beragam (RS/GIS Laboratories Utah State University,
2003). Kappa dapat digunakan untuk mengukur kebenaran antara model dengan
kenyataan atau menghitung jumlah nilai yang ada dalam perhitungan matriks
kesalahan (Jensen, 1996). Adapun bentuk dari matriks kesalahan (confusion/error
matrix) dapat dilihat pada Tabel 1.6 sebagai berikut :
Tabel 1.6 Bentuk Matriks Kesalahan (confusion/error matrix)
Data Kelas pada
Data Kelas di Lapangan
Model
A
B
C
A
Xk
B
C
Xkk
Total Kolom
Xk+
Producer’s
Xkk / Xk+
Accuracy
Sumber : (Jensen, 1996)

Total Baris
X+k

User’s
Accuracy
Xkk /X+k

N

Penilaian akurasi yang dapat dihitung dari matriks diatas antara lain yaitu :
1) akurasi pembuat (producer’s accuracy), 2) akurasi pengguna (usser’s
accuracy), 3) akurasi keseluruhan (overall accuracy), dan 4) koefisien kappa
(cohen’s kappa).
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Adapun secara matematis, masing-masing teknik akurasi tersebut dapat
dinyatakan pula pada persamaan sebagai berikut :
X𝑘𝑘

1) Producer’s accuracy

: P = X𝑘+ .100%

2) Usser’s accuracy

: U = X+𝑘 .100%

3) Overall accuracy

: O=

4) Kappa accuracy

: K=

. . . . . . . . (viii)

X𝑘𝑘

r
k =1 Xkk

N

. . . . . . . . . (ix)

.100%

r
r
k =1 Xkk – k =1(Xk + . X+k)
N 2 – rk=1(Xk + . X+k)

N.

. . . . . . . . . (xi)
. . . . . . . . . (xii)

Koreksi penilaian data terhadap tingkat keakurasian, dapat diinterpretasi dari
nilai Kappa (K) yang dihasilkan. Berikut kriteria hasil tingkat kebenaran
(keakurasian) dari nilai koefisien Kappa (K) yang dihasilkan dari matriks kesalahan
menurut (Fleiss, 2003).
Tabel 1.7 Kriteria Nilai Koefisien Kappa (K)
Nilai (K)
< 0.20

Tingkat Keakurasian
Buruk

0.21 - 0.40

Cukup

0.41 - 0.60

Sedang

0.61 - 0.80

Baik

0.81 - 1.00
Sumber : (Fleiss, 2003)

e.

Sangat Baik

Tahap Penyajian Data (Visualisasi Hasil Model)
Setelah diperoleh hasil analis data selanjutnya adalah tahap penyajian. Tahap

penyajian dalam penelitian ini menghasilkan output atau luaran berupa peta potensi
banjir genangan. Wilayah banjir genangan disusun berdasarkan sebaranya, sehingga
luaran akhir dari penelitian ini disajikan dalam bentuk informasi spasial yang
menunjukan kawasan yang teridentifikasi terjadi potensi banjir genangan berikut
informasi luasan dan keterangan-keterangan lainya. Dengan adanya sajian hasil
visualisasi informasi spasial maka diharapkan lebih memudahkan perolehan telaah dan
deskripsi informasi terkait pertimbangan perencanaan.
Adapun skema atau alur proses pengolahan data dalam metode penelitian ini
tersaji dalam pada Gambar 1.11 pada halaman selanjutnya.

35

Citra Quickbird

Peta RBI

Data
Penggunaan
Lahan

Data
Topografis

Klasifikasi
Lahan

Kelas
Lereng

Data Intensitas
Curah Hujan

Data
Drainase

Metode
Isohyet

Klasifikasi
Jenis Tanah

Koefisien Aliran

Intensitas
Hujan Wilayah

C

I

Qp = 0,278 x

Luas Kawasan
Resapan

Data Tanah

Luasan Area
Drainase

A

𝐈

Koefisien Resapan x 𝟏𝟎𝟎𝟎

Kapasitas
Volume Resapan

Wilayah
Administrasi

Saluran Drainase

Debit Limpasan
(Runoff)

Kapasitas
Drainase Wilayah

Cek Lapangan

Potensi Banjir
Genangan

Confusion Matrix –
Cohen’s Kappa

Informasi Potensi Wilayah
Banjir Genangan

Hasil Model

PETA SEBARAN
POTENSI BANJIR
GENANGAN

Gambar 1.11 Diagram Alir Proses Pengolahan Data dalam Penelitian
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1.8

Batasan Operasional
 Banjir genangan adalah peristiwa tergenangnya daratan (yang biasanya kering)
karena adanya volume air dipermukaan yang meningkat secara akumulatif,
peningkatan volume ini secara garis besar diakibatkan karena tingginya faktor
meteorologis (curah hujan) dan jenis penggunaan lahan (Kodoatie, 2001).
 Kawasan resapan merupakan suatu ruang yang mampu meresapkan air
hujan ke dalam tanah, sehingga berfungsi sebagai pengatur air dan
pengendali banjir (Suripin, 2003).
 Hujan aktual adalah rangkaian data pengukuran kejadian hujan pada stasiun
curah hujan selama periode tertentu (Suripin, 2003).
 Pengunaan lahan yaitu segala campur tangan manusia baik secara permanen
maupun secara siklus terhadap kumpulan suatu sumberdaya alam dan
sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan
untuk mencukupi kebutuhan manusia (Malingreau, 1978).
 Koefisien Runoff adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara
besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan, dalam metode
rasional koefisien runoff didasarkan atas beberapa variabel yaitu
kelerengan, penggunaan lahan, dan jenis tanah (Chow, 1988).
 Runoff atau limpasan permukaan adalah bagian dari curah hujan yang
mengalir di atas permukaan tanah menuju ke suatu outlet, aliran
permukaan terjadi apabila intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi,
dimana dalam hal ini tanah telah jenuh air (Asdak, 1995).
 Metode rasional adalah suatu metode yang digunakan untuk memprediksi
debit puncak (peak discharge) melalui perhitungan matematis dengan
penyederhanaan besaran-besaran terhadap suatu proses penentuan aliran
permukaan (Kodoatie, 2001).
 Pemodelan data adalah proses-proses yang terlibat di dalam usaha untuk
mentranslasikan pengamatan (pengukuran) dan menginterpretasikan suatu
realitas dunia nyata ke dalam data yang dapat lebih mudah dimengerti
(Prahasta, 2009).
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 Data spasial adalah suatu data yang mengacu pada posisi, obyek, dan
hubungan diantaranya 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 (Rajabidfard dan Williamson, 2000).
 Model spasial adalah proses mencakup kombinasi dari ekspresi logis,
prosedur

matematis,

dan

kriteria-kriteria

yang

digunakan

untuk

mensimulasi proses, memprediksi hasil atau untuk mencirikan suatu
fenomena alam. Model dapat juga didefinisikan sebagai representasi
penyederhanaan realitas suatu objek atau peristiwa pada dunia nyata
(Bernhardsen, 1992).
 Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu kumpulan terorganisir yang
terdiri dari perangkat komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil
yang dirancang secara efisien untuk memasukkan, menyimpan, meng-update
(pemutakhiran data), memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua
bentuk informasi yang bereferensi geografis (ESRI, 1990).
 Sistem drainase perkotaan didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air
yang berfungsi untuk mengurangi, dan, atau membuang kelebihan air dari
suatu kawasan atau lahan perkotaan, sehingga kawasan lahan dapat
difungsikan secara optimal (Suripin, 2003).
 Wilayah potensi banjir adalah suatu kawasan yang memilki tingkat kerawanan
terhadap terjadinya suatu peristiwa banjir, hal ini didasarkan oleh beberapa
faktor yang perlu ditinjau dari aspek hidrologis maupun fisiologis (Kodoatie
dan Sugiyanto, 2001).

