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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      LATAR BELAKANG 

Menurut Undang – Undang nomor 24 tahun 2007, bencana dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, 

bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam.  Banjir, 

tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan 

tsunami adalah contoh-contoh bencana alam. 

Banjir merupakan aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air 

normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan 

pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin 

meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran 

air (Bakornas PB.2007). Bencana banjir dapat menimbulkan dampak yang 

merugikan bahkan mengancam kehidupan manusia. Pada tanggal 26-31 Desember 

2007 Kota Surakarta mengalami bencana banjir dengan menyebabkan  kerugian 

total Rp 373.489.810.000,00 (Firdaus.2009). 

Kota Surakarta tercatat pernah mengalami beberapa kali peristiwa banjir 

pada Bulan Maret 1966, Maret 1968, Maret 1973, Februari 1974, Maret 1975, 

Januari 1982, Desember 2007, Februari 2009 (Prasetya.2009). Secara 

Geomorfologisnya, Kota Surakarta memang merupakan kawasan rentan banjir 

karena berada di zone depresi (intermontain plain) yang diapit Gunung Api Lawu, 

Gunung Api Merapi dan Pegunungan Seribu. Kota Surakarta mayoritas berelief 

datar namun memiliki banyak cekungan terutama di Kota Surakarta bagian Timur 

dan sekitar anak sungai yang melewati Kota Surakarta. Cekungan-cekungan 
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tersebut berpotensi menimbulkan genangan. Kawasan dari Sudiroprajan ke arah 

Timur hingga Kampung Sewu dulunya adalah rawa-rawa, yang berarti dari dulu 

Kota Surakarta sebelah Timur memang daerah sasaran banjir. Air permukaan 

yang masuk Kota Surakarta berasal dari tiga arah yaitu dari lereng Tenggara 

Gunung Api Merapi, lereng Barat Gunung Api Lawu dan Wonogiri dengan 9 

anak sungai yang masuk ke Bengawan Solo. Bentuk DAS Solo hulu yang luas dan 

melebar, bahkan mendekati pola radial mengakibatkan waktu kosentrasi air di 

Bengawan Solo seragam ketika terjadi hujan. Kondisi itu diperparah dengan hulu 

Bengawan Solo di Wonogiri adalah karst/tanah gersang berbatu yang koefisien 

aliran permukaannya tinggi. 

Bencana tersebut tentunya ada kemungkinan terulang kembali beberapa 

tahun kedepan. Dengan tingginya potensi bencana banjir di Kota Surakarta, 

harusnya dapat menyadarkan semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek 

kebencanaan dalam pembangunan. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 

mengharuskan setiap pemerintah daerah mempunyai dokumen PRB (Pengurangan 

Risiko Bencana) sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi guna 

meminimalisir risiko dan dampak negatif jika terjadi bencana. Salah satu aspek 

penting dalam identifikasi risiko bencana adalah informasi lokasi-lokasi yang 

memiliki kerentanan bencana. 

 

1.2.     PERUMUSAN MASALAH 

Melihat pentingnya pengurangan risiko bencana banjir di Kota Surakarta, 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Daerah mana sajakah yang rentan terhadap bencana banjir ? 

2. Bagaimanakah tingkat kerentanan (vulnerability) pada daerah tersebut 

terhadap bencana banjir? 

 

1.3.      TUJUAN PENELITIAN 

1. Memetakan kerentanan  bencana banjir di Kota Surakarta. 

2. Menganalisa tingkat kerentanan (vulnerability)  daerah Kota Surakarta 

terhadap bencana banjir. 
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1.4.      KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi instansi berwenang, khususnya pemerintah Kota Surakarta dalam 

membangun wilayahnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

rangka pengurangan risiko bencana pada daerah Kota Surakarta. 

 

1.5. TELAAH PUSTAKA dan PENELITIAN SEBELUMNYA 

(a). Telaah Pustaka 

Daur Hidrologi 

Air di Bumi ini mengulangi terus menerus sirkulasi; penguapan, 

presipitasi dan pengaliran keluar (outflow). Air menguap ke udara dari 

permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa 

proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau 

daratan. Sebelum tiba ke permukaan bumi sebagian langsung menguap ke 

udara dan sebagian tiba ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan yang 

jatuh ke permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan 

oleh tumbuh-tumbuhan dimana sebagian akan menguap dan sebagian lagi 

akan jatuh atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan tanah. 

(Sosrodarsono dan Takeda.2003) 

Air hujan yang dapat mencapai permukaan tanah, sebagian akan 

masuk (terserap) ke dalam tanah (infiltration). Sedangkan air hujan yang 

tidak terserap ke dalam tanah akan tertampung sementara dalam cekungan-

cekungan permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah (run off), untuk 

selanjutnya masuk ke sungai. Air infiltrasi akan membentuk kelembaban 

tanah, apabila tingkat kelembaban air tanah telah cukup jenuh, maka air hujan 

yang baru masuk ke dalam tanah akan bergerak secara lateral (horisontal), 

untuk selanjutnya pada tempat tertentu akan keluar lagi ke permukaan tanah 

(subfarce flow) dan akhirnya mengalir ke sungai (Asdak.2004). Air tersebut 
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yang tidak lagi dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka akan keluar 

dan menggenangi daerah sekitarnya yang kemudian disebut sebagai banjir. 

Bencana 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terdiri 

dari berbagai bentuk. UU Nomor 24 tahun 2007 mengelompokan bencana ke 

dalam tiga kategori yaitu: 

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor.    

b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok  atau antar komunitas masyarakat, dan 

teror. 

Pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana meliputi: 

a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana 

dengan program pembangunan; 

b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena 

bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 

d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana; 

e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang memadai; 
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f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap 

pakai; dan 

g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan 

dampak bencana. 

Dalam pengurangan risiko bencana setidaknya mendasarkan konsep 

pengurangan ancaman dan kerentanan. Alexander (2000:10) in De Leon 

(2006) defines risk as “the likelihood or more formally the probability, that a 

particular level of loss will be sustained by a given series of elements as a 

result of a given level of hazard”. Risiko diperoleh dari perkalian nilai 

ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) 

 

 

Banjir 

Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal, sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan 

rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, 

mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air 

(Bakornas PB,2007). Ada dua peristiwa banjir, pertama peristiwa 

banjir/genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir 

dan kedua peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai 

karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir 

lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. Peristiwa banjir sendiri 

tidak menjadi permasalahan, apabila tidak mengganggu terhadap aktivitas 

atau kepentingan manusia dan permasalahan ini timbul setelah manusia 

melakukan kegiatan pada daerah dataran banjir. Perlu adanya pengaturan 

dataran daerah dataran banjir, untuk mengurangi kerugian akibat banjir (flood 

plain management) (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). 

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor penyebab terjadinya 

banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir 

oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, 

fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan 

“Risk = Hazard x Vulnerability” 
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pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan  

karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan 

seperti: perubahan kondisi daerah aliran sungai (DAS), kawasan pemukiman 

di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali 

banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistim pengendali 

banjir yang tidak tepat. 

1. Penyebab banjir secara alami. 

Yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah: 

a. Curah Hujan 

Indonesia mempunyai iklim tropis, sehingga sepanjang tahun 

mempunyai dua musim yaitu musim hujan umunya terjadi antara bulan 

Oktober sampai bulan Maret, dan musim kemarau terjadi antara bulan 

April sampai bulan September. Pada musim penghujan, curah hujan yang 

tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing 

sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. 

b. Pengaruh fisiografi 

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan 

kemiringan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, 

geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, 

potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dan lain-lain 

merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. 

c. Erosi dan Sedimentasi 

Erosi di DPS berpengaruh terhadap pengurangan  kapasitas 

penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di 

Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran 

sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga menjadi 

masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia. 

d. Kapasitas sungai 

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan 

oleh pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai yang 
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berlebihan. Sedimentasi sungai terjadi karena tidak adanya vegetasi 

penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat.  

e. Kapasitas drainasi yang tidak memadai 

Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah 

genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering 

menjadi langganan banjir di musim hujan. 

f. Pengaruh air pasang 

Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu 

banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi genangan 

atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (backwater). 

2. Penyebab banjir akibat tindakan manusia. 

Yang termasuk sebab-sebab banjir karena tindakan manusia adalah: 

a. Perubahan kondisi DPS 

Perubahan kondisi DPS seperti penggundulan hutan, usaha 

pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tataguna 

lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran 

banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan tataguna lahan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas dan kualitas 

banjir. 

b. Kawasan kumuh  

Perumahan kumuh di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi 

penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor 

penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan. 

c. Sampah 

Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempatyang 

ditentukan tidak baik, umumnya mereka langsung membuang sampah ke 

sungai. Di kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan 

sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena 

menghalangi aliran. 
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d. Drainasi lahan 

Drainasi perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah 

bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung 

debit air yang tinggi. 

e. Bendung dan bangunan air 

Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat 

meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (backwater). 

f. Kerusakan bangunan pengendali air 

Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali 

banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi 

dapat meningkatkan kuantitas banjir. 

g. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat 

Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi 

kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat 

menambah kerusakan selama banjir-banjir besar. Sebagai contoh 

bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan pada tanggul ketika 

terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan keruntuhan 

tanggul,  mengakibatkan kecepatan aliran yang sangat besar melalui 

bobolnya tanggul, sehingga menimbulkan banjir yang besar. 

Banjir akan disebut sebagai bahaya, apabila banjir tersebut sudah 

mengganggu aktivitas manusia dan bahaya banjir bukan hanya fenomena 

fisik, tetapi juga merupakan fenomena sosial-ekonomi. Manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari alam dan akan selalu tergantung pada lingkungan 

alamnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia akan mengeksploitasi 

sumber daya alam. Namun, manusia cenderung mementingkan pemenuhan 

kebutuhannya tanpa melihat turunnya keseimbangan alam. Akibatnya alam 

membentuk keseimbangan baru yang pada intinya merugikan manusia. 

Degradasi lingkungan meningkat, banjir dan bencana bertambah baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Untuk mempersiapkan bencana tersebut, manusia 

membutuhkan pengelolaan lingkungan kembali dan kegiatan pencegahan 

bencana tersebut agar tidak terjadi. Diagram mekanisme terjadinya banjir dan 
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bencana yang telah dikemukakan Yusuf Yasin, akan ditunjukkan pada 

Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qa  = debit pengaliran sungai 

Qc = kapasitas pengaliran sungai 

     = fenomena alam kejadian banjir dan bencana 

  = kondisi non alamiah yang berpengaruh pada fenomena alam kejadian 

banjir dan bencana 

Gambar 1.1. Diagram Mekanisme Terjadinya Banjir dan Bencana 

Sumber : Sudaryoko (1994) dalam Yusuf Yasin (2005:23) 

Muta’ali (2012) menjelaskan bahwa bencana banjir akan menimbulkan 

dampak pada beberapa aspek berikut: 

a. Penduduk, berupa: korban jiwa meninggal, luka-luka, wabah penyakit, hilang, 

pengungsian, pindah tempat, dan terisolasi. 

Hujan 

Perubahan  
Koefisien Aliran 

Pengendalian 

Banjir 

Aliran 

Permukaan 

Perlakukan terhadap 
Lingkungan 

Perubahan Fisik 

Alur Sungai 

Banjir 

Perubahan tingkat 

kerawanan daerah 

potensial bencana 

Tidak 

Banjir 

Kewaspadaaan daerah 

Potensial Bencana 

Bencana 

Qa < Qc 

Penanggulangan Banjir 
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b. Pemerintahan, antara lain: kehancuran atau hilangnya dokumen, arsip, 

peralatan dan perlengkapan kantor. 

c. Ekonomi, antara lain: hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar 

tradisional, rusaknya lahan pertanian/persawahan, hilangnya harta benda dan 

ternak, serta terganggunya perekonomian. 

d. Sarana/prasarana, berupa: kerusakan jembatan, jalan, bangunan gedung 

perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum, 

dan jaringan komunikasi. 

e. Lingkungan, berupa: kerusakan obyek wisata, ekosistem, dan tanggul/jaringan 

irigasi. 

Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan (Vulnerability) merupakan suatu kondisi dari suatu 

komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan 

dalam menghadapi ancaman bahaya (Bakornas PB.2007). Kerentanan meliputi 

dari beberapa aspek yaitu lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi, seperti yang 

disampaikan oleh international strategy for disaster reduction (ISDR) bahwa 

kerentanan adalah “the set of conditions and processes resulting from physycal, 

sosial, economic and environmental factors, which increase the susceptibility of a 

community to the impact of hazard" (ISDR (2004) dalam De Leon.2006). 

Kerentanan lingkungan menggambarkan kondisi lingkungan daerah 

tersebut yang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut menghadapi bencana. 

Kerentanan fisik (infrastruktur) mengambarkan suatu kondisi fisik (infrastruktur) 

yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard) tertentu. Kerentanan sosial 

menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya 

(hazard). Kerentanan ekonomi menggambarkan suatu kondisi tingkat kerapuhan 

ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya (hazard). 

Kerentanan banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor, Utomo dan 

Supriharjo (2012) menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan 

terhadap banjir bandang sebagai berikut : 

a. Aspek lingkungan: curah hujan yang tinggi, jarak dari sungai, ketinggian 

topografi tanah dan penggunaan lahan. 
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b. Aspek fisik : persentase kerusakan jaringan jalan dan ketinggian kepadatan 

bangunan. 

c. Aspek ekonomi: persentase rumah tangga miskin dan pekerja yang bekerja 

disektor rentan (Petani) 

d. Aspek sosial: tingginya kepadatan penduduk, tingkat laju pertumbuhan 

penduduk, dan persentase penduduk usia tua dan balita. 

Berikut  Tabel 1.1 merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kerentanan bencana banjir bandang. 

Tabel 1.1. Faktor – Faktor yang berpengaruh terhadap Kerentanan Bencana Banjir 

Bandang 

Faktor Parameter Penilaian Kerentanan Banjir 

Kerentanan dari Aspek Lingkungan 

Intensitas Curah 

Hujan 

Semakin tinggi intensitas hujan maka semakin 

rentan terhadap bencana banjir bandang 

Ketinggian 

Topografi 

Semakin rendah ketinggian topografi maka 

semakin rentan terhadap bencana banjir bandang 

Kelerengan Kemiringan tanah suatu wilayah 

Jarak dari 

Sungai 

Jarak dari sungai utama 

Penggunaan 

Lahan 

Semakin tinggi tutupan lahannya maka semakin 

rentan terhadap banjir bandang 

Jenis Tanah Semakin rendah daya serapnya maka semakin 

rentan terhadap bencana banjir bandang 

Kerentanan dari Aspek Fisik 

Rasio Jaringan 

Jalan 

Semakin rendah ketersediaan jalan dan buruknya 

kondisi jalan maka akan semakin rentan terhadap 

bencana banjir bandang 

Tingkat 

Kepadatan 

Bangunan 

Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka 

semakin rentan terhadap bencana banjir bandang 

Kerentanan dari Aspek Sosial 

Tingkat 

Kepadatan 

Penduduk 

Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka 

semakin rentan terhadap bencana banjir bandang 

Tingkat Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk maka 

semakin rentan terhadap bencana banjir bandang 

Presentase 

Jumlah usia tua-

balita 

Semakin banyak jumlah usia tua + balita maka 

semakin rentan terhadap bencana banjir bandang 
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Lanjutan Tabel 1.1.  

Faktor Parameter Penilaian Kerentanan Banjir 

Kerentanan dari Aspek Ekonomi 

Presentase 

rumah tangga 

yang bekerja di 

sektor rentan 

Semakin banyak pekerja yang bekerja di sektor 

pertanian maka semakin rentan terhadap bencana 

banjir bandang 

Presentase 

rumah tangga 

miskin 

Semakin banyak rumah tangga maka semakin 

rentan terhadap bencana banjir bandang 

Sumber : Utomo dan Supriharjo.2012 

 (b).      Penelitian Sebelumnya. 

Pratomo, Agus Joko (2008)  dalam penelitiannya berjudul analisis 

kerentanan banjir di daerah aliran Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan 

Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan Sistem Informasi Geografis. Penelitian 

analisis kerentanan banjir DAS  Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa 

Tengah dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG), bertujuan untuk 

mengetahui agihan kerentanan banjir di DAS Sengkarang dan karakteristik 

kerentanan banjir di daerah penelitian.  

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan 

survey lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

overlay parameter kerentanan banjir yang sudah diberikan skor untuk 

mendapatkan tingkat kerentanan banjir secara kuantitatif, sedangkan untuk 

mengetahui  karakteristik banjir di daerah penelitian dilakukan dengan wawancara 

penduduk  yang meliputi kedalaman banjir, lama genangan, dan periode ulang 

banjir, metode yang digunakan untuk pengambilan sampel di lapangan 

menggunakan metode proposional sampling, yaitu pengambilan jumlah sampel 

dengan memperhatikan proporsi/jumlah satuan lahan pada masing-masing kelas 

kerentanan banjir. 

Hasil penelitian kerentanan banjir di daerah penelitian seluas 29.343,2 ha 

diperoleh empat kelas kerentanan yang tersebar di 25 satuan lahan. Luas 

kerentanan banjir sangat rentan 1.156,2 ha (3,94% dari luas DAS Sengkarang ) 

berada pada kemiringan lereng 0-2% dan 2-7%, penggunaan lahan tambak. Selain 

faktor kemiringan lereng, banjir di daerah ini juga dipengaruhi oleh tekstur 
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tanah(lempung), dan elevasi muka tanah <4mdpal. Tipe banjir daerah ini berupa 

banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman dari daerah atas seperti Kali Wela, Kali 

Saragi, dan Kali Blimbing, kedalaman banjir 0,5 meter, lama genangan dua hari, 

dan frekuensi banjir tiap bulan. Titik-titik banjir berada pada daerah-daerah sungai 

meander sungai, asosiasi tekuk lereng dengan meander, asosiasi tekuk lereng 

dengan pertemuan sungai, pertemuan dua sungai besar, dan daerah cekungan. 

Penyebab banjir daerah ini adalah tekstur tanah halus (liat), berkurangnya 

kapasitas sungai untuk menampung air, dan penggunaan lahan untuk pemukiman. 

Total luas kerentanan banjir rentan 11.400,3ha (38,8 % dari luas DAS 

Sengkarang) dengan rincian terdapat pada Dataran Aluvial (Alluvial Plains) 

seluas 11.284,3ha (99%) dan pada daerah Kaki Vulkan seluas 115,9 ha (1%), 

kedalaman banjir satu meter, lama genangan tujuh hari, dan periode ulang empat 

tahun. Total luas kerentanan banjir sedang 2.480,8 ha (6,45% dari luas DAS 

Sengkarang) yang tersebar pada kemiringan lereng 7-14 %, penggunaan lahan 

tegalan. Luas kerentanan banjir kurang rentan seluas 14.305,9 ha (48,75 % dari 

luas DAS Sengkarang) berada pada kemiringan lereng>21%, dan penggunaan 

lahannya untuk hutan, tegalan, dan sawah. Hasil akhir penelitian ini disajikan 

dalam bentuk peta kerentanan banjir DAS Sengkarang skala 1: 200.000. 

Agustinus Budi Prasetyo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pemetaan Lokasi Rawan dan Risiko Bencana Banjir di Kota Surakarta Tahun 

2007. Bertujuan (1) menentukan persebaran banjir, (2) mengetahui penyebab  

banjir, (3) mengetahui besarnya risiko bencana banjir di Kota Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wilayah 

kajiannya mencakup seluruh wilayah Kota Surakarta yang terdiri dari 5 

kecamatan dan 51 kelurahan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data 

primer. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan 

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui persebaran 

banjir adalah pengskoran dan overlay dari tiga parameter yaitu: peta penggunaan 

lahan, peta kerapatan saluran drainase, peta kemiringan lereng. Sebelum 

dilakukan overlay, terlebih dahulu ditentukan faktor penimbang setiap parameter. 

Penentuan faktor penimbang didasarkan pada besarnya pengaruh suatu parameter 
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terhadap kerawanan banjir. Penyebab banjir dianalisis dari penggunaan lahan, 

kemiringan lereng, dan kerapatan saluran drainase. Besarnya risiko menggunakan 

probabilitas dan skoring, menggunakan parameter kekerapan, besaran, dan lama 

kejadian. 

Hasil penelitian (1) persebaran banjir Kota Surakarta dibagi menjadi 5 klas 

yaitu klas sangat rawan dengan luas 0,5km
2
 (1,14%), meliputi Pucangsawit dan 

Karangasem. Klas rawan dengan luas 3,8 km
2
 (8,63%), meliputi Jagalan, Sewu, 

Gandekan, Sudiroprajan, Sangkrah, Semanggi, Baluwarti, Pajang, Kerten, 

Gilingan, Sumber, Ketelan dan Kestalan. Klas rawan sedang 3,5 km
2
 (7,95%), 

meliputi Jebres, Tegalrejo, Purwodiningratan, Joyosuran, Kedunglumbu, 

Joyotakan, Serengan, Tipes, Danukusuman, Laweyan, Jajar, Nusukan , 

Banyuanyar. Klas Kurang rawan dengan luas 1,6 km
2 

(3,68%) meliputi Kepatihan 

Wetan, Kepatihan Kulon, Pasar Kliwon, Kauman, Gajahan, Kampung Baru, 

Kratonan, Panularan, Bumi, Sondakan, Kadipiro, Punggawan, Keprabon, 

Setabelan dan Jayengan. Klas tidak rawan 34,64 km
2 

(78,66%) meliputi 

Mojosongo, Tegalharjo, Keprabon, Kampung Baru, Kauman, Baluwarti, Gajahan, 

Mangkubumen, Manahan, Purwosari, Penumping, Sriwedari, Kemlayan, 

Jayengan, Keratonan. (2) Penyebab banjir di Kota Surakarta diketahui bahwa 

saluran drainase, kemiringan lereng dan penggunaan lahan sangat berperan dalam 

terjadinya banjir yang menyebabkan kota tersebut rawan terhadap banjir. (3) dari 

hasil analisis risiko banjir di Kota Surakarta, dapat dibagi menjadi 3 yaitu : Risiko 

tinggi dengan luas wilayah 0,7 km
2
, meliputi wilayah Joyotakan, Sewu, dan 

Bantaran Bengawan Solo. Risiko sedang dengan luas wilayah 2,5 km
2
, meliputi 

wilayah Sudiroprajan, Jagalan, Sangkrah, Semanggi dan Pucang Sawit. Risiko 

Rendah dengan luas wilayah 5,5 km
2
, meliputi wilayah Sumber, Kadipiro, 

Banyuanyar, Nusukan, Joyosuran, Pasar Kliwon, Kedung Lumbu, Gandekan dan 

Jebres. 

Firdaus, Muhammad (2009) dengan judul  Analisis Tingkat Kerugian 

Banjir (Studi Kasus Banjir Kota Surakarta Tanggal 26-31 Desember 2007). Ada 

pun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran banjir Kota Surakarta 

pada tanggal 26-31 Desember 2007,  mengetahui kelas permukiman daerah yang 
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tergenang banjir  di Kota Surakarta pada tanggal 26-31 Desember 2007, 

mengetahui tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat banjir di Kota Surakarta 

pada tanggal 26-31 Desember 2007 pada masing-masing kelas permukiman. 

Metode deskriptif spasial. Populasi penelitian adalah penduduk yang 

tinggal  di 12 kelurahan di Kota Surakarta dan blok-blok pemukiman yang 

tergenang banjir pada tanggal 26-31 Desember 2007. Pembagian blok pemukiman 

didapatkan dari hasil deliniasi citra Ikonos tahun 2008. Pengambilan sampel 

menggunakan snowball  sampling. Kajian kelas permukiman dan tingkat kerugian 

pada masing-masing kelas pemukiman dengan melakukan skoring dan 

perhitungan pada blok-blok pemukiman. Pengumpulan data sekunder dengan 

teknik dokumentasi dan observasi serta wawancara untuk data primer. Teknik 

analisis data digunakan adalah  analisis spasial dengan menggunakan SIG dan 

teknik skoring. 

Hasil penelitian (1) banjir pada tanggal 26-31 Desember 2007 mempunyai 

total luas genangan mencapai 306,61 ha atau 6,96 % dari total  luas surakarta dan 

tersebar di 12 kelurahan yaitu Kelurahan Jebres, Pucang sawit, Semanggi, 

Jagalan, Gandekan, Kampung Sewu,  Kedung Lumbu, Sangkrah, Pasar Kliwon, 

Semanggi, Joyosuran, dan Joyotakan. (2) Kelas permukiman yang tergenang 

akibat banjir yang terjadi di Kota Surakarta pada tanggal 26-31 Desember 2007 

dibedakan 3 kelas; kelas baik dengan total luas 151,22 ha (77,66%), kelas sedang 

total luasnya 35,76 ha (18,36%), kelas buruk total luasnya 7,76 ha (3,98 %).(3) 

Tingkat kerugian banjir pada tanggal 26-31 Desember 2007 pada masing-masing 

kelas pemukiman total jumlah kerugian Rp 373.489.810.000,00 dan jumlah 

kerugian terbesar terdapat pada pemukiman dengan kelas baik yaitu sebesar 

290.364.690.000,00 (77,74%) , kelas sedang Rp 68.212.430.000 (18,26%) dan 

yang paling rendah adalah kelas rendah Rp 14.912.690.000,00 (3,99%). 
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Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Agus Joko Pratomo (2008) Agustinus Budi Prasetya (2009) Muhammad Firdaus (2009) Istikomah (2013) 

Judul Analisis Kerentanan banjir di Daerah Aliran 

Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan 

provinsi jawa tengah dengan bantuan Sistem 

Informasi Geografis 

Pemetaan Lokasi Rawan Dan Risiko 

Bencana Banjir Di Kota Surakarta Tahun 

2007 

Analisis Tingkat Kerugian banjir (Studi 

Kasus Banjir Kota Surakarta tanggal 26-31 

Desember 2007). 

Zonasi tingkat kerentanan 

(Vulnerability)  banjir daerah 

Kota Surakarta. 

Tujuan Mengetahui agihan  kerentanan banjir di 

DAS Sengkarang dan karakteristik 

kerentanan banjir di daerah penelitian. 

(1) menentukan persebaran banjir,  

(2) mengetahui penyebab  banjir,  

(3) mengetahui besarnya risiko bencana 

banjir di Kota Surakarta. 

- Mengetahui sebaran banjir kota 

Surakarta pada tanggal 26-31 Desember 

2007 

- Mengetahui kelas permukiman daerah 

yang tergenang banjir  di kota Surakarta 

pada tanggal 26-31 Desember 2007 

- Mengetahui tingkat kerugian yang 

ditimbulkan akibat banjir dikota 

Surakarta pada tanggal 26-31 Desember 

2007 pada masing-masing kelas 

permukiman. 

- Memetakan kerentanan  

bencana banjir di daerah Kota 
Surakarta. 

- Menganalisa tingkat 

kerentanan (vulnerability)  
daerah Kota Surakarta 

terhadap bencana banjir. 

Metode Data sekunder yang dilengkapi dengan 

survey lapangan. 

Metode Deskriptif Kualitatif Metode deskriptif spasial Deskriptif Kualitatif 

Hasil Kerentanan banjir di daerah penelitian seluas 

29.343,2 Ha diperoleh empat kelas 

kerentanan yang tersebar di 25 satuan lahan. 

Luas kerentanan banjir sangat rentan 1.156,2 

ha (3,94% dari luas DAS Sengkarang ) 

berada pada kemiringan lereng 0-2% dan 2-

7%, penggunaan lahan tambak. Total luas 

kerentanan banjir rentan 11.400,3 ha (38,8 % 

dari luas DAS Sengkarang). Total luas 

kerentanan banjir sedang 2.480,8 ha (6,45% 

dari luas DAS Sengkarang). Luas kerentanan 

banjir kurang rentan seluas 14.305,9 hektar 

(48,75 % dari luas DAS Sengkarang). 

(1) Persebaran banjir dibagi menjadi 5 

klas yaitu klas sangat rawan dengan luas 

0,5km2 (1,14%), Klas rawan dengan luas 

3,8 Km2 (8,63%), Klas rawan sedang 3,5 

Km2 (7,95%), Klas Kurang rawan dengan 

luas 1,6 Km2 (3,68%) Klas tidak rawan 

34,64 km2 (78,66%) (2) Penyebab banjir 

yaitu saluran drainase, kemiringan lereng 

dan penggunaan lahan (3) Kota Surakarta, 

dapat dibagi menjadi 3 yaitu : Risiko 

tinggi dengan luas wilayah 0,7 km2, 

Risiko sedang dengan luas wilayah 2,5 

Km2, Risiko Rendah dengan luas wilayah 

5,5 Km2. 

(1) Banjir pada tanggal 26-31 Desember 2009 

tersebar di 12 kelurahan yaitu kelurahan 

jebres, Pucang sawit, Semanggi, jagalan, 

gandekan, Kampung Sewu,  Kedung Lumbu, 

sangkrah, Pasar Kliwon, semanggi, 

joyosuran, dan Joyotakan. 

(2) Kelas permukiman dibedakan 3 kelas; 

Kelas baik dengan total luas 151,22 ha 

(77,66%), Kelas Sedang total luasnya 35,76 

Ha (18,36%), Kelas Buruk total luasnya 7,76 

Ha (3,98 %). 

(3) Tingkat kerugian pada masing-masing 

kelas pemukiman total jumlah kerugian Rp 

373.489.810.000,00. 
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1.6.      KERANGKA PENELITIAN 

Air yang selalu bergerak mengikuti arus sirkulasi dari atas kembali lagi ke 

atas. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan alam yang terjadi secara natural 

dan harus dijaga kelestariannya. Namun, air yang turun ke bumi tidak semua 

diserap oleh tanah. Ada keterbatasan kemampuan tanah dalam menyerap air dan 

sebagian disebabkan oleh kegiatan manusia. Air tersebut  meluap ke atas 

permukaan tanah menjadi bencana yang menyebabkan kerugian dan masalah. 

Kejadian inilah yang sering disebut bencana banjir.  

Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada daerah yang 

biasanya tidak terjadi banjir, dan terjadinya limpasan air banjir dari sungai yang 

disebabkan debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir 

lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. Banjir akan disebut sebagai 

bahaya, apabila banjir tersebut sudah mengganggu aktivitas manusia. Banjir 

bukan hanya fenomena fisik, tetapi juga merupakan fenomena sosial-ekonomi.  

Daerah rentan bencana banjir merupakan daerah yang mempunyai kondisi 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bahaya banjir. Daerah rentan bencana banjir dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi kerentanan banjir. 

Kerentanan suatu daerah terhadap bencana banjir dapat diketahui melalui 

beberapa aspek yaitu kerentanan dari aspek lingkungan, kerentanan dari aspek 

fisik, kerentanan dari aspek sosial dan kerentanan dari aspek ekonomi. 

Kerentanan dari aspek lingkungan merupakan gambaran tentang kondisi 

lingkungan daerah tersebut dalam menghadapi bencana. Ada lima variabel  pada 

aspek ini yaitu curah hujan, kemiringan lereng, drainase permukaan, penggunaan 

lahan, infiltrasi tanah. Pada dasarnya banjir disebabkan  adanya curah hujan tinggi 

dan air hujan  tersebut  tidak dapat diserap oleh tanah karena kondisi tanah.  

Kondisi tanah yang dipengaruhi oleh tindakan manusia yang menyebabkan 

tingginya penutup lahan dan rusaknya saluran pengairan. Pada akhirnya air 

meluap dan timbul banyak genangan air, sehingga daerah tersebut menjadi daerah 

rentan banjir. 
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Kerentanan dari aspek fisik merupakan pengelompokkan variabel-variabel 

yang mempengaruhi kerentanan banjir ditinjau dari kondisi  fisik daerah 

penelitian. Fisik yang dimaksud yaitu benda berhubungan dengan artefak 

manusia. Adapun yang masuk kedalam kerentanan dari aspek fisik yaitu 

kepadatan bangunan, persentase kerusakan jaringan jalan daerah tersebut. 

Kepadatan bangunan merupakan cerminan keberadaan penduduk, selain itu nilai 

bangunan itu sendiri. Kepadatan bangunan yang tinggi mengindikasikan jumlah 

penduduk yang banyak dan nilai ekonomi bangunan yang besar, sehingga jika 

terjadi bencana menyebabkan adanya risiko yang tinggi.  

Kerentanan dari aspek sosial ini menggambarkan karakteristik penduduk 

daerah yang rentan. Variabel dari aspek sosial tersebut adalah kepadatan  

penduduk, persentase penduduk usia tua dan balita. Daerah yang mempunyai 

tingkat kepadatan penduduk tinggi menyebabkan tingginya bangunan pada daerah 

tersebut. Tingginya lahan yang terbangun mengakibatkan meningginya aliran 

permukaan, debit puncak pun akan meninggi bersama dengan meningkatnya 

kecepatan aliran, sehingga menimbulkan masalah banjir.  

Kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi 

ekonomi dalam menghadapi bencana banjir. Penanggulangan bencana meliputi 

pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Masyarakat dituntut mempunyai 

kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Salah satu variabel yang menggambarkan kerapuhan ekonomi yaitu 

persentase rumah tangga miskin. 

Informasi – informasi tentang daerah yang rentan terhadap bencana banjir 

sangatlah penting. Informasi yang digunakan berupa distribusi spasial daerah yang 

rentan terhadap banjir. Ada pun informasi tersebut diperoleh dengan cara 

mengidentifikasi daerah-daerah rentan menggunakan variabel-variabel kerentanan 

banjir. Informasi ini dapat mempengaruhi kegiatan manusia dan mengurangi 

risiko-risiko bencana yang ada. Dengan mengetahui daerah yang rentan, maka 

diharapkan manusia dapat mengelola lingkungannya dengan baik, sehingga 

mencegah banjir terjadi di daerah ini. 
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1.7. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif  kualitatif. Metode ini mendeskripsikan data apa adanya dan 

menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara 

kualitatif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari pengolahan data 

primer dan sekunder yang kemudian dianalisis. 

1.7.1 Pemilihan lokasi penelitian 

Dalam penelitian  ini ada pun pertimbangan-pertimbangan memilih 

daerah Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian. Daerah ini termasuk 

daerah dataran banjir (Floodplain Area). Hal itu terbukti dari seringnya 

kejadian banjir di Kota Surakarta yaitu pada bulan Maret 1966,  Maret 

1968, Maret 1973, Februari 1974, Maret 1975, Januari 1982, Desember 

2007, Februari 2009. Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki 

kepadatan penduduk tinggi, yaitu 11.390 jiwa/ km
2
 pada tahun 2011(BPS 

Kota Surakarta). Kota Surakarta memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi 6,04% pada tahun 2011. Data tersebut tersaji pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Surakarta Tahun 

2010-2011 

No Indikator 2010 2011 

1. PDRB:   

 a. Atas dasar harga berlaku 

(Rupiah) 

9.941.186.570.

000,00 

10.788.829.485.

319,60 

 b. Atas dasar harga konstan 

2000 (Rupiah) 

5.108.886.250.

000,00 

5.411.912.310.0

00,00 

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

5,94 6,04 

3 Inflasi (%) 6,65 2,35 

4 PDRB perkapita   

 a. Atas Dasar Harga Berlaku 

(Rupiah) 

17.366.163,33 21.154.567,62 

 b. Atas Dasar Harga Konstan 

2000(Rupiah) 

10.221.325,97 10.611.592,76 

5 Investasi (Rupiah) 1.664.210.901.

817,00 

2.017.019.690.0

99,00 

6 Ekspor (FOB US $) 50.237.526,31 53.826.324,55 

Sumber: BPS & BPMT Kota Surakarta,2012. 
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1.7.2 Metode pengumpulan data  

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan data sekunder dan data 

primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang 

lain. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan. 

Adapun data primer tersebut berupa hasil interpretasi peta dan 

perhitungan, yang kemudian dilakukan chek ke lapangan untuk 

memvalidasi data yang ada. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

a. Peta administrasi Kota Surakarta terbaru. 

b. Peta penggunaan lahan daerah Kota Surakarta dari hasil deliniasi citra 

Quickbird Kota Surakarta tahun 2011. 

c. Peta kemiringan lereng daerah Kota Surakarta 

d. Peta jenis tanah daerah Kota Surakarta untuk mendapatkan data tekstur 

tanah. 

e. Peta jaringan drainase DPU Kota Surakarta 

f. Citra Quickbird daerah Kota Surakarta tahun 2011 untuk mendapatkan 

data kepadatan bangunan dengan mendeliniasi citra tersebut. 

g. Data curah hujan Kota Surakarta. 

h. Data letak, luas dan batas administrasi Kota Surakarta. 

i. Data kepadatan penduduk daerah Kota Surakarta. 

j. Data penduduk per kelurahan yang ada di daerah Kota Surakarta. 

k. Data penduduk miskin per kelurahan di daerah Kota Surakarta. 

l. Data kondisi jaringan jalan Kota Surakarta 

m. Data penduduk Kota Surakarta menurut kelompok umur 

 

Chek Lapangan 

Data hasil interpretasi citra Quickbird yang diperoleh akan diuji 

untuk memvalidasi data tersebut. Uji interpretasi yang akan dilakukan, 

yaitu dengan langsung chek ke lapangan. Data hasil interpretasi yang 

dichek ke lapangan, yaitu data penggunaan lahan dan kepadatan bangunan.  
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Pada saat kegiatan chek ke lapangan, tidak semua penampakan 

fisik yang ada ditinjau ulang. Namun, hanya beberapa sampel yang 

diambil berdasarkan metode Purposive Sampling. Data penggunaan lahan 

akan menggunakan sampel pemukiman, lahan kosong, perdagangan. Ke 

tiga bentuk penggunaan lahan tersebut dianggap mewakili penampakan 

penggunaan lahan yang lain. Untuk kepadatan bangunan yaitu per 

kecamatan diambil satu kelurahan.  

Reinterpretasi adalah suatu kegiatan mengedit peta untuk 

menambah informasi atau data kenampakan hasil survey lapangan 

sehingga peta menjadi akurat. Kegiatan reinterpretasi ini dilakukan setelah 

cek lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki hasil interpretasi 

sebelum dilakukannya cek lapangan, sehingga hasilnya bisa lebih 

maksimal. 

 

1.7.3 Metode Pengolahan Data 

1. Kerentanan dari Aspek Lingkungan 

1) Data Curah Hujan 

Data curah hujan yang terkumpul berupa data curah hujan 

tahunan (2002-2011) yang meliputi jumlah curah hujan dan bulan 

hujan. Nilai curah hujan rata-rata tahunan dihitung dengan 

menggunakan persamaan (1.1).  

  ∑      
   ............................(1.1) 

X : Curah Hujan rata-rata tahunan 

Ri: Curah Hujan tahunan untuk tahun ke-i 

N: Jumlah tahun data curah hujan yang diunakan untuk membuat 

peta curah hujan. 

Pembuatan peta curah hujan menggunakan metode 

theissen. Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh 

pos penakar hujan untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. 

Daerah pengaruh dibentuk dengan menggambarkan garis-garis 

sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua pos 
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penakar terdekat. Diasumsikan bahwa variasi hujan antara pos 

yang satu dengan lainnya adalah linier dan bahwa sembarang pos 

dianggap dapat mewakili kawasan terdekat (Suripin.2004).  Setelah 

peta curah hujan jadi, kemudian mengolah data atribut dengan 

pemberian skor pada data curah hujan sesuai Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Nilai Skor data Curah Hujan 

No Kelas Jumlah Curah Hujan 

(mm/tahun) 

Skor 

1 Sangat Basah >3.000 5 

2 Basah 2.501-3.000 4 

3 Sedang/lembab 2.001-2.500 3 

4 Kering 1.501-2.000 2 

5 Sangat Kering <1.500 1 

Sumber: Kustiyanto (2004) 

2) Kemiringan Lahan 

Semakin tinggi kemiringan lahan, maka air yang 

diteruskan semakin tinggi. Air yang berada pada lahan tersebut 

akan diteruskan ke tempat yang lebih rendah semakin cepat jika 

dibandingkan dengan lahan yang kemiringannya rendah (landai). 

Pemberian skor pada data atribut peta kemiringan lahan 

menggunakan nilai skor pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5. Nilai Skor data Kemiringan lahan 

No Klasifikasi Kemiringan Lereng (%) Skor 

1 Datar 0-3 5 

2 Landai 3-6 4 

3 Miring 6-9 3 

4 Agak curam 9-12 2 

5 Curam >12 1 

Sumber: Bakosurtanal dalam Prasetyo. 2009 
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3) Drainase Permukaan 

Drainase merupakan komponen penting dalam 

pengendalian banjir. Keberadaan drainase pada suatu daerah 

menggambarkan kondisi kerentanan daerah tersebut terhadap 

banjir. Adapun cara mengidentifikasi keberadaan drainase, yaitu 

dengan menghitung kerapatan saluran drainase. Menurut Asdak 

(2003) kerapatan saluran adalah panjang aliran sungai per 

kilometer dibagi luas DAS seperti tercantum dalam rumus 1.2. 

  
 

 
.....................................(1.2) 

Keterangan; 

Dd : Kerapatan saluran (km/km) 

L : Panjang aliran sungai (km) 

A : Luas DAS (km
2
) 

Nilai kerapatan saluran (Dd) yang diperoleh, kemudian diskoring 

sesuai klasifikasi Tabel 1.6. 

Tabel 1.6. Nilai Skor data Kerapatan Saluran Drainase 

No Kerapatan Saluran Dd (km/km
2
) Skor 

1 Sangat Rapat >6,57 1 

2 Rapat 4,93 – 6,56 2 

3 Sedang 3,29 – 4,92 3 

4 Jarang 4,93 – 6,56 4 

5 Sangat jarang <1,64 5 

Sumber: Prasetyo (2009) dengan modifikasi penulis 

4) Infiltrasi tanah 

Proses penyerapan air ke dalam tanah dipengaruhi oleh 

kemampuan infiltrasi tanah. Infiltrasi tanah akan diketahui melalui 

data tekstur tanah yang diperoleh dari peta jenis tanah. Setelah 

mengetahui persebaran tanah, kemudian diolah untuk mengetahui 

tekstur tanah dengan menggunakan buku kunci taksonomi tanah. 
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Langkah berikutnya yaitu pemberian skor pada data atributnya 

sesuai Tabel 1.7. 

Tabel 1.7. Nilai Skor data Infiltrasi Tanah 

No Tekstur Klasifikasi Skor 

1 Halus Sangat Lambat 5 

2 Agak Halus Lambat 4 

3 Sedang Sedang 3 

4 Agak Kasar Cepat 2 

5 Kasar Sangat Cepat 1 

Sumber: Kustiyanto (2004) 

5) Penggunaan Lahan 

Salah satu penyebab terjadinya genangan air adalah 

tingginya landcover. Lahan tertutup dapat diidentifikasi dengan 

mengetahui penggunaan lahan. Pencarian data penggunaan lahan 

dapat memulai dengan mendeliniasi citra Quickbird tahun 2011 

Kota Surakarta yang telah didapat. Setelah peta penggunaan lahan 

sudah menjadi feature, kemudian seperti parameter-parameter yang 

lain yaitu melakukan pemberian skor untuk data penggunaan lahan 

sesuai Tabel 1.8.  

Tabel 1.8. Nilai Skor data Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Lahan Skor 

1 Permukiman 4 

2 Industri 4 

3 Perkantoran 3 

4 Perdagangan 3 

5 Transportasi 2 

6 Lahan Kosong/Rekreasi 2 

7 Lahan Pertanian 1 

Sumber: Riandhie (2005) 
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2.  Kerentanan dari Aspek Fisik 

Dalam aspek ini menggunakan komponen fisik yang dianggap 

dapat menggambarkan tingkat kerapuhan fisik daerah yang terancam 

tersebut. Komponen fisik ini antara lain, yaitu kepadatan bangunan dan 

presentase kerusakan jaringan jalan. Semakin tinggi tingkat kepadatan 

bangunan, maka semakin rentan terhadap bencana banjir. Klasifikasi 

dan nilai skor kepadatan bangunan akan diperlihatkan pada Tabel 1.9.  

Tabel 1.9. Nilai Skor Kepadatan Bangunan 

No Kepadatan Bangunan  

(Unit/ha) 

Klasifikasi Nilai Skor 

1 >4117 Sangat Padat 5 

2 3508 – 4116 Padat 4 

3 2899 – 3507 Sedang 3 

4 2290 – 2898 Jarang 2 

5 <2289 Sangat Jarang 1 

Sumber: Sunarhadi (2005) dengan modifikasi penulis 

Semakin rendah ketersediaan jalan dan buruknya kondisi jalan, 

maka semakin rentan terhadap bencana. Persentase kerusakan jaringan 

jalan akan diperjelas dengan klasifikasi kondisi jalan ditunjukkan pada 

Tabel 1.10. Klasifikasi kerusakan jaringan jalan ditentukan oleh DPU 

Kota Surakarta. Terdapat empat kelas yaitu rusak berat, rusak ringan, 

sedang dan baik. 

Tabel 1.10. Nilai Skor Kondisi Jalan 

No Kondisi Jalan Rusak  

(%) 

Klasifikasi Nilai Skor 

1 >23 Rusak Berat 4 

2 16 – 23 Rusak Ringan 3 

3 11 – 16 Sedang 2 

4 < 11 Baik/Mantap 1 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta 
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3. Kerentanan dari Aspek Sosial 

Kerentanan sosial menggunakan komponen sosial atau 

demografi yang dianggap menggambarkan kerapuhan sosial daerah 

yang terancam. Komponen tersebut adalah data kepadatan penduduk 

dan persentase penduduk usia tua dan balita. Persentase penduduk usia 

tua dan balita menggunakan rasio beban tanggungan (DR). 

Dalam kegiatan pengurangan risiko bencana penyelamatan jiwa 

penduduk adalah diutamakan, sehingga jumlah penduduk yang tinggal 

menentukan kerentanan suatu daerah. Kepadatan penduduk juga 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggunaan lahan suatu 

tempat. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak kebutuhan 

tempat tinggal, sehingga banyak lahan yang dijadikan sebagai 

permukiman. Adapun klasifikasi kepadatan kepadatan penduduk akan 

diperlihatkan pada Tabel 1.11. 

Tabel 1.11. Nilai Skor Kepadatan Penduduk 

No Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

Klasifikasi Nilai Skor 

1 >23357 Sangat Padat 5 

2 19436 – 23356 Padat 4 

3 15515 – 19435 Sedang 3 

4 11594 – 15514 Jarang 2 

5 < 11593 Sangat Jarang 1 

Sumber: Sunarhadi (2005) dengan modifikasi penulis 

Kelompok penduduk umur 0-14 tahun dianggap sebagai 

kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis. Kelompok 

penduduk umur 15-64 sebagai kelompok produktif. Kelompok 

penduduk umur 65 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk yang 

tidak produktif. Rasio Beban Tanggungan (DR) dapat dihitung 

dengan rumus 1.3. 

                       (  )  
              (      )                     

              (       )
   ......(1.3) 

K= Angka Konstanta, dan dalam rumus ini besarnya 100 
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Klasifikasi persentase penduduk usia tua dan balita dapat diperoleh 

dari angka DR,  dengan penentuan kelas interval sesuai rumus 1.4. 

               
                              

            
...........................................(1.4) 

Berdasarkan rumus penentuan kelas interval (iv), maka telah 

didapatkan klasifikasi dalam Tabel 1.12. 

Tabel 1.12. Nilai Skor Persentase Penduduk Usia Tua dan Balita 

No DR Klasifikasi Nilai Skor 

1 >81 Sangat Tinggi 5 

2 61-80 Tinggi 4 

3 41-60 Sedang 3 

4 21-40 Rendah 2 

5 >20 Sangat Rendah 1 

Sumber: Sunarhadi (2005) dengan modifikasi penulis 

4. Kerentanan dari Aspek Ekonomi 

Persentase rumah tangga miskin menjadi salah satu indikator 

kerentanan dari aspek ekonomi. Persentase ini akan diperoleh dari 

jumlah penduduk miskin per kelurahan dibagi dengan jumlah penduduk 

total di kelurahan tersebut. Bentuk rumus 1.5 yang digunakan untuk 

menentukan persentase penduduk miskin.  

                           
                      

                     
            (   ) 

Nilai persentase penduduk miskin yang diperoleh, kemudian 

diklasifikasikan dan diberi skor sesuai Tabel 1.13. Semakin besar 

persentasenya, maka semakin banyak penduduk miskin daerah 

tersebut. Dengan banyak penduduk miskin, menjadikan daerah 

tersebut rentan terhadap bencana. Daerah yang memiliki kemampuan 

ekonomi rendah takkan mampu mengelola lingkungannya dengan baik 

dan selalu identik dengan daerah kumuh. 
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Tabel 1.13. Nilai Skor Persentase Rumah Tangga Miskin 

No Tingkat Kemiskinan (%) Klasifikasi Nilai Skor 

1 >35 Sangat Miskin 5 

2 26-35 Miskin 4 

3 16-25 Sedang 3 

4 6-15 Mampu 2 

5 <6 Sangat Mampu 1 

Sumber: Sunarhadi(2005) 

1.7.4 Metode Analisis 

a. Analisis Spasial 

Untuk mengetahui persebaran daerah yang rentan terhadap 

bencana banjir, penelitian ini menggunakan analisis spasial dengan metode 

tumpang susun atau overlay pada salah satu aplikasi Sistem Informasi 

Geografis yaitu Arc Gis 9.3. Dengan meng-overlay seluruh variabel-

variabel yang mempengaruhi kerentanan banjir tersebut, akan 

menghasilkan zonasi kerentanan banjir daerah Kota Surakarta. 

Sebelum melakukan overlay, pemberian bobot pada masing-masing 

kelompok indikator dengan besaran yang menunjukkan seberapa 

signifikan aspek indikator tersebut dalam mempengaruhi kerentanan 

banjir. Pemberian bobot ditentukan berdasar jumlah variabel yang 

mempengaruhi kerentanan banjir Daerah Kota Surakarta. Bobot masing-

masing kelompok indikator akan diperlihatkan Tabel 1.14. 

Tabel 1.14. Bobot Masing-masing kelompok Indikator 

No Komponen Bobot 

1 Kerentanan dari Aspek Lingkungan 5 

2 Kerentanan dari Aspek Fisik 2 

3 Kerentanan dari Aspek Sosial 2 

4 Kerentanan dari Aspek Ekonomi 1 

Total 10 

Sumber : Penulis 
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Penentuan tingkat kerentanan berdasarkan total skor  dari seluruh 

indikator yang dikalikan dengan bobot. Total skor kerentanan 

diklasifikasikan menjadi lima kelas (sangat rentan, rentan, agak rentan, 

kurang rentan, tidak rentan) dengan menggunakan klasifikasi aritmatik. 

Pembuatan nilai interval kelas kerentanan banjir bertujuan untuk 

membedakan kelas kerentanan banjir antara yang satu dengan yang lain. 

Klasifikasi kerentanan banjir ditunjukkan pada Tabel 1.15. 

Tabel 1.15. Klasifikasi Kerentanan Banjir 

No Kelas kerentanan banjir Jumlah skor 

1 Sangat Rentan >130 

2 Rentan 101-130 

3 Agak Rentan 71 – 100 

4 Kurang Rentan 41 – 70 

5 Tidak Rentan < 40 

Sumber : hasil perhitungan 

 

b. Analisis deskriptif-komparatif 

Tingkat kondisi kerentanan daerah Kota Surakarta terhadap 

bencana banjir diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif-

komparatif. Analisis ini menggambarkan dan membandingkan tingkat 

kerentanan bencana banjir daerah satu dengan yang lain. Perbandingan 

tersebut berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kerentanan 

banjir tersebut. Pendekatan kompleksitas wilayah untuk mengetahui 

keterkaitan antar variabel baik dari aspek fisik maupun sosial dengan 

melihat data atribut yang ada. 
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1.8.BATASAN OPERASIONAL  

Banjir adalah Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan 

rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, 

mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran 

air.(Bakornas PB,2007). 

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No. 24 tahun 

2007) 

Kerentanan (Vulnerability) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menghadapi ancaman bahaya.(Bakornas PB,2007).  

Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua layer/tematik 

yang menjadi masukkannya.(Prahasta,2009) 

SIG adalah kumpulan yang teroranisasi dari perangkat keras komputer, perangkat 

lunak, data georafi dan personil yang dirancang secara efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis (Esri90 

dalam Prahasta,2009) 

Kerentanan dari Aspek Lingkungan merupakan kerentanan yang ditinjau dari 

persebaran curah hujan, kemiringan lahan, drainase permukaan, infiltrasi tanah 

dan penggunaan lahan 

Kerentanan dari Aspek Fisik  merupakan kerentanan yang ditinjau dari persentase 

kerusakan jaringan jalan dan ketinggian kepadatan bangunan. 

Kerentanan dari Aspek Ekonomi merupakan kerentanan yang ditinjau dari 

Persentase rumah tangga miskin  

Kerentanan dari Aspek Sosial merupakan kerentanan yang ditinjau dari tingginya 

kepadatan penduduk dan persentase penduduk usia tua dan balita. 

 


