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ABSTRAK

Sub DAS Wawar bagian hilir di Kabupaten Purworejo memiliki potensi
bencana banjir limpasan tinggi. Tercatat pada tahun 2013 telah terjadi
bencana banjir yang melanda Kabupaten Purworejo yang melanda
sebagian hilir Sub DAS Wawar yang mengakibatkan banyaknya lahan
pertanian dan desa yang terendam banjir.

Penelitian ini dilakukan di bagian hilir yang merupakan bagian dari Sub
DAS Wawar dengan tujuan untuk (1) mengetahui agihan kerusakan
penggunaan lahan yang terjadi akibat banjir limpasan di sekitar sungai dari
hasil pemodelan, (2) menganalisis variasi kerusakan penggunaan lahan
berdasarkan pemodelan debit banjir skala ulang 2, 5, dan 10.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eksperimental dengan  menggunakan rencana Q2, Q5, dan Q10. Metode
rasional dalam menentukan debit banjir. Didukung dengan data sekunder
curah hujan selama 24 tahun, data geometri sungai utama, dan citra
Landsat 8. Unit analisis ialah penggunaan lahan sekitar sungai utama.

Hasil dari penelitian ini adalah peta agihan banjir limpasan Sungai
Wawar dengan debit rencana Q2, Q5, dan Q10. Agihan banjir limpasan
Sungai Wawar melanda 23 desa di hilir, dengan Desa Butuh merupakan
desa dengan genangan terluas. Berdasarkan hasil perhitungan debit Q2

sebesar 212,02 m3/s, Q5 sebesar 279,18 m3/s dan besar debit rencana Q10

ialah sebesar 328 m3/s. Luas kerusakan penggunaan lahan terbesar
didominasi oleh penggunaan lahan sawah irigasi dan permukiman. Luas
lahan sawah irigasi yang terendam banjir dengan Q2 seluas 107,28 ha, Q5

seluas 179,97 ha, dan Q10 seluas 441,53 ha. Luas lahan permukiman
terendam banjir dengan Q2 seluas 106,72 ha, Q5 seluas 156, 93 ha, dan Q10

seluas 228,18 ha. Prediksi banjir limpasan Sub DAS Wawar bagian hilir
akan melanda kurang lebih 23 desa yang tersebar memanjang mengikuti
aliran sungai dengan variasi penggunaan lahan tegalan, sawah irigasi,
permukiman, belukar, padang rumput, dan kebun.

Kata Kunci :Pemodelan, Banjir, Hilir, Sub DAS Wawar, Sistem Informasi
Geografis.
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ABSTRACT

The downstream subzone Wawar in Purworejo has the potential flood of
high runoff. Recorded in 2013 there has been a flood disaster that hit Purworejo
that hit most downstream subzone Wawar which resulted in many farms and
villages inundated.

This research was conducted in the downstream part of the subzone Wawar
with the aim to (1) determine agihan damage that occurs as a result of land use
around the river flood runoff from the modeling results, (2) analyze the variation
damage land use modeling based on a scale of flood discharge 2, 5, and 10.

The method used in this study is the experimental method using plan Q2,
Q5, and Q10. Rational method in determining the flood discharge. Supported by
secondary data rainfall for 24 years, the main river geometry data, and Landsat 8.
The unit of analysis is the use of land around the main river.

Results from this study are maps agihan river runoff flood discharge plan
Wawar with Q2, Q5, and Q10. Spread Wawar’s river runoff flooding hit 23
villages in the downstream, the village took the village with the widest puddle.
Based on the results of the calculation of Q2 amounted to 212.02 debit m3 / s, Q5
at 279.18 m3 / s and large discharge Q10 plan is for 328 m3 / s. Extensive damage
to most land use is dominated by the use of irrigated land and settlements.
Extensive irrigated land are flooded with an area of 107.28 ha Q2, Q5 area of
179.97 ha and 441.53 ha area Q10. Residential land area flooded with an area of
106.72 ha Q2, Q5 covering an area of 156, 93 ha, and Q10 area of 228.18 ha.
Prediction flood runoff downstream subzone Wawar will hit approximately 23
villages spread lengthwise along rivers with a variety of land use fields, irrigated
fields, settlements, thickets, meadows, and gardens.

Keywords: Modeling, Flood, Downstream, subzone Wawar, Geographic
Information System.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bencana banjir merupakan

bencana yang terjadi akibat ulah

manusia dan peristiwa alam

yang dari dulu hingga sekarang

menjadi salah satu persoalaan

bangsa yang harus dicermati

karena telah memakan korban

jiwa dan kerugian. Banjir terjadi

akibat ulah manusia terutama

dalam mengeksplorasi daerah

aliran sungai atau yang disebut

DAS. Di Kabupaten Purworejo,

dimana Hilir Sub DAS Wawar

yang memiliki potensi bencana

banjir limpasan tinggi.

Tercatat pada tahun 2013

telah terjadi bencana banjir yang

melanda Kabupaten Purworejo

yang melanda sebagian

Kecamatan Butuh yang berada

di bagian hilir yang

mengakibatkan banyaknya lahan

pertanian dan desa yang

terendam banjir. Berdasarkan

data BNPB pada tahun 2013

tercatat 2273 orang pengungsi

dan lebih dari 1000 ha lahan

pertanian terendam air yang

menyebabkan gagal panen

waktu itu. Kerusakan juga

terjadi pada tanaman

hortikultura dan lainnya

termasuk tanggul irigasi jebol.

Kerugian bidang pertanian,

perkebunan dan perikanan akibat

banjir ini mencapai sekitar Rp

19.470.000.000. Kodisi

topografi letak wilayah

Kecamatan Butuh yang berada

pada bagian hilir daerah aliran

sungai membuat potensi banjir

lebih tinggi ditambah kondisi

sungai yang dangkal dan penuh

sedimen pasir dan batu sehingga

air mudah meluap saat curah

hujan tinggi pada musim

penghujan.(BNPB, 2013)

Banjir limpasan dipicu oleh

aktifitas penduduk dalam

penggunaan lahan yang

berlebihan akibat dorongan

kebutuhan ekonomi, yang

mengakibatkan ekploitasi

sumber daya alam yang

berlebihan. Akibat perubahan

penggunaan lahan yang tidak
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terkendali dan ekploitasi sumber

daya alam yang berlebihan akan

memicu bencana banjir baik dari

segi kuantitas dan kualitas,

selain itu faktor fisik dan sosial

suatu daerah aliran sungai

mempengaruhi aktifitas

penduduk. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS) Purworejo, luas

hutan dibagian hulu terutama

Kec.Bruno hanya seluas 162 ha,

non-pertanian sebesar 4326 ha,

dan lahan terbangun 4918 ha.

Hutan yang terlalu sempit tidak

mampu melakukan fungsinya

dengan baik dan memicu banjir

di wilayah hilir.

1.2 Tujuan

Banjir secara langsung

memberikan kerugian yang

besar untuk suatu wilayah. Dari

hal ini maka tujuan yang

diharapkan dari penelitian ini

adalah :

1. Mengetahui agihan kerusakan

penggunaan lahan yang

terjadi akibat banjir limpasan

di sekitar sungai dari hasil

pemodelan.

2. Menganalisis variasi

kerusakan penggunaan lahan

berdasarkan pemodelan debit

banjir skala ulang 2, 5, dan

10.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Limpasan Air Permukaan

Limpasan air permukaan

merupakan air yang mengalir

pada permukaan tanah yang

diakibatkan oleh jenuhnya

tanah atau melebihi kapasitas

laju infiltrasi. Air yang terjatuh

akan mengisi lekukan lekukan

tanah (basin) dan kemudian air

akan mengalir. Banjir limpasan

merupakan air limpasan yang

mengalir akibat dari penuhnya

sungai yang meluap sehingga

merusak daerah sekitar sungai.

Debit banjir dapat

ditentukan berdasarkan hujan,

intensitas hujan, kondisi tata

guna lahan, dan luas daerah

aliran sungai. Banyak metode

yang dapat digunakan untuk

memperkirakan debit puncak

atara lain ialah metode rasional

Metode Rasional dibuat

dengan mengasumsikan banjir

berasal dari intensitas curah

hujan yang sama dan seragam
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dalam kurun waktu tertentu.

Stasiun hujan yang ada di

wilayah daerah aliran sungai

diasumsikan bisa menangkap

curah hujan dengan luasan

yang luas. Adapun rumus

metode rasional adalah :

Q  = 1/360  C.I.A

dimana :

Q = debit banjir maksimum

(m3/s)

C = koefisien aliran.

I = Intensitas curah hujan

(mm/jam)

A = Luas daerah yang dialiri

(km2).

Rumus rasional dapat

diartikan bahwa jika terjadi

hujan selama 1 jam dengan

intensitas hujan 1 mm/jam pada

daerah aliran sungai seluas 1

km2 , dengan asumsi besarnya

koefisen aliran 0,2778 m3/s.

Metode ini mengasumsikan

bahwa curah curah hujan

mempunyai intensitas yang

merata diseluruh daerah aliran

sungai untuk durasi tertentu.

Run-off merupakan faktor

terpenting untuk mendapatkan

hasil terbaik, waktu konsentrasi

merupakan waktu terjadinya

roon-off dan mengalir dari jarak

antara titik terjauh dai DAS

ketitik yang ditinjau.

2.2 Faktor Penyebab Banjir

Banjir merupakan aliran

yang keluar dari sungai akibat

sungai tidak bisa menampung

sejumlah besar debit yang

masuk dan menjadi suatu

genangan atau pun air yang

mengalir. Limpasan

merupakan aliran yang

mengalir pada permukaan

tanah yang ditimbulkan oleh

curah hujan. Adapun faktor

faktor yang mempengaruhi

banjir ialah :

1. Curah hujan

Curah Hujan adalah jumlah

air yang jatuh di permukaan

tanah selama periode

tertentu yang diukur dengan

satuan tinggi (mm) di atas

permukaan horizontal bila

tidak terjadi evaporasi,

runoff dan infiltrasi.

Semakin tinggi curah hujan

maka akan semakin tinggi

pula debit air di sungai.

Semakin lama maka
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semakin besar kejenuhan

yang terjadi pada tanah yang

menjadikan salah satu faktor

meningkatkan limpasan.

2. Intensitas hujan

Intesitas hujan ialah

intensitas curah hujan rata

rata selama waktu tiba

banjir. Semakin besar

intensitas curah hujan maka

semakin besar kapasitas

hujan yang dapat

diakumulasi pada sungai

sehingga memungkinkan

lebih besar terjadinya

limpasan. Menurut

Dr.Mononobe telah

diperkirakan intensitas

hujan untuk lama curah

hujan sembarang yang

dihitung dari curah hujan

sebagai berikut :

= 24 24
dimana :

I = Intensitas curah

hujan rata rata selama t jam

(mm/jam)

Tc = Waktu konsentrasi a

tau waktu tiba banjir

(jam)

R24 = Curah hujan harian

atau hujan selama 24 jam

(mm). (Nugroho H, 2010).

3. Kapasitas sungai

Kapasitas merupakan

kemampuan sungai dalam

menampung debit aliran

yang masuk ke sungai.

Kapasitas sungai

dipengaruhi oleh kedalaman

dan lebar sungai.

Kedalaman dan lebar sungai

dapat diukur melalui

pengukuran tampang

melintang sungai. Semakin

dalam dan lebar sungai

maka daya tampung air akan

leih banyak dan

memudahkan aliran. Banjir

terjadi akibat luapan air dari

sungai, kondisi sungai yang

dangkal dan sempit akan

memicu kenaikan muka air

akan semakin bertambah,

apalagi ditambah dengan

kondisi curah hujan yang

tinggi sangat

memungkinkan untuk

terjadinya banjir.
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4. Perubahan penggunaan

lahan di hulu.

Penggunaan lahan sangat

mempengaruhi laju air

permukaan. Daerah hutan lebat

akan mengurangi terjadinya

limpasan dan sebaliknnya pada

daerah permukiman akan

menambah terjadinya limpasan,

hal ini dikarenakan di hutan lebat

hujan yang jatuh akan lebih

banyak diserap dibandingkan

dialirkan ke sungai seperti di

permukiman. Hulu daerah aliran

sungai merupakan daerah yang

diprioritaskan sebagai daerah

resapan air, hutan sebagai salah

satu penggunaan lahan yang

menjaga fungsinya sebagai alat

penyeimbang sekaligus sebagai

alat pengurangan air limpasan

yang mengalir ke sungai, berubah

menjadi permukiman yang

menyebabkan nilai koefisien

limpasan berubah menjadi lebih

besar dan daerah resapan mulai

berkurang sehingga banjir dapat

terjadi lebih besar

3. Metode Penelitian

Metode eksperimental

merupakan metode yang

digunakan dalam penelitian.

Metode eksperimental yang

dilakukan dengan cara modeling.

Modeling menggunakan debir

rencana Q2, Q5, dan Q10 pada

Sungai Wawar, dampak banjir

dengan debit yang berbeda akan

menyebakan luas dampak yang

berbeda. Analisa  kuantitatif

lebih di tekankan pada analisa

data terukur yaitu data curah

hujan dan perhitungan debit kala

ulang. Pemodelan dilakukan

dalam 4  tahapan, (1) Tahapan

Persiapan, (2) Tahapan

Pengolahan Data (pemodelan),

(3) Tahap Akhir atau pelulisan

laporan yang didalamnya juga

berisis analisis data hasil secara

deskriptif..

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Topografi

Topografi daerah yang lebih

rendah dan berada di dekat

sungai utama merupakan daerah

rawan terhadap banjir genangan.

Sebagian besar daerah hilir

merupakan daerah dataran

rendah dengan penggunaan

lahan sebagian besar adalah

permukiman dan sawah irigasi.
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Daerah dengan dataran

tinggi memiliki potensi tidak

terkena banjir, dibandingkan

dengan posisi tempat yang

berada pada daerah dataran

rendah. Dataran rendah atau

cekungan mempunyai potensi

untuk tegenang banjir.

4.2 Agihan Banjir

Agihan banjir limpasan

yang dihasilkan menunjukkan

banjir menggenangi bebarapa

desa daerah Kecamatan Butuh

yange berada di bagian hilir Sub

DAS Wawar yang dilewati oleh

Sungai wawar, sebagian besar

wilayah berapada pada dekat

sungai utama. Daerah yang

dekat dengan sungai utama

memiliki potensi untuk

tergenang lebih lama

dibandingkan dengan daerah

yang jauh dengan sungai utama.

Luas kerusakan terbesar

terdapat pada Desa Butuh pada

setiap debit rencana yang telah

dihitung, pada debit dengan kala

ulang 2, luas kerusakan pada

Desa Butuh sebesar 51,07

hektar, pada debit kala ulang 5

sebesar 75,52 hektar, dan pada

debit kala ulang 10 sebesar

108,85 hektar. Luas kerusakan

terkecil pada debit kala ulang 1

terdapat pada Desa Wonorejo

Wetan sebesar 0,56 hektar. Pada

debit rencana kala ulang 5 luas

terkecil pada Desa Wonorejo

Wetan sebesar 1,78 hektar, dan

pada debit rencana kala ulang 10

luas terkecil sebesar 0,06 hektar

pada daerah desa Lubang Kidul.

4.3 Luas Kerusakan Penggunaan

Lahan

Banjir limpasan di Sungai

Wawar menggenangi beberapa

wilayah desa di Kecamatan

Butuh. Semakin besar debit

maka akan semakin luas wilayah

yang tergenang. Kondisi

topografi yang lebih tinggi akan

membuat daerah lebih aman dari

luapan banjir sungai Wawar.

Ditinjau berdasarkan jenis

penggunaan lahan yang

tergenang akibat banjir. Tabel

4.1. Luas Kerusakan

Penggunaan Lahan Perdebit

rencana dan Peta Gambar 3.4.
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Gambar 3.4 Agihan Genangan Banjir Sungai Wawar
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Tabel 4.1. Luas Kerusakan Penggunaan

Lahan Perdebit rencana

Penggunaan Lahan
Luas Rusak (ha)

Q2 Q5 Q10

Gedung 0 0.01 1.24

Kebun 0.45 1.45 1.51

Tegalan 8.62 10.92 13.62

Belukar 9.76 10.34 10.34

Rumput 36.32 36.37 36.37

Permukiman 106.72 156.93 228.18

Sawah Irigasi 107.28 179.97 441.53

Luas penggunaan lahan

terluas pada debit kala ulang Q2,

Q5, dan Q10 ialah sawah irigasi,

dilanjutkan dengan permukiman.

Permukiman dan sawah

merupakan penggunaan lahan

terpenting dalam kehidupan.

Permukiman merupakan daerah

tempat tinggal yang dihuni

banyak orang dalam melakukan

segala aktifitas ekonomi. Sawah

merupakan sumber pangan bagi

daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Prediksi banjir limpasan Sub

DAS Wawar bagian hilir

akan melanda kurang lebih 23

desa yang tersebar

memanjang mengikuti aliran

sungai dengan Desa Butuh

merupakan desa dengan luas

kerusakan terbesar dengan

pemodelan Q2, Q5, dan Q10

berurutan masing – masing

sebesar 51.07 ha, 75.52 ha,

dan 108.85 ha. Adapun

kerusakan penggunaan lahan

yang paling dominan ialah

sawah irigasi.

2. Variasi kerusakan

penggunaan lahan akibat

banjir limpasan berbanding

lurus dengan debit rencana,

semakin besar debit maka

akan semakin besar pula luas

kerusakan, dengan debit

rencana Q2, Q5, dan Q10

kerusakan yang paling

dominan ialah penggunaan

lahan permukiman sebesar

106,72 ha, 156,93ha, dan

228,18 ha, dan sawah irigasi

sebesar 107,28 ha, 179,97 ha,

dan 441,53 ha.

5.2 Saran

1. Semaking detail DEM akan

semakin bagus dalam

pembuatan profil 3D daerah

penelitian.
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2. Sebaiknya data curah hujan

yang digunakan dalam

penelitian lebih dari 20 tahun.
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