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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang  

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah  daratan  yang 

merupakan kesatuan ekosistem dengan  sungai dan anak-anak sungainya  

yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal 

dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 

pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No.37 Tahun 2012 

Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Daerah Aliran Sungai memiliki 

peran yang sangat penting bagi siklus hidrologi, kemampuannya menjaga dan 

menjadi tempat untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir sebagai sumber 

kehidupan menjadi jaminan yang akan menyatukan komponen biotik dan 

abiotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Adanya Daerah Aliran 

Sungai yang terawat dapat meminimalisirkan kerusakan alam, karena 

lingkungannya yang terjaga. Banyaknya kebutuhan manusia dan kondisi alam 

yang dinamis membuat lingkungan dapat berubah sewaktu – waktu, terutama 

karena bencana. Bencana seringkali mengganggu struktur atau keseimbangan 

alam yang akan mempengaruhi siklus hidrologi, salah satunya yaitu banjir. 

Bencana Gunung Merapi dan kebutuhan akan ruang membuat sistem 

hidrologi di wilayah DAS Opak menjadi terganggu. Hal ini disebabkan 

karena, material yang dihasilkan Gunung Merapi berupa sedimen menumpuk 

di sungai – sungai yang dilaluinya.  Letusan tahun 2010 menghasilkan aliran 

gelombang piroklastik yang melingkupi area seluas ± 22,3 km
2 
dan sekitar 6,9 

% mengisi lembah – lembah sungai dan sisanya mengendap pada sisi kanan-

kiri sungai (BNPB,2011). Setidaknya terdapat 13 sungai yang berhulu di  

Gunung Merapi yang potensial terjadi aliran lahar dan terjadi sedimentasi 

yaitu Trising, Apu, Senowo, Pabelan, Lamat, Blongkeng, Putih, Krasak, 

Boyong, Code, Kuning, Opak, Gendol dan Woro. Sungai – sungai tersebut 

berpotensi terjadi aliran lahar dan sedimentasi terutama pada saat setelah 

kejadian erupsi. Seperti pada Tabel 1.1 tentang jumlah potensi sedimen yang 

berada di DAS Opak.  
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Tabel 1.1 Jumlah potensi sedimen yang ada di DAS  Opak,Tahun Data : 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian,2012. 

 Penumpukan sedimen akan memperdangkal kapasitas tampung sungai sehingga ketika tejadi hujan, beberapa anak sungai 

yang masuk di Daerah Aliran Sungai Opak terjadi banjir, karena debit yang dihasilkan melebihi kapasitas tampung sungai itu sendiri. 

Keadaan ini tentunya akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, mereka akan mengalami kerugian material akibat 

banjir yang ditimbulkan. salah satu variabel terjadinya banjir adalah kondisi das, seperti terjadinya penyimpangan tata guna lahan. 

Fenomena tersebut merupakan indikasi rusaknya keseimbangan tata air (water balance) akibat berkurangnya kemampuan beberapa proses 

daur hidrologi (infiltrasi dan daya tampung), sehingga nilai limpasan permukaan pada daerah aliran sungai (DAS) menjadi lebih besar 

melewati kapasitas tampung sungai. Kondisi ini menyebabkan berkurang atau 

No Sub DAS Potensi Sedimen Estimasi Volume Keterangan

Kondisi saat ini 4.743.000 m
3

Erosi Lereng 229.000 m
3

Kerusakan Daerah Hulu

Longsoran Lereng 41.000 m
3

Kerusakan Daerah Hulu

Erosi Tebing Sungai 3.400.000 m
3

Akibat Erosi di Sepanjang Sungai

Erosi Dasar 1.073.000 m
3

Akibat Erosi di Sepanjang Sungai

Perkiraan yang akan datang 2.500.000 m
3

Berdasarkan asumsi Masterplan Merapi dan telah terjadi aliran piroklastik Juni 2010

Total Potensi Sedimen 7.243.000 m
3

Kondisi saat ini 4.743.000 m
3

Erosi Lereng 229.000 m3 Kerusakan Daerah Hulu

Erosi Tebing Sungai 3.400.000 m
3

Akibat Erosi di Sepanjang Sungai

Erosi Dasar 1.073.000 m
3

Akibat Erosi di Sepanjang Sungai

Perkiraan yang akan datang 2.500.000 m
3

Berdasarkan asumsi Masterplan Merapi dan telah terjadi aliran piroklastik Juni 2010

Total Potensi Sedimen 7.202.000 m
3

Kondisi saat ini 2.403.000 m
3

Perkiraan yang akan datang 2.560.000 m
3

Berdasarkan asumsi Masterplan Merapi dan telah terjadi aliran piroklastik Juni 2010

Total Potensi Sedimen 2.560.000 m
3

Kondisi saat ini 2.403.000 m
3

Erosi Tebing Sungai 203.000 m
3

Erosi di Sepanjang Sungai

Perkiraan yang akan datang 2.560.000 m
3

Berdasarkan asumsi Masterplan Merapi dan telah terjadi aliran piroklastik Juni 2010

Total Potensi Sedimen 2.763.000 m
3

3 Opak

3 Kuning

1 Gendol

2 Mruwe
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hilangnya daerah resapan sebagai penyangga terhadap beban banjir yang 

terlalu besar akibat tingginya curah hujan yang terjadi. Pada sisi lain, kondisi 

sungai juga sangat mempengaruhi kapasitas angkut akibat limpasan langsung 

(run off) dari das (Yusuf dkk, 1985). Daerah yang terancam bencana banjir, 

tentunya akan mengalami kerugian, baik secara fisik maupun sosial. 

Banjir merupakan peristiwa yang hampir tiap tahun menjadi topik 

pemberitaan. Pada musim hujan, hampir semua kota di Indonesia mengalami 

bencana banjir. Banjir itu sendiri biasanya diartikan sebagai aliran/genangan 

air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan 

kehilangan jiwa (Asdak, 1995). Telah banyak usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah,melalui instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan bencana 

banjir antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal, reboisasi, dan 

peruntukan untuk kawasan, seperti kawasan lindung, kawasan penjaga dan 

kawasan budidaya. Namun belum ada yang menyelesaikan masalah, bahkan 

semakin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, 

kedalamannya, maupun durasinya (Suripin, 2003).   

 Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor 

yang disebabkan oleh aktivitas  manusia. Faktor alamiah pada umumnya 

meliputi hujan, topografi dan bentuklahan. Adanya hujan dalam jumlah yang 

cukup banyak dan tercurah ke dalam alur atau lembah sangat berperan dalam 

mengkontribusikan kemungkinan akan terjadinya banjir. Pada banyak 

kejadian banjir, kontribusi hujan dapat berupa hujan yang relatif lebat (biasa 

dinyatakan dalam suatu ukuran yang disebut intensitas hujan, satuan mm/ 

jam), ataupun hujan yang relatif lama (yang dinyatakan dalam satuan jam). 

Tergantung pada karakteristik material, yang umumnya dinyatakan sebagai 

kestabilan massa (fungsi dari rapat massa, sudut gesek dalam, sifat kohesif, 

kadar air massa, bentuk timbunan massa), maka intensitas dan durasi hujan 

secara bersama-sama akan memicu proses terjadinya banjir. Topografi dapat 

digunakan untuk menentukan kemiringan lereng. Kemiringan lereng akan 

sangat berpengaruh terhadap laju aliran permukaan. Kemiringan lereng 

merupakan salah satu indikator ancaman yang terkait dengan banjir, tingkat 

kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap tingkat penampungan volume 
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air. Semakin tinggi tingkat kemiringan lereng yang berarti curam, 

diasumsikan dapat menampung volume air yang masuk, sedangkan jika 

lerengnya landai maka banjir akan langsung diteruskan ke daerah sekitar 

sungai 

 Bentuklahan yang ada didaerah penelitian didominasi oleh 

bentuklahan asal vulkanik, dan bentuklahan asal fluvial. Bentuklahan asal 

vulkanik berupa bentukan lereng tengah dan lereng kaki. Bentuklahan asal 

proses fluvial berupa teras fluvial erosional, kipas alluvial tidak aktif, dan 

dataran alluvial. Berdasarkan ciri spasialnya, bentuklahan ini memiliki pola 

mengikuti sungai dan melebar di kanan kiri sungai, relief yang cekung, datar 

hingga cembung, dataran alluvial ini sangat sering terjadi banjir akibat dari 

luapan sungai – sungai di DAS Opak.Hal ini disebabkan karena daerah ini 

memiliki kelas kemiringan yang relatif datar sehingga laju aliran air yang 

dipasok dari hulu lambat dan air terakumulasi di dataran aluvial. Faktor 

alamiah juga dipengaruhi oleh bencana yang terjadi di suatu daerah, karena 

bencana dapat mengakibatkan morfologi suatu daerah menjadi berbeda. 

Penyebab ini tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat dikontrol. Kontrol yang 

dimaksud yakni dapat dilakukan dengan meminimalisir aktivitas yang dapat 

menyebabkan perubahan morfologi lingkungan. Faktor yang lainnya 

disebabkan oleh aktivitas manusia. Kepadatan penduduk membuat 

bertambahnya penduduk  hal ini tentunya akan bertambah pula kebutuhan 

penduduk akan tempat tinggal, selain tempat tinggal, penduduk juga 

membutuhkan tempat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup, 

sehingga banyak terjadi perubahan pemanfaatan lahan.  

Perubahan pemanfaatan lahan tersebut seringkali tidak 

memperhatikan perencanaan tata ruang, seperti tidak membuat ruang untuk 

menyerap dan mengalirkan air dan tidak memperhatikan kondisi daya 

tampung sistem drainase, yang semua itu apabila tidak diperhatikan dapat 

menyebabkan banjir. Kondisi ini melanda sungai-sungai yang berada di DAS 

Opak, akibat tidak memperhatikan pemanfaatan lahan sesuai 

peruntukannya,perilaku sosial yang tidak menjaga lingkungan seperti 

membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan penyumbatan sungai, 
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ditambah dengan erupsi Gunung Merapi yang berperan besar dalam 

mengeluarkan material yang bisa membuat sungai menjadi dangkal 

mengakibatkan kerusakan di daerah hulu maupun daerah hilir DAS Opak. 

Hal ini membuat sungai – sungai tempat menampung air mengalirkan air dari 

hulu ke hilir menjadi terganggu karena volume air yang dikirim melewati 

sungai melebihi kapasitas tampung sungai itu sendiri. Ancaman potensi banjir 

yang terjadi di sub-sub das di DAS Opak sangat merugikan terutama pada 

bidang sosial ekonomi. Jalan-jalan yang tergenang mengakibatkan 

terganggunya transportasi yang melewati daerah tersebut, juga 

mengakibatkan tergenangnya permukiman dan rusaknya jalan akibat 

terendam air banjir. Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir di Sub DAS 

Opak dapat di lihat pada Tabel 1.2 berikut.  

 

Tabel 1.2. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian,  DAS  Opak,Tahun Data : 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Keterangan  : Lokasi banjir adalah perkampungan yang berada di pinggir 

sungai, rumah terendam dengan ketinggian 30 cm hingga 150 

cm 

 Sumber     :Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan 

Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Pemantauan DAS diperlukan untuk mengatisipasi segala 

kemungkinan yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan. Diperlukan data 

untuk memantau DAS setiap tahunnya, pemantauan kondisi das 

membutuhkan data hidrologi terbaru. Kondisi geografis setiap daerah yang 

Mengungsi Meninggal

1 05 Mei 2006 Umbulharjo 33 65 0 12.000.000

2 29 November 2010 Kotagede 16.75 75 0 22.000.000

3 29 November 2010 Gondokusuman 19.75 25 0 14.500.000

4 29 November 2010 Gedongtengen 24 45 0 36.000.000

5 29 November 2010 Winongo Kecil Kretek 84 105 0 87.000.000

6 18 Januari 2011 Mergangsan 20.78 20 0 17.000.000

7 18 Januari 2011 Banguntapan 65 87 0 56.000.000

No Kejadian Banjir Sub DAS Kecamatan
Total Area 

Terendam  (Ha)

 Perkiraan 

Kerugian (Rp.)  

Gajah Wong

Code

Tambakbayan

Korban
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berbeda satu sama lain membuat data hidrologi di setiap daerah tidak sama 

dan tidak lengkap. Hal ini sangat mengganggu proses pemantauan yang 

nantinya bisa digunakan untuk evaluasi kinerja das secara keseluruhan. Data 

hidrologi merupakan data yang dapat digunakan untuk pendugaan banjir 

(Burg et.al 1972 dalam Gunawan, Totok.1991). Terdapat empat kelompok 

data hidrologi yang dapat digunakan untuk menduga banjir, dengan data yang 

tersedia akan dapat digunakan beberapa metode yang mendukung untuk 

penentuan banjir. Empat kelompok data hidrologi yaitu data hujan dan debit 

banjir dengan waktu yang panjang, data hujan dan debit banjir dengan waktu 

yang pendek, data hujan tanpa data debit, dan tidak ada data hujan dan data 

debit. Masing – masing data tersebut dapat digunakan untuk menghitung 

banjir dengan metode yang telah disesuaikan.  

Menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

daerah – daerah yang memiliki potensi banjir dapat diidentifikasi. Karena 

dengan penginderaan jauh kondisi fisik das dapat diketahui tanpa kontak 

langsung di lapangan seperti, penggunaan lahan das, kondisi kemiringan 

lereng, karakteristik geologi dan tanah. Data – data tersebut dapat diperoleh 

dari informasi yang ada pada citra satelit, hal ini dilakukan supaya lebih 

praktis dan efisien. Data tersebut nantinya dapat digunakan bersama data 

sekunder untuk memantau kondisi das potensi banjir. Selain itu penginderaan 

jauh digunakan karena memberikan gambaran unsur – unsur spaisal yang 

komprehensif dengan bentuk – bentuk geometri relatif dan hubungan 

ketetanggan yang benar, periode pengukuran pengamatan relatif singkat, dan 

dapat diulang kembali dengan cepat dan konsisten, kecenderungan dalam 

mendapatkan data yang paling update, serta total biaya survei yang terhitung 

murah. 

Penggunaan Sistem Informasi Geografis yaitu untuk mengolah dan 

menganalisis data – data yang sudah di dapat, sehingga mendapatkan 

keluaran sesuai yang diharapkan. Pemanfaatan teknik penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografis untuk pemetaan sudah memasuki tahap 

operasional, bahkan semakin lama dirasakan semakin menguntungkan, 

karena selain praktis juga menekan biaya. Akan tetapi untuk mendapatkan 
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hasil yang akurat tetap diperlukan cek lapangan, karena dengan penggunaan 

teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang dikombinasi 

atau didukung dengan cek lapangan akan menghasilkan data yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

  Kegiatan monitoring kondisi DAS dapat berguna untuk 

keberlangsungan dan menunjang bagi keseimbangan lingkungan. Selain 

material sedimen, kebutuhan akan ruang mendorong proses perubahan 

penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga memegang peranan penting dalam 

terciptanya banjir yang melanda sungai di sekitarnya, karena alih fungsi 

penggunaan lahan yang ada di kanan kiri sungai akan menghilangkan 

sempadan sungai dan alih fungsi lahan di kawasan lindung akan 

mempengaruhi kondisi tanah yaitu sejauh mana tanah dapat menyimpan air 

sehingga meningkatkan potensi banjir, untuk itu perlu dicari lokasi – lokasi 

yang berpotensi menyebabkan banjir serta dianalisis dan dipetakan, hasil dari 

analisis dan pemetaan potensi penyebab banjir dapat dimanfaatkan untuk 

peringatan dini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana potensi kejadian banjir berdasarkan debit eksisting dan debit 

puncak di Sub DAS Opak menggunakan metode rasional? 

2. Sub – sub DAS Opak manakah yang berpotensi penyebab banjir ? 

3. Parameter biofisik apakah yang berpengaruh  pada perbedaan debit air 

di tiap tiap sub DAS  Opak berdasarkan metode rasional? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

1. Menentukan besarnya debit puncak (Qp) Sub DAS Opak menggunakan 

metode rasional. 

2. Mengetahui Sub DAS Opak  yang berpotensi penyebab banjir. 

3. Menganalisis parameter biofisik yang berpengaruh pada perbedaan debit 

air di Sub DAS Opak berdasarkan metode rasional. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Dapat digunakan untuk pengembangan teknik penginderaan jauh dan 

Sistem Informasi Geografis dalam aplikasinya untuk studi wilayah das. 

2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan Penginderaan Jauh Dan 

Sistem Informasi Geografis terutama dalam studi banjir das. 

3. Daerah Potensi Wilayah Penyebab Banjir DAS Opak dapat dipergunakan 

sebagai pedoman pembuatan pos siaga bencana di Wilayah DAS Opak. 
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1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Banjir 

Banjir merupakan sebagai aliran atau genangan air yang menimbulkan 

kerugian ekonomi atau bahkan kehilangan jiwa. Dalam istilah teknis, banjir 

adalah aliran sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai, dan 

dengan demikian, aliran sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan 

menggenangi daerah sekitarnya (Sudarmadji, Suyono, 1994). Banjir tersebut 

sangat besar kemungkinannya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. 

Kondisi hujan yang memungkinkan terjadinya banjir pada kota-kotaterutama 

di wilayah pantai banyak disebabkan oleh hujan lokal yang deras serta hujan 

pada wilayah atas (Lohman, 1984 dalam Anwar, 2006). Banyak faktor 

menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab terjadinya 

banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan 

oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. 

Faktor yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah: 

1. Curah hujan 

Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun 

mempunyai dua musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada 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 bila melebihi tebing 

sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. 

2. Pengaruh fisiografi 

Fisiografi 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, dll merupakan hal-hal yang mempengaruhi 

terjadinya banjir. 

3. Erosi dan Sedimentasi 

Erosi di daerah pengaliran sungai (dps) berpengaruh terhadap 

pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik 
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sungai-sungai di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi 

kapasitas saluran, sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. 

4. Kapasitas sungai 

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan 

oleh pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai yang 

berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi 

penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. 

Yang termasuk sebab-sebab banjir karena tindakan manusia adalah: 

1. Perubahan kondisi DPS 

Perubahan dps seperti penggundulan hutan, usaha 

pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan 

tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir 

karena meningkatnya aliran banjir. 

2. Kawasan kumuh 

3. Sampah 

4. Drainase lahan 

Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian 

pada daerah banjir akan mengurangi kemampuan bantaran 

dalam menampung debit air yang tinggi. 

5. Bendung dan bangunan air. 

6. Kerusakan bangunan pengendali banjir. 

Kota-kota besar di Indonesia mengalami peningkatan populasi 

manusia, karena daya pikat yang merangsang manusia berpindah dari rural ke 

urban. Lahan-lahan yang sebelumnya untuk daerah preservasi dan konservasi 

untuk menjaga keseimbangan, di ambil alih untuk permukiman, pabrik-pabrik, 

industri dan lainnya. Akibat alih fungsi lahan, kuantitas banjir di beberapa 

wilayah saat ini terjadi hanya oleh hujan deras 1 – 2 jam ekivalen dengan 

hujan deras satu malam pada dekade tahun 70 an. Dengan kata lain tinggi dan 

lama genangan suatu daerah saat ini dengan hujan deras 1 hingga 2 jam sama 

dengan tinggi genangan dengan hujan deras semalam pada tahun 70 an, 

padahal pengendalian banjir dan penataan sistem drainase terus diupayakan 

oleh pemerintah (Suripin, 2004). Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
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mengendalikan banjir kalah cepat dengan dampak akibat perubahan alam oleh 

aktivitas manusia, karena setiap saat perubahan alih fungsi lahan tersebut terus 

berlangsung sedangkan upaya pemerintah untuk mengendalikan banjir harus 

menunggu data secara periodik. Untuk itu hendaknya setiap perencanaan 

wilayah harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Semua aspek 

termasuk teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan dan 

lingkungan harus dianalisis bersama dalam penentuan konsep-konsep 

perancangan. Hal ini dilakukan supaya pembangunan yang berjalan tidak 

menganggu keseimbangan lingkungan. 

 

1.5.1.2 Debit Puncak dan Koefisien Limpasan 

Jika intensitas curah hujan melebihi laju infiltrasi, maka kelebihan air 

mulai berakumulasi sebagai cadangan permukaan. Bila kapasitas cadangan 

permukaan dilampaui, limpasan permukaan mulai sebagai suatu aliran lapisan 

yang tipis, dan pada akhirnya air ini akan berkumpul ke dalam suatu aliran 

sungai yang diskrit (Seyhan, 1993). Akan tetapi jika debit sungai juga besar 

atau melampaui kapasitas sungai maka aliran permukaan tersebut akan 

berakumulasi di daerah sekitar sungai atau daerah yang memiliki topografi 

yang lebih rendah. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju aliran permukaan 

menurut 

Suripin (2003), yaitu : 

1. Faktor meteorologi, meliputi : 

 intensitas hujan 

 durasi hujan 

 curah hujan 

2. Karakteristik das (daerah aliran sungai) 

 Luas dan bentuk das 

 Topografi 

 Tata guna lahan 
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Berdasarkan faktor tersebut di atas, salah satu faktor yang 

mempegaruhi besarnya aliran permukaan adalah tata guna lahan. Tata guna 

lahan memepengaruhi daya infiltrasi. Suripin (2004), menyebutkan bahwa 

pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam koefisien 

aliran (C), yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya 

aliran permukaan dan besarnya curah hujan. Nilai koefisien C ini berkisar 

antara 0–1. Nilai 0 menunjukkan bahwa air hujan yang turun terinfiltrasi 

sempurna ke dalam tanah, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa seluruh air 

hujan mengalir di permukaan karena tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah.  

Koefisien limpasan permukaan diperoleh berdasarkan pada faktor 

kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan tekstur tanah. Infiltrasi merupakan 

kemampuan tanah untuk meresapkan air (berkaitan dengan tekstur tanah, 

lereng, dan penutup lahan/kerapatan vegetasi). Semakin rendah kemampuan 

infiltrasi tanah, semakin lempung/halus tekstur tanahnya, semakin curam 

lereng, dan semakin rendahnya tutupan vegetasinya, menjadikan debit puncak 

das tinggi. Besarnya koefisien limpasan yang digunakan untuk pengukuran 

debit puncak memperhatikan kemungkinan perubahan penggunan lahan di 

kemudian hari (melihat/memprediksi penggunaan lahan seperti apa yang 

muncul pada beberapa tahun ke depan). Koefisien limpasan ini didapat dari 

pemberian skor pada masing – masing variabel (lereng,infiltrasi, dan 

penggunaan lahan) dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh kondisi 

variabel tersebut dalam debit puncak dan dengan memperhatikan luasan 

satuan lahan dan luasan das. Perubahan karakteristik hidrologi air permukaan 

akibat erupsi Gunung Merapi dan pendirian bangunan liar yang 

mengakibatkan penyempitan sungai pada akhirnya akan meningkatkan potensi 

banjir. Material berupa sedimen dan bangunan liar yang berdiri di bantaran 

sungai membuat kapasitas sungai untuk menampung air menjadi lebih kecil, 

akibatnya sungai akan meluap atau banjir bila terjadi hujan dengan durasi 

yang lama karena sungai tersebut tidak mampu menjadi wadah bagi air 

menuju hilir. Salah satu metode dalam penentuan debit puncak adalah metode 

rasional dari U.S. Soil Conservation Service (Seyhan, 1993). 
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………………………………….. (1) 

 

Dengan : 

Q = debit puncak (m3/detik) 

C = koefisien aliran 

I = intensitas hujan (mm/jam) 

A = luas das (ha) 

360 = Konstanta,digunakan jika satuan luas daerah (Ha) 

 

 

Metode tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap bagian dari 

subdas akan memberikan kontribusi. Hal tersebut dapat dicapai jika lama 

hujan yang turun sama dengan waktu konsentrasi, yaitu waktu air akan 

mencapai outlet das dari titik terjauh dari outlet tersebut. 

 

1.5.1.3 Penginderaan Jauh  

1.5.1.3.1 Citra Landsat 

Penginderaan Jauh  adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis 

data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung 

terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 

1979). Menggunakan Penginderaan jauh aktivitas penyadapan informasi 

permukaan bumi terutama untuk pemantauan DAS dapat dilakukan, 

penyadapan informasi tersebut dapat menggunakan citra penginderaan 

jauh, yaitu Citra Landsat.  

Penggunaan Citra Landsat pada penelitian ini untuk memperoleh 

data penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat 

penting dalam penelitian ini, karena menjadi salah satu parameter yang 

akan menentukan hasil dari penelitian ini. Penggunaan lahan memiliki 

sifat yang dinamis, artinya setiap tahun di semua wilayah yang dihuni oleh 

manusia pasti akan berubah dalam hal penggunaan lahan. Hal ini tidak 

bisa lepas dari keterbatasan ruang yang berbanding terbalik dengan 

pertumbuhan penduduk. Seiring dengan perubahan penggunaan lahan pasti 

akan ada hal yang dikorbankan salah satunya lingkungan yang akan rusak 
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dan tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem lagi. Akibatnya daerah – 

daerah tersebut rawan terhadap bencana yang diakibatkan 

ketidakmampuan lingkungan dalam menyeimbangkan ekosistem, salah 

satunya banjir yang terjadi di daerah aliran sungai (das). Salah satu 

penyebab banjir yaitu konversi atau perubahan penggunaan lahan, dimana 

banyak sempadan sungai yang harusnya digunakan untuk berjaga – jaga 

ketika air meluap dikonversi menjadi berbagai macam penggunaan lahan, 

salah satunya untuk tempat tinggal. Akibatnya ketika hujan lebat terjadi, 

dan debit air lebih besar dari biasanya, seluruh penggunaan lahan termasuk 

rumah yang berdiri di sempadan sungai akan terkena banjir.    

Pemantauan penggunaan lahan pada suatu daerah aliran sungai 

sangat penting karena selain mengetahui berbagai macam penggunaan 

lahan juga dapat digunakan untuk mengetahui potensi bencana yang 

ditimbulkan dari konversi lahan yang dilakukan, sehingga kerugian dan 

korban ketika terjadi bencana bisa diminimalisir. Penggunaan Citra 

Landsat pada penelitian ini cukup beralasan, karena memiliki beberapa 

kelebihan diantaranya  resolusi spasial 30 m. Dengan resolusi spasial 30 m 

landsat termasuk citra skala menengah, sehingga sangat cocok digunakan 

interpretasi penggunaan lahan yang kajian wilayahnya berupa das atau 

setara dengan kajian wilayah kabupaten. Dengan citra landsat akan mudah 

untuk interpretasi penggunaan lahan, karena area yang terdapat pada 

penelitian tercover secara menyeluruh, kelebihan kedua yaitu, landsat 

memiliki resolusi temporal 16 hari. Hal ini tentunya sangat membantu 

dalam memonitor penggunaan lahan yang memiliki sifat dinamis, 

sehingga setiap tahun data tersebut dapat diperbaharui sesuai kebutuhan 

penelitian, salah satunya sebagai parameter untuk penelitian tentang banjir. 

Keunggulan lain dari citra landsat  yaitu, waktu pengamatan yang real time 

dan kecilnya human error dibandingkan data pengamatan langsung di 

lapangan. Dalam terapannya secara operasional penggunaan data 

penginderaan jauh juga memiliki kelebihan antara lain memberikan data 

spesifik yang terkadang tidak dapat diberikan dari sumber data lainnya, 

pengumpulan data tanpa banyak kerja lapangan dengan hasil yang lebih 
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cepat, artinya untuk memperoleh informasi penggunaan lahan DAS Opak 

cukup melihat citra tersebut tanpa harus turun langsung di lapangan, 

sehingga lebih praktis, efektif, efisien dan murah serta memungkinkan 

pengumpulan data pada medan yang tidak memungkinkan. Untuk itu 

pemantauan penggunaan lahan dapat dengan mudah didapatkan dari 

interpretasi Citra Landsat..   

Landsat memiliki saluran atau band yang dapat dikombinasikan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk keperluan interpretasi dan 

memudahkan dalam melihat dan menganalisa wilayah penelitian yang 

dikaji maka perlu dilakukan penggabungan tiga band (saluran) dari citra 

satelit Landsat. Penggabungan saluran ini menggunakan format RGB (Red 

Green Blue ) yang nantinya bisa menghasilkan gambar ”true color” atau 

“false color”.  Penelitian ini menggunakan komposit band yang 432 yang 

nantinya menghasilkan gambar true colour . Komposit 432 digunakan  

supaya mempermudah dalam proses klasifikasi tutupan dan penggunaan 

lahan, karena dengan menggunakan komposit 432 kenampakan objek pada 

citra akan memiliki warna yang sama pada kondisi nyata dilapangan 

seperti kenampakan vegetasi yang dapat diwakili oleh sawah, kebun, hutan 

akan berwarna hijau, bangunan yang dapat diwakili oleh permukimanakan 

berwarna sesuai warna atap, dan tubuh air yang akan diwakili oleh sungai 

atau laut yang akan berwarna biru atau biru kehitaman sesuai 

kedalamannya. 

Setiap warna dalam citra satelit landsat memberikan makna 

tertentu. Warna hijau mengidentifikasikan adanya vegetasi dan semakin 

hijau warnanya berarti vegetasinya semakin lebat (hutan). Warna biru 

menunjukkan kenampakan air, dan semakin biru atau biru kehitaman 

berarti wilayah tersebut tergenang ( water body). Bila warna biru ada 

kesan petak – petak yang ukurannya lebih besar dan lokasinya dekat 

dengan garis pantai berarti areal tersebut adalah areal tambak. Unsur pola 

dan site/lokasi dapat digunakan untuk membantu mengenali jenis 

penggunaan lahan dan tanaman vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. 

Sebagai contoh, bila ada kenampakan hijau (warna) pada wilayah berpetak 
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– petak (pola) yang lokasinya di wilayah dataran (lokasi), hal itu 

mengidentifikasikan adanya lahan sawah yang ditanami padi. Warna hijau 

(vegetasi) pada wilayah berpola aliran radia sentrifugal menunjukan 

adanya vegetasi/tanaman tahunan atau hutan yang tumbuh di daerah 

berlereng (berbukit-bergunung). 

 

1.5.1.3.2 Kunci Interpretasi 

Penggunaan unsur interpretasi pada penelitian ini disesuaikan 

dengan skala peta atau citra yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 

Citra Landsat 8 yang termasuk kategori citra dengan resolusi sedang. Citra 

Landsat 8 memiliki resolusi spasial 30 m, untuk itu dalam melakukan 

interpretasi citra untuk mendapatkan informasi penggunaan lahan 

menggunakan kunci interpretasi hingga level 2, yang didalamnya termasuk 

rona, bentuk, bayangan, ukuran, pola dan tekstur.  

Interpretasi citra pada penelitian ini digunakan untuk mendaptakan 

atau mengidentifikasi objek penggunaan lahan. Dalam menginterpretasi 

objek yang ada pada Citra Landsat 8 membutuhkan lima hingga enam 

unsur interpretasi supaya objek dapat dikenali, sebagai contoh suatu objek 

memiliki rona atau warna hijau, memiliki bentuk persegi, memiliki ukuran 

besar dan memiliki pola mengelompok, memiliki bayangan dan memiliki 

tekstur kasar sehingga dapat diketahui bahwa objek tersebut adalah hutan. 

Gambar 1.1 berikut adalah obyek hutan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kenampakan Penggunaan Lahan Hutan pada Citra 

Landsat  yang dibatasi garis kuning (A) dan kondisi di 

lapangan (B). 

A B 
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Contohnya objek penggunaan lahan kedua yaitu berupa sawah, 

objek sawah pada citra resolusi tinggi dapat ditentukan dengan tiga unsur 

interpretasi, yaitu memiliki rona atau warna hijau, memiliki bentuk kotak 

atau persegi, memiliki ukuran kecil. Objek sawah pada citra resolusi 

sedang seperti landsat membutuhkan lima hingga enam unsur interpretasi 

yaitu memiliki rona atau warna hijau, memiliki bentuk kotak atau persegi, 

memiliki ukuran kecil dan memiliki pola mengelompok, tidak memiliki 

bayangan dan memiliki tekstur halus. Gambar 1.2. berikut adalah obyek 

sawah di lapangan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kenampakan Penggunaan Lahan Sawah pada Citra 

Landsat  yang dibatasi garis kuning (A) dan kondisi di 

lapangan (B). 

 

Contoh objek penggunaan lahan ketiga yaitu berupa kebun 

campuran, objek kebun campuran pada citra resolusi tinggi dapat 

ditentukan dengan tiga unsur interpretasi, yaitu memiliki rona atau warna 

hijau, memiliki ukuran kecil, memiliki pola mengelompok. Objek kebun 

campuran pada citra resolusi sedang seperti landsat membutuhkan lima 

hingga enam unsur interpretasi yaitu memiliki rona atau warna hijau 

hingga kuning, memiliki ukuran kecil dan memiliki pola mengelompok, 

memiliki bayangan dan memiliki tekstur halus. Gambar 1.3. berikut adalah 

obyek kebun campuran di lapangan.  

 

A B 
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Gambar 1.3 Kenampakan Penggunaan Lahan Kebun Campuran 

pada Citra Landsat  yang dibatasi garis kuning (A) dan 

kondisi di lapangan (B). 

 

Contoh objek penggunaan lahan keempat yaitu berupa 

permukiman, objek permukiman pada citra resolusi tinggi dapat 

ditentukan dengan tiga unsur interpretasi, yaitu memiliki rona atau warna 

orange, memiliki ukuran kecil, memiliki pola mengelompok. Objek 

permukiman pada citra resolusi sedang seperti landsat membutuhkan lima 

unsur interpretasi yaitu memiliki rona atau warna orange, memiliki ukuran 

kecil dan memiliki pola mengelompok, memiliki bayangan dan memiliki 

tekstur kasar. Gambar 1.4. berikut adalah obyek permukiman di lapangan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kenampakan Penggunaan Lahan Permukiman pada 

Citra Landsat  yang dibatasi garis kuning (A) dan 

kondisi di lapangan (B). 
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1.5.1.3.3 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari 

vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan 

bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. 

Permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan 

lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Sebagian lagi berupa 

kenampakan hasil aktivitas manusia  ( penggunaan lahan). Klasifikasi 

merupakan menetapkan objek-objek, kenampakan atau unit-unit menjadi 

kumpulan-kumpulan, dalam suatu sistem pengelompokan yang dibeda-

bedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus atau berdasarkan isinya 

(Malingreu,1982). Sistem klasifikasi yang digunakan ikut menentukan 

ketelitian dalam identifikasi penggunaan lahan.  

Terdapat berbagai jenis klasifikasi penggunaan lahan dari berbagai 

pakar, namun dalam pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan dari 

penelitian, daerah penelitian serta skala yang digunakan. Klasifikasi 

penggunaan lahan dan penutup lahan menurut  malingreau digunakan 

dalam klasifikasi yang memiliki tingkat kedetailan semi detil, hingga 

detail seperti digunakan pada peta dengan skala 1:50.000 hingga 1:25.000, 

karena didalam klasifikasi malingreau, terdapat tingkatan yang mampu 

menyesuaikan skala yang terdapat pada peta hingga tingkat ke 4, citra 

landsat dengan resolusi spasial 30 m merupakan salah satu citra yang 

sesuai ketika dilakukan klasifikasi penggunaan lahan menurut Malingreau 

seperti yang tertera pada Tabel 1.3 Klasifikasi Liputan Lahan/ Penggunaan 

lahan Menurut Malingreau. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Tabel 1.3. Klasifikasi Liputan Lahan/ Penggunaanlahan Menurut Malingreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol

1.   Sawah Irigasi Si

2.   Sawah Tadah  Hujan St

3.   Sawah Lebak Sl

4.   Sawah pasang surut Sp

5.   Ladang/Tegal L
-   Cengkeh C

-   Coklat Co

-   Karet K

-   Kelapa Ke

-   Kelapa Sawit Ks

-   Kopi Ko

-   Panili P

-   Tebu T

-   Teh Te
-   Tembakau Tm

7.   Perkebunaan 

Campuran Kc
8.   Tanaman Campuran Te

-   Hutan bambu Hb

-   Hutan Hc

-   Hutan jati Hj

-   Hutan pinus Hp
-   Hutan lainnya Hl

-   Hutan bakau Hm-   Hutan 

campuran Hc

-   Hutan nipah Hn

-   Hutan sagu Hs

3.      Belukar B

4.      Semak S

5.      Padang Rumput Pr

6.      Savana Sa

7.      Padang alang-alang Pa

8.      Rumput rawa Rr

A. Daerah 

Pertanian

6.   Perkebunan

B. Bukan Daerah  

Pertanian

1.      Hutan lahan kering

2.      Hutan lahan basah

1. Daerah 

Bervegetasi
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Lanjutan Tabel 1.3. Klasifikasi Liputan Lahan/ Penggunaanlahan Menurut 

Malingreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: A land cover / land use classification for Indonesia. Malingreau, JP. & 

Rosalia Christiani. 1982.  

1.5.1.3.4 Sistem Informasi Geografis  

Sistem Informasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

memberikan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi 

geografis, yaitu pemasukan, pengelolaan atau manajemen data 

(penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, serta 

keluaran (Aronoff ,1989 dalam Projo,1996). Pada penelitian ini  Sistem 

Informasi Geografis digunakan untuk mengolah data spasial, antara lain; 

 

 

1.   Lahan terbuka Lb

2.   Lahar dan Lava Ll

3.   Beting Pantai Bp

4.   Gosong sungai Gs

5.   Gumuk pasir Gp

1.   Permukiman Kp

2.   Industri In

3.   Jaringan jalan

4.   Jaringan jalan KA

5.   Jaringan listrik tegangan 

tinggi

6.   Pelabuhan udara

7.   Pelabuhan laut

1.   Danau D

2.   Waduk W

3.   Tambak ikan Ti

4.   Tambak garam Tg

5.   Rawa R

6.   Sungai

7.   Anjir pelayaran

8.   Saluran irigasi

9.   Terumbu karang

10.  Gosong pantai

II. Daerah tak 

bervegetasi

C. Bukan daerah 

pertanian

III. Permukiman 

dan lahan bukan 

pertanian

D. Daerah tanpa 

liputan vegetasi

IV. Perairan E  Tubuh perairan
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1. Input data  

Merupakan proses identifikasi dan pengumpulan data yang 

dibutuhkan pada penelitian. Proses ini terdiri dari pengumpulan 

data,pemformatan ulang, georeferensi, kompilasi dan dokumentasi 

data.Komponen masukan data mengubah data dari data mentah 

kesuatu bentuk yang dapat digunakan SIG. Data yang digunakan 

yaitu berupa Citra landsat yang kemudian diolah untuk 

menghasilkan peta penggunaan lahan, peta tematik  serta data 

numerik atau tabel. 

2. Analisis 

Analisis merupakan salah satu kemampuan yang terdapat 

pada Sistem Informasi Geografis yang dapat digunakan untuk 

memperoleh informasi baru. Pada penelitian ini, digunakan analisis 

yang terdapat pada Sistem Infomasi Geografis, yang pertama yaitu 

skoring. Skoring diterapkan untuk memberikan nilai atau skor pada 

masing – masing parameter yang mendukung pada tema penelitian. 

Setelah semua parameter dilakukan skoring, digunakan analisis 

tumpang susun atau yang sering disebut dengan overlay, overlay 

yang dipakai untuk menghasilkan hasil dari penelitian ini yaitu 

intersect. Intersection adalah metode tumpang susun antara dua 

data grafis, tetapi apabila batas luar dua data grafis tersebut tidak 

sama, maka yang dilakukan pemrosesan hanya pada daerah yang 

bertampalan. Gambaran dari analisis intersect seperti pada Gambar 

1.5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Analisis Intersect 
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Analisis intersect dipilih, karena dengan menggunakan 

analisis ini semua informasi yang ada dalam masing-masing 

parameter penelitian yang saling bertampalan akan menjadi satu 

kesatuan, sehingga akan menghasilkan informasi baru yang 

memiliki satuan pemetaan (unit pemetaan). 

3. Visualisasi 

Penyajian hasil pada penelitian ini yaitu dalam bentuk peta, 

yang menunjukkan daerah – daerah yang merupakan penyebab 

potensi banjir, tabel yang berisi data besarnya debit setiap sub das 

hasil perhitungan, dan grafik yang berisi perbandingan debit setiap 

sub das hasil perhitungan dengan debit eksisting dari data 

sekunder.  

 

Saat ini SIG telah berkembang dengan berbagai aplikasi yang lebih 

canggih, didukung oleh software, hardware, serta sumberdaya manusia 

yang lebih maju seiring dengan perkembangan teknologi. Sistem informasi 

geografis banyak dimanfaatkan dalam berbagai disiplin ilmu. Dengan 

fasilitas yang digunakan, terutama penggunaan teknologi berbagai macam 

software maka pekerjaan para ilmuan untuk merepresentasikan fenomena 

alami maupun buatan yang ada di dunia nyata dapat dilakukan dengan 

mudah. Fenomena dunia nyata sendiri, sebagai input dalam SIG, dapat 

direpresentasikan dalam empat macam, (De By, 2000). 

1. Modelling 

Model merupakan penyederhanaan dari objek maupun proses 

dalam dunia nyata. Keuntungan dari penggunaan model ini adalah 

dapat dilakukan berbagai skenario untuk merepresentasikan fenomena 

dunia nyata. Data yang menjadi masukan dalam model tersebut dapat 

diubah, kemudian dapat diketahui bagaimana perbedaan yang terjadi 

akibat dari hal tersebut. 
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2. Peta 

Board (1990) dalam Martha et al (2007) mendifinisikan peta 

sebagai penyajian atau abstraksi kenyataan geografik, suatu alat untuk 

menyajikan informasi geografi dengan cara visual, digital, atau nyata. 

3. Basis Data 

Basis data merupakan tempat penyimpanan (repository) yang 

dapat digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. 

4. Basis Data Spasial 

Basis data spasial merupakan tipe dari basis data yang lebih 

spesifik. Asumsi dari desain basis data spasial ini adalah fenomena 

spasial berada pada dua atau tiga dimensi euclidean space. Euclidean 

space dapat didefinisikan sebagai model spasial dimana lokasinya 

direpresentasikan dalam koordinat (x, y) dalam 2 dimensi, dan (x, y, 

z) dalam 3 dimensi. Dugaan seperti jarakdan arah juga didefinisikan 

dengan berbagai formula. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Totok Gunawan (1991), melakukan penelitian tentang Penerapan 

Teknik Penginderaan Jauh untuk Menduga Debit Puncak Menggunakan 

Karakteristik Lingkungan Fisik DAS, Studi Kasus di DAS Bengawan Solo 

Hulu, Jawa Tengah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kemampuan 

teknik penginderaan jauh dalam menyediakan data karakteristik lingkungan 

fisik DAS untuk pendugaan debit puncak di daerah aliran sungai (DAS). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendugaan faktor koefisien 

limpasan dengan menggunakan metode Cook dan untuk menduga debit 

puncak dengan metode rasional. Hasil penelitian ini yaitu perbandingan 

pendugaan debit puncak metode rasional dengan metode hidograf-satuan dan 

metode manning 

Penggunaan metode rasional untuk penentuan debit puncak dalam 

kaitanya pengendalian banjir telah banyak dilakukan, karena metode ini cukup 

sederhana dengan mempertimbangkan koefisien aliran, intensitas hujan, dan 

luas DAS. Salah satu penelitian yang menggunakan metode tersebut adalah 
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penelitian yang dilakukan oleh (Farida dkk, 2005). Penelitian tersebut 

menggunakan metode rasional untuk analisis genangan air hujan di Delta 

Brantas, Kabupaten Sidoarjo. Data penginderaan jauh berupa citra Landsat 

ETM 7 digunakan untuk klasifikasi penutup lahan. Data ini kemudian 

digabungkan dengan data tekstur tanah dan kemiringan lereng utuk 

mendapatkan nilai koefisien aliran. Intensitas hujan dihitung dengan metode 

Gumbel dan rumus Mononobe. Hasil perhitungan debit untuk tiap subdas 

kemudian dibandingkan dengan data debit maksimum eksisting. Subdas 

dengan debit perhitungan melebihi debit maksimum eksisting merupakan 

subdas yang berpotensi terjadi genangan. 

Sudaryatno (2000), melakukan penelitian tentang penerapan teknik 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk estimasi debit puncak 

di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang, Semarang, Jawa Tengah, penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan teknik penginderaan jauh untuk 

penyadapan data karakteristik lingkungan fisik daerah aliran sungai yang 

digunakan untuk menentukan menduga besarnya debit puncak (Qp), metode 

yang digunakan di dalam penelitian yaitu Metode yang digunakan yaitu 

metode rasional dalam pengolahan, manipulasi, analisis dan penyajian data 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini menghasilkan 

keluaran berupa Peta Koefisien Aliran DAS Garang, Propinsi Jawa Tengah. 

Dian Risa Sukesti (2010), membuat model daerah genangan dengan 

teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografi yang berada di Kota 

Surakarta, penelitian ini bertujuan untuk membuat model potensi genangan 

banjir dengan Sistem Informasi Geografis, pembuatan model potensi 

genangan banjir ini menggunakan metode transformasi indek vegetasi, 

estimasi koefisien limpasan, distribusi gumbel, rumus mononobe, metode 

rasional. Hasil dari penelitian ini berupa Peta Potensi Genangan Banjir Kota 

Surakarta. Untuk mengetahui perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

dapat dilihat pada Tabel 1.4  tentang perbandingan antara penelitian 

sebelumnya dengan yang dikerjakan penulis. 
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Tabel 1.4.  Perbandingan Antara Penelitian Sebelumnya Dengan Yang Dikerjakan Penulis  

 

 

 
No Peneliti Tahun Judul Lokasi Tujuan Metode Hasil 

1 Dian Risa 

Sukesti 

2010 Permodelan Daerah 

Genangan dengan 

Teknik Penginderaan 

Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis 

Kota 

Surakarta 

Membuat model potensi 

genangan banjir dengan 

Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk mengetahui 

potensi daerah genangan. 

Transformasi 

NDVI, estimasi 

koefisien aliran, 

distribusi Gumbel 

dan rumus 

Mononobe, 

metode rasional, 

modeling area 

genangan dengan 

DEM 

-Transformasi NDVI dari 

citra ASTER dapat 

digunkan untuk estimasi 

nilai koefisien aliran. 

-Metode rasional digunakan 

untuk menghitung debit 

rencana untuk periode ulang 

2, 5, 10, 25, dan 50 tahun. 

-Daerah yang memiliki debit 

rencana lebih dari debit 

maksimum eksisting akan 

berpotensi menyebabkan 

genangan di sekitarnya. 

2 Sudaryatno  

 

2000 Penerapan Teknik Penginderaan 

Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis untuk Estimasi Debit 

Puncak di daerah Aliran Sungai 

(DAS) Garang, Semarang, Jawa 

Tengah  

 

 

 

 

 

 

Semarang Mengkaji tingkat ketelitian 

citra Landsat ETM+ dalam 

memperoleh data parameter 

lahan yang digunakan dalam 

penentuan koefisien limpasan 

permukaan DAS Loaning, 

Semarang, Jawa Tengah 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode Cook 

Peta Koefisien Limpasan Permukaan 

DAS Loaning, Semarang, Jawa 

Tengah 
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   Lanjutan Tabel 1.4.  Perbandingan Antara Penelitian Sebelumnya Dengan Yang Dikerjakan Penulis 

 

3 

 

Farida 

Hardaningrum, 

M. Taufik, dan 

Bangun Muljo 

S. 

 

 

2005 

 

Analisis Genangan 

Air Hujan di 

Kawasan Delta 

dengan 

Menggunakan 

penginderaan Jauh 

dan SIG 

 

Delta 

brantas, 

kabupaten 

Sidoarjo 

 

 

Mengimplementasikan teknik 

penginderaan jauh dan Sistem 

Informasi Geografis untuk 

analisa data spasial (peta 

rupabumi maupun peta 

tematik) dan data tabular 

(data sub DAS, data curah 

hujan). 

 

Klasifikasi 

penutup lahan, 

overlay, metode 

Gumbel dan rumus 

Mononobe, 

metode rasional 

 

-Koefisien aliran didapat dari 

overlay penutup lahan, 

tekstur tanah, dan 

kemiringan lereng. 

-Intensitas hujan  

-Daerah genangan merupakan 

daerah yang memiliki debit 

puncak hitung lebih dari 

debit eksisting 

4 Totok Gunawan 1991 Penerapan Teknik Penginderaan 

Jauh untuk Menduga Debit 

Puncak Menggunakan 

Karakteristik Lingkungan Fisik 

DAS, Studi Kasus di DAS 

Bengawan Solo Hulu, Jawa 

Tengah  

 

DAS 

Bengawan 

Solo 

Untuk menentukan 

kemampuan teknik 

penginderaan jauh dalam 

menyediakan data 

karakteristik lingkungan fisik 

DAS untuk pendugaan debit 

puncak di daerah aliran 

sungai (DAS) 

Pendugaan faktor 

koefisien limpasan 

dengan menggunakan 

metode Cook dan 

untuk menduga debit 

puncak dengan metode 

Rasional 

Perbandingan pendugaan debit puncak 

metode rasional dengan metode 

hidograf-satuan dan metode manning 

5 Hanung 

Mawasta* 

2015 Analisis Potensi Wilayah 

Penyebab Banjir Das Opak 

Dengan Memanfaatkan 

Penginderaan Jauh Dan Sistem 

Informasi Geografis 

DAS Opak Menentukan atau estimasi 

besarnya debit puncak (Qp) 

DAS Opak menggunakan 

metode rasional 

Metode 

Gumbel dan rumus 

Mononobe, 

metode 

rasional,Klasifikasi 

Penggunaan Lahan, 

Overlay 
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1.6  Kerangka Pemikiran 

 

Banjir merupakan salah satu fenomena bencana alam yang terjadi 

dipermukaan bumi. Banjir merupakan bencana alam yang banyak 

menimbulkan kerugian, baik jiwa maupun materi. Banjir yang sering 

menggenangi beberapa daerah pada umumnya diakibatkan oleh besarnya 

debit aliran dari bagian hulu sungai. Perubahan penggunaan lahan di hulu 

sungai akan menyebabkan kerusakan daerah hulu sungai. Kerusakan daerah 

hulu sungai tersebut akan menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik alam dan 

timbulnya masalah perkotaan,seperti semakin tingginya debit sungai yang 

mengalir pada bagian hulu sungai. Debit aliran sungai tersebut masuk ke 

sistem drainase kota. Sistem drainase kota tidak dapat lagi menampungnya 

sehingga menimbulkan limpahan air yang keluar dari drainase. Secara 

langsung kerusakan pada wilayah hidrologi atas dan material berupa sedimen 

yang berasal dari aktivitas fisik lingkungan akan menimbulkan debit aliran 

yang cepat dan tinggi yang tentunya akan mengakibatkan banjir dan 

menimbulkan kerugian fisik maupun sosial pada wilayah bawah atau hilir.  

Pertambahan penduduk dan perubahan lahan menyebabkan alih guna 

lahan menjadi permukiman ataupun adanya alih fungsi hutan. Dalam 

penelitian ini, banjir yang dikaji adalah potensi penyebab banjir, dengan 

daerah kajian. Pendekatan karakteristik fisik adalah potensi kawasan yang 

dapat digunakan dalam pemetaan bencana banjir. Parameter yang digunakan 

dalam analisis potensi penyebab  banjir adalah  penggunaanlahan, tekstur 

tanah dan kemiringan lereng, luas subdas dan intensitas curah hujan. Potensi 

penyebab banjir diperoleh dari perbandingan debit hasil perhitungan dengan 

metode rasional dengan kapasitas tampung maksimum sungai.  

Karakteristik fisik lahan berperan penting dalam menentukan tingkat 

kerawanan banjir. Permukaan bumi dibagi dalam zonasi-zonasi bentuklahan. 

Dari bentuklahan  tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-

beda sehingga peruntukan dan fungsinya juga berbeda seperti digunakan 

untuk penggunaan lahan. Bentuklahan dan penggunaan lahan mempunyai 

peranan yang cukup penting untuk kajian tentang banjir. Hal tersebut 
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dikarenakan bentuklahan merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses 

air mengalir yang berasal dari input hujan sampai mengalir ke laut serta 

penggunaan lahan yang berpengaruh pada kemampuan lahan dalam 

menyimpan air dari input hujan untuk kemudian di proses dalam siklus 

hidrologi. Karakteristik yang ada pada setiap penggunaan lahan tersebut 

mempengaruhi karakteristik banjir atau karakteristik penyebab potensi banjir. 

Bentukan-bentukan dari permukaan bumi yang berbeda memberikan arti 

bahwa permukaan sudah terkena campur tangan manusia yang prosesnya 

berulang-ulang, sehingga memberikan ciri dan karakter yang berbeda. Akibat 

dari peristiwa banjir yang berulang-ulang adalah terbentuknya bentukan-

bentukan banjir.  

Kemiringan lereng berpengaruh dalam terjadinya banjir. Hal ini 

berdasar semakin curam lereng akan membuat air yang mengalir dari tempat 

yang tinggi ke tempat yang rendah semakin cepat, maka faktor kemiringan 

juga mempengaruhi terhadap tingkat kerawanan banjir. Selain itu parameter 

yang berpengaruh yaitu tekstur tanah karena akan mempengaruhi kemampuan 

infiltrasi tanah, semakin lempung/halus tekstur tanahnya, semakin curam 

lereng, dan semakin rendahnya tutupan vegetasinya, menjadikan debit puncak 

DAS tinggi dan menjadikan potensi banjir tinggi pula.  Tiga faktor 

karakteristik fisik lahan yang terjadi saling berinteraksi dan memberikan 

pengaruh terhadap kondisi air permukaan yang menyebabkan banjir, 

Perhitungan debit puncak menggunakan metode rasional, metode ini 

mempertimbangkan nilai koefisien limpasan seperti parameter kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, tekstur tanah, dan timbunan air permukaan yang 

dihitung menggunakan perhitungan Cook’s. Curah hujan rencana dihitung 

menggunakan Distribusi Gumbel, sedangkan nilai intensitas hujan dihitung 

dengan rumus Mononobe. Debit rencana untuk setiap subdas dapat 

dibandingkan dengan debit maksimum eksisting saluran yang ada pada 

subdas tersebut. Sub Das yang memiliki debit rencana lebih dari debit 

maksimum merupakan penyebab potensi daerah banjir. Seperti pada Gambar 

1.6. yang menunjukkan alur pemikiran studi Potensi Penyebab Banjir DAS 

Opak. 
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Gambar 1.6. Bagan Alur Pemikiran Potensi Wilayah Penyebab Banjir DAS Opak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Peneliti, 2015 

  

Daerah Hulu Sungai merupakan daerah 

tangkapan air 

Faktor Fisik Lingkungan  

1. Topografi, Air, Tanah 

2. Daerah Tangkapan akan terganggu 

3. Kerusakan akibat  meletusnya  Gunung Merapi 

 

Faktor  Non Fisik Lingkungan 

1. Kegiatan dan  aktivitas 

Penduduk 

2. Alih fungsi penggunaan lahan 

Estimasi besarnya debit pada sub 

das potensi wilayah penyebab 

banjir 

1. Material/Sedimen yang terbawa membuat 

sungai menjadi dangkal 

2. Debit aliran besar 

Penyempitan atau berkurangnya 

kapasitas tampung sungai 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penentuan potensi wilayah 

penyebab banjir di DAS Opak menggunakan Survei Lapangan. Terdapat lima 

parameter penentu penyebab potensi banjir, yaitu parameter kemiringan 

lereng, tekstur tanah, timbunan air permukaan, curah hujan dan penggunaan 

lahan. 

Survei lapangan digunakan untuk mengakurasikan parameter 

penggunaan lahan yang diperoleh dari interpretasi dari Citra Landsat 8 Tahun 

2014 dengan data di lapangan. Empat parameter lain seperti parameter 

kemiringan lereng, tekstur tanah, timbunan air permukaan didapatkan dari 

peta tematik, sedangkan parameter curah hujan didapatkan dari data tabular.  

Metode penentuan sampel dengan cara proporsional random 

sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan strata penggunaan lahan 

dengan mempertimbangkan luasan penggunaan lahan. Pengenalan objek di 

lapangan melalui pengecekan dan pengamatan visual. Pengecekan dilakukan 

dengan memperhatikan area kunci seperti aksesbilitas, objek – objek yang 

jelas dan bersifat permanen seperti persimpangan jalan, dan lekukan sungai, 

untuk daerah yang tidak mempunyai objek yang jelas digunakan alat GPS. 

Pengamatan dilakukan dengan cara melihat kenampakan objek pada peta 

dengan objek di lapangan yang dibuktikan dengan pengambilan gambar atau 

foto. Contoh, pengambilan sampel untuk objek permukiman, terdapat 

permukiman yang tersebar dari hulu hingga hilir DAS Opak dalam Citra 

Landsat objek ini tampak memiliki rona atau warna orange, memiliki ukuran 

kecil, memiliki pola mengelompok, untuk itu setelah diketahui jumlah sampel 

yang akan diambil, maka cukup diambil pada daerah – daerah yang 

berdekatan dengan area kunci. Area kunci yang dimaksud yaitu. 

 Perhitungan dan penentuan potensi penyebab banjir DAS Opak 

menggunakan metode rasional dengan  rumus Q maks = C.I.A/360 m
3
/detik. 

Nilai C atau koefisien limpasan didapatkan dari overlay parameter 

penggunaan lahan, tekstur tanah, kemiringan lereng, timbunan air permukaan, 

sedangkan nilai I atau Intensitas Curah Hujan didapatkan dari perhitungan 

curah hujan maksimum harian, dan nilai A atau luasan didapatkan dari 

perhitungan luas setiap Sub – sub DAS di DAS Opak.  
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 Penelitian ini menggunakan penginderaan jauh dalam pengumpulan 

data-data yang berkaitan dengan variabel potensi penyebab banjir, dan 

didukung oleh Sistem Informasi Geografi sebagai alat untuk mengolah dan 

menganalisa data yaitu digunakan untuk analisis overlay dari parameter yaitu, 

penggunaan lahan, tekstur tanah, kemiringan lereng, timbunan air permukaan 

yang digunakan untuk penelitian. Citra penginderaan jauh yang digunakan 

adalah Citra Landsat  yang meliput Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tahun 2014. Parameter yang disadap dari Citra Landsat  dilakukan dengan 

teknik interpretasi secara visual (manual) dengan cara digitasi on screen, 

karena citra telah tersedia dalam format digital dengan dibantu Peta Rupa 

Bumi Indonesia untuk menentukan batas wilayah DAS Opak.  

Dari interpretasi citra Landsat  ini nantinya akan didapatkan peta 

penggunaan lahan, ditambah dengan peta kemiringan lereng dan peta tekstur 

tanah serta data curah hujan kemudian diolah dengan menggunakan SIG, 

yaitu dengan menggunakan metode analisis overlay, sehingga dapat 

dihasilkan peta potensi penyebab banjir. Peta kemiringan lereng didapatkan 

dari peta topografi. Data sekunder berupa data tinggi muka air (TMA). Debit 

Eksisting DAS Opak, Peta Topografi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peta 

Tekstur Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini juga 

dilakukan kerja lapangan. Kerja lapangan dilakukan untuk uji ketelitian 

interpretasi dan pengamatan lapangan. 
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1.7.1 Alat dan Bahan : 

 Alat : 

  Alat yang dugunakan untuk penelitian yaitu : 

a. Laptop Asus seri A55V Core i5. 

b. Software ArcGIS versi 10.2 untuk mengolah Citra Landsat 8 

Tahun 2014 

c. Microsoft Office 2010 untuk mengolah data tabular. 

d. Microsoft Word 2010 untuk menyusun laporan. 

e. Printer warna EPSON L200  

f. Kamera digital 

g. Kendaraan untuk survey 

Bahan : 

Tabel 1.5 Bahan yang digunakan untuk penelitian  

 
No Data Tahun Sumber

1 Citra Landsat 8 2014 USGS Grafis / digital

2 Peta Rupabumi - Bappeda Grafis / analog

3 Peta Tekstur Tanah - Bappeda Grafis / analog

4 Peta Hidrologi - (PSDA Prov) Grafis / analog

5 Peta Batas Administrasi DAS Opak - (PSDA Prov) Grafis / analog

6

Data Kapasitas Tampung 

Maksimum Sungai/Debit Eksisting -
(PSDA Prov) Grafis / analog

7

Peta Pos Hujan Aktif Daerah 

Istimewa Yogyakarta - BMKG Grafis / analog

8 Data Curah Hujan Harian 2005-2014 (PSDA Prov)

9 Data  Curah Hujan Bulanan 2005-2014

BMKG Stasiun 

Geofisika 

Yogyakarta

Tabular

Tabular

Jenis Data



34 
 

1.7.2 Tahap Penelitian/Kegiatan 

1.7.2.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan pencarian data-data yang akan digunakan 

sebagai data input atau parameter dalam menentukan potensi penyebab banjir 

DAS Opak. Data-data yang diperlukan dikumpulkan dan diperoleh melalui 

instansi-instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dilakukan 

pula studi literatur mengenai daerah kajian dan potensi yang ada di daerah 

tersebut sehingga dalam penentuan potensi penyebab banjir di daerah tersebut 

dapat dilakukan dengan baik. 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pemahaman tentang teori-teori 

yang akan digunakan dalam penelitian dari berbagai sumber, 

meliputi buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya. Selain itu juga 

dilakukan studi pada daerah kajian berupa masalah yang terjadi di 

daerah tersebut. Informasi ini dapat diperoleh dari penelitian 

tentang daerah kajian sebelumnya maupun artikel surat kabar atau 

artikel. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami 

permasalahan yang terjadi di daerah penelitian sehingga tema yang 

diangkat sesuai dengan permasalahan. Suatu penelitian tidak lepas 

dari data dan sumber data untuk mendukungnya. Input data yang 

baik diharapkan akan menghasilkan output atau hasil penelitian 

yang baik juga, hal ini akan berhasil apabila didukung dengan olah 

dan analisa data yang tepat. Pada tahapan ini dilakukan 

pengumpulan data–data yang diperlukan untuk penelitian. 

Keberadaan data tersebut juga perlu diketahui sehingga sumber 

perolehan nantinya dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2. Mempersiapkan citra satelit daerah yang dikaji 

Citra satelit yang digunakan yaitu citra satelit landsat 

komposit 432. Komposit 432 dipilih karena akan memberikan 

tampilan “true color” yang artinya kenampakan objek pada citra 

sama dengan kondisi nyata dilapangan sehingga akan 
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memepermudah untuk interpretasi data penggunaan lahan sebagai 

data primer. 

3. Mempersiapkan Peta Dasar Indonesia  

 Peta Dasar sebagai digunakan untuk penentuan batas 

administrasi daerah penelitaian, selain itu peta dasar juga 

digunakan untuk menambah informasi toponimi seperti jaringan 

jalan, jaringan sungai dan informasi pendukung lainnya. 

4. Mempersiapkan peta tematik daerah kajian 

Peta – peta tematik yang digunakan untuk penelitian antara 

lain, peta tekstur tanah, peta kemiringan lereng dan peta curah 

hujan. Peta – peta tersebut digunakan sebagai parameter penelitian 

yang di dapatkan di beberapa Instansi Pemerintah seperti BMKG, 

PSDA Pengairan dan BAPPEDA  

5. Mempersiapkan data statistik. 

Data statistik merupakan data sekunder. Pada penelitian ini 

data statistik yang digunakan yaitu data curah hujan harian 

maksimum, yang digunakan sebagai parameter penelitian, data 

tinggi muka air (TMA), serta data eksisting debit maksimum 

sungai yang nantinya digunakan sebagai pembanding dengan debit 

hasil perhitungan, dimana selisih diantara keduanya akan 

memberikan hasil pada penelitian. 

 

1.7.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan meliputi pengolahan data yang telah didapat 

hingga menjadi output berupa Peta Potensi Penyebab Banjir di Daerah Aliran 

Sungai Opak. Tahapan tersebut berupa: 

 

1. Pengolahan Citra Satelit Untuk Mendapatkan Peta Penggunaan 

Lahan. 

   Interpretasi citra landsat 8 tahun 2014 dilakukan untuk 

mendapatkan peta penggunaan lahan DAS Opak, pengolahan meliputi 

pembuatan database, interpretasi beserta klasifikasi. Interpretasi citra 
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untuk mendapatkan informasi penggunaan lahan daerah kajian 

dilakukan secara manual yaitu interpretasi data penginderaan jauh 

yang mendasarkan pada ciri/karakteristik objek secara keruangan yang 

dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi. Hasil interpretasi 

dikelaskan berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan menurut 

Malingreau. Klasifikasi penggunaan lahan menurut Malingreau secara 

keseluruhan mampu merepresentasikan klasifikasi penggunaan lahan 

daerah kajian. Pengenalan objek berdasarkan unsur interpretasi. 

Penggunaan unsur interpretasi disesuaikan dengan resolusi spasial 

citra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.7. Contoh Interpretasi Penggunaan Lahan 

 

2.Survei Lapangan 

   Pengambilan sampel dimaksudkan untuk mempercepat 

proses pengujian obyek dengan cara mengambil contoh obyek yang 

mewakili keseluruhan obyek. Penentuan sampel dengan cara 

proporsional random sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan 

proporsi luas penggunaan lahan yang ada, pengambilan sampling 

harus mewakili masing-masing jenis penggunaan lahan. Untuk 
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memudahkan survei lapangan pengamatan dan pengecekan lapangan 

dilakukan dengan memperhatikan aksesbilitas dan sistem area kunci 

yang dapat mewakili daerah lain yang mempunyai kenampakan yang 

sama pada citra landsat. Area kunci yang dimaksud yaitu objek – 

objek yang jelas dan bersifat permanen seperti persimpangan jalan, 

dan lekukan sungai, untuk daerah yang tidak mempunyai objek yang 

jelas digunakan alat GPS.  

   Uji lapangan dilakukan dengan menggunakan sampel 

terhadap masing –masing jenis penggunaan lahan. Penentuan sampel 

berdasarkan luas wilayah dari masing – masing penggunaan lahan. 

Total jumlah sampel secara keseluruhan yaitu ada 102 sampel. 

Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Mustafa (2000) yaitu  

 

       
  

 
  

 

ni = Jumlah Sampel Setiap Jenis Penggunaan Lahan 

n = Jumlah Sampel Yang Ingin Disurvai 

Ni = Jumlah Luas Satuan Lahan Setiap Jenis Penggunaan Lahan 

N = Jumlah Luas Satuan Lahan Seluruh Penggunaan Lahan 

 

   Perhitungan jumlah sampel tiap-tiap jenis penggunaan 

lahan dengan menggunakan rumus tersebut akan membagi secara 

proporsional jumlah sampel masing-masing jenis penggunaan lahan, 

sehingga sampel yang diambil akan mampu mewakili populasi setiap 

jenis penggunaan lahan yang ada dilapangan dengan lebih baik. 

Pengambilan sampel berdasarkan satuan luas masing – masing 

penggunaan lahan, dikarenakan peta yang akan dihasilkan merupakan 

peta dengan skala semi detail, sehingga satuan lahan yang memiliki 

luasan yang relatif luas akan cenderung memiliki kondisi yang 

homogen. Kegiatan cek lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu observasi jenis penggunaan lahan yang mencakup identifikasi 

penggunaan lahan dan dokumentasi. 
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3. Pengolahan Peta Lereng,  

   Peta lereng didapatkan dari peta topografi Daerah Istimewa 

Yogyakarta  skala 1:250.000. Menurut Peta Kemiringan Lereng skala 

1:250.000 yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta daerah 

penelitian memiliki beberapa jenis kelas kemiringan lereng. 

Klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan ( Pedoman penyusunan 

pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, 1986, dalam Anwar, K. 

2006 ) . 

 

4.Pengolahan Peta Tekstur Tanah.  

   Tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menduduki 

sebagian besar permukaan bumi yang mampu menumbuhkan tanaman 

dan mempunyai sifat seperti pengaruh iklim dan jasad hidup yang 

bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu dalam 

jangka waktu tertentu pula. 

   Menurut pengertian tersebut faktor iklim yang sangat 

berpengaruh dalam pembentukan tanah adalah curah hujan dan suhu. 

Semakin tinggi curah hujan dan suhu, maka pembentukan tanah akan 

semakin intensif. Faktor topografi meliputi kemiringan lereng, bentuk 

lereng, dan arah lereng terhadap sinar matahari akan mempengaruhi 

kecepatan pelapukan dan proses perkembangan tanah. Dengan 

demikian maka kemiringan lereng biasanya mengandung konsekuensi 

perbedaan tekstur tanah, kondisi drainase, jenis tanaman dan 

kedalaman tanah. Peta tanah skala 1:250.000 yang diterbitkan oleh 

Puslitanak diperoleh dari BAPPEDA Kota Yogyakarta . Citra Landsat 

digunakan untuk memperbaiki batas unit tanah yang kurang sesuai 

dengan kenampakan fisiografi daerah penelitian yang disebabkan oleh 

perbedaan skala yang cukup besar antara skala yang digunakan dalam 

penelitian dengan skala peta tanah tersebut. Untuk isinya mengikuti 

peta tanah beserta informasi didalamnya seperti jenis, tekstur tanah 
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dan struktur tanah yang ada, dan daerah penelitian memiliki beberapa 

jenis tanah, tekstur tanah dan struktur tanah yaitu; 

   1.Tanah Latosol, Tanah ini memiliki tekstur lempung, 

struktur tanah granuler halus, permeabilitas lambat hingga sangat 

lambat, konsistensi dalam keadaan basah lekat, dalam keadaan lembab 

liat dan dalam keadaan kering keras, PH Tanah 6,5. 

   2. Tanah Regosol 

Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material 

gunung api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru 

diendapkan. Material jenis tanah ini berupa abu vulkan dan pasir 

vulkan. Tanah regosol merupakan hasil erupsi gunung berapi, bentuk 

wilayahnya berombak sampai bergunung, bersifat subur, tekstur tanah 

ini biasanya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna 

keabuan, kaya unsur hara seperti P dan K yang masih segar, 

kandungan N kurang, pH 6 - 7, cenderung gembur, umumnya tekstur 

makin halus makin produktif, kemampuan menyerap air tinggi, dan 

mudah tererosi. 

   3. Tanah grumusol  

Tanah Grumosol adalah tanah yg terbentuk dari material halus 

berlempung. Jenis tanah ini berwarna kelabu hitam dan bersifat subur. 

Pada umumnya mempunyai tekstur liat, berwarna kelabu hingga 

hitam, pH netral hingga alkalis, dan mudah pecah saat musim kemarau 

   4. Tanah Mediteran, Tanah ini memiliki tekstur lempung 

hingga lempung debuan, struktur tanah blok, konsistensi dalam 

keadaan basah lekat, dalam keadaan lembab liat dan keadaan kering 

keras, permeabilitas tanah lambat hingga sangat lambat, PH 5,8 

   Tekstur tanah merupakan keadaan permukaan tanah yang 

bersangkutan. Pengaruh daripada tiap – tiap butir tanah yang ada 

didalam tanah tersebut merupakan pembentuk tekstur tanah. Ukuran 

butir merupakan suatu metode yang jelas untuk mengklasifikasikan 

tanah dan kebanyakan dari sistem – sistem klasifikasi terdahulu 

banyak menggunakan ukuran butir sebagai dasar pembuatan sistem 
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klasifikasi. Tanah dibagi dalam beberapa kelompok : kerikil (gravel), 

pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay), atas dasar ukuran butir – 

butirnya. Dikarenakan  deposit tanah alam pada umumnya terdiri atas 

berbagai ukuran – ukuran partikel, maka perlu sekali untuk membuat 

suatu aturan berdasarkan distribusi ukuran butir yang kemudian 

menentukan prosentase tanah bagi setiap batasan ukuran. Departemen 

Pertanian Amerika Serikat telah mengembangkan suatu sistem 

klasifikasi ukuran butir yang menamakan tanah secara spesifik 

bergantung dari prosentase pasir, lanau dan lempung . 

   Peta Tekstur Tanah didapatkan dari peta jenis tanah, dari 

peta jenis tanah akan diketahui tekstur tanah yang merupakan 

komponen penting dari perjalanan air. Pada dasarnya terdapat tiga 

jenis tekstur tanah, yaitu pasir, lanau dan lempung. Ketiganya 

mempengaruhi daya serap atau infiltrasi air limpasan. Pasir paling 

cepat menyerap air, lanau mempunyai daya serap sedang, dan 

lempung paling sulit menyerap air (Raph dan Hanson, Teknik Fondasi 

dalam Das, Braja M ).  

 

5. Pembagian DAS Opak kedalam sub das. 

   Pembagian das dilakukan untuk mempermudah perhitungan 

karena dari sub das tersebut dapat diketahui luas area setiap sub das 

dalam hektar. Kriteria pembagian sub das berdasarkan klasifikasi 

menurut Strahler seperti Gambar 1.8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1.8. Penentuan Alur Sungai Menurut Strahler 
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Disebutkan bahwa suatu das dapat dibagi lagi menjadi beberapa 

sub das, dan diurutkan berdasarkan jumlah percabangan aliran air 

atau anak – anak sungai ( Chay, Asdak,1995). 

 

6. Menentukan nilai koefisien limpasan, 

   Nilai koefisien limpasan diperoleh dari overlay empat 

parameter yaitu kemiringan lereng, tekstur tanah, kerapatan aliran dan 

penggunaan lahan, kemudian dikalikan dengan luas area setiap sub 

das. 

 

C DAS = 
∑          
 

∑       
 

...................................( 2 ) 

 

dimana; 

Ai = Luas sub das/ luas lahan dengan jenis penutup tanah i(Ha),  

Ci = Koefisien Limpasan dengan jenis penutup tanah i  

(Penggunaan lahan, Tektur Tanah, Kemiringan Lereng)  

n = Jumlah Jenis Parameter. 

 

 

a. Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan 

Koefisien penggunaan lahan didapatkan dari hasil interpretasi 

citra landsat 8 untuk identifikasi penggunaan lahan yang dihitung 

dengan luas area setiap penggunaan lahan dan skor atau bobot yang 

ada seperti pada Tabel 1.6 berikut. 
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Tabel 1.6. Penyesuaian Klasifikasi Penggunaan Lahan Dalam Metode Cook 

Klasifikasi Bentuk 

Penggunaan Lahan 

Karakteristik Tutupan 

Lahan Metode Cook 

Kategori 

Nilai 
Harkat 

Permukiman, Permukaan 

Diperkeras, Lahan Terbuka 

Tidak Ada Tanaman Penutup 

Efektif atau Sejenisnya 
Tinggi 20 

Sawah Irigasi, Sawah Tadah 

Hujan, Semak/Belukar, 

Tegalan 

Tanaman Penutup Sedikit 

Hingga Sedang, Tidak Ada 

Tanaman Pertanian dan 

Penutup Alami Sedikit, < 10 

% DAS Tertutup Baik 

Tinggi 15 

Hutan Kurang Rapat, 

Tutupan Vegetasi Sedang, 

Kebun Campuran 

50% DAS Tertutup Baik Oleh 

Pepohonan Dan Rumput 
Sedang 10 

Hutan Rapat, Tutupan 

Vegetasi Rapat Hingga 

Sangat Rapat 

90% DAS Tertutup Baik Oleh 

Rumput, Kayu-kayuan atau 

Sejenisnya 

Rendah 5 

Sumber : Modifikasi Metode Linsley (1959); Meijerink (1970); dalam Gunawan,Totok  

(1991) dan SCDT (2003) dalam Pratista (2008). 

b. Koefisien Limpasan Kemiringan Lereng     

 Kemiringan lereng memiliki peran penting dalam jalannya air dari 

hulu menuju hilir suatu DAS, yaitu semakin curam lereng maka, akan 

semakin mempercepat perpindahan air, hal ini tentunya akan 

berpengaruh pada nilai C yang akan dihasilkan dari parameter 

kemiringan lereng, seperti pada Tabel 1.7 berikut. 

Tabel 1.7. Penyesuaian Klasifikasi Kemiringan Lereng Dalam Metode Cook 

Kelas Lereng Konfigurasi Relief Kemiringan (%) Harkat 

I Datar 0-5 10 

II Bergelombang 5-10 20 

III Perbukitan 10-30 30 

IV Medan Terjal dan Kasar >30 40 
Sumber : Modifikasi Metode Linsley (1959); Meijerink (1970); dalam Gunawan,Totok  

(1991) dan SCDT (2003) dalam Pratista (2008)  

c. Koefisien Limpasan Tekstur Tanah 

Tekstur Tanah termasuk dalam parameter dalam penentuan banjir, 

karena merupakan cerminan kemampuannya dalam menyimpan air 

hujan, sehingga dapat diketahui besar kecilnya limpasan yang 

dihasilkan. Tabel skor dari Penyesuaian klasifikasi tekstur tanah dapat 

dilihat pada Tabel 1.8 berikut. 
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Tabel 1.8. Penyesuaian Klasifikasi Tekstur Tanah Dalam Metode Cook 

Sumber : Modifikasi Metode Linsley (1959); Meijerink (1970); dalam Gunawan,Totok  

(1991) dan SCDT (2003) dalam Pratista (2008). 

 

d. Koefisien Limpasan Timbunan Air Permukaan 

 Timbunan Air Permukaan termasuk dalam parameter dalam 

penentuan banjir, karena memberikan indikasi bahwa air hujan yang 

jatuh di setiap tempat tersimpan dalam lahan yang memiliki 

penggunaan lahan yang bervariasi, Tabel skor dari timbunan air 

permukaan dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut.  

Tabel 1.9. Klasifikasi Timbunan Air Permukaan Dalam Metode Cook 

Kerapatan Aliran (mil/mil2) Kriteria Klasifikasi Metode Cook Harkat 

>5 Tinggi 
Permukaan Dangkal, Daerah 

Pengaliran Curam 
20 

> 2 ≤5 Rendah Sistem Drainase Baik 15 

> 1 ≤2 Normal 
Ada danau, empang, rawa <2 % 

daerah pengaliran 
10 

≤1 
Diabaik

an 

Drainase jelek, timbunan air 

permukaan besar 
5 

 Sumber : Modifikasi Metode Linsley (1959); Meijerink (1970); dalam Gunawan,Totok  

(1991) dan SCDT (2003) dalam Pratista (2008). 

7. Pengolahan Data Curah Hujan 

   Data Curah Hujan yang digunakan untuk penelitian Potensi 

Penyebab Banjir DAS Opak yaitu menggunakan data curah hujan 

Klasifikasi 

Infiltrasi Tanah 
Tingkat Infiltrasi 

Klasifikasi Menurut 

Metode Cook 
Harkat 

Pasir, Pasir 

Bergeluh Tinggi 
Pasir dalam, tanah teragresi 

baik 
5 

Geluh Berpasir, 

Geluh 

Berdebu,Geluh, 

Geluh 

Berlempung 

Normal 
Tanah geluh, tanah 

berstruktur liat 
10 

Lempung 

Berpasir Lambat 
Infiltrasi lambat, tanah 

lempung 
15 

Lempung 

Tidak Efektif 

Tidak ada penutup tanah 

yang efektif, batuan 

padatan tipis 

20 
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harian maksimum. Curah  hujan  rencana maksimum dengan periode 

ulang tertentu dapat ditentukan dengan  cara menganalisa data curah 

hujan rata – rata harian maksimum di setiap sub das. Metode ini 

digunakan secara luas karena dapat memberikan data memberikan 

data presipitasi yang lebih akurat, karena setiap bagian wilayah 

tangkapan hujan diwakili secara proposional oleh suatu alat penakar 

hujan. Dengan cara ini, pembuatan gambar polygon dilakukan sekali 

saja,Hasil dari proses pembuatan polygon thiessen dapat dilihat pada 

Gambar 1.9 berikut. 

 

Gambar 1.9 Hasil Input Stasiun Hujan dari data tabular ke software 

ArcGIS 10.2 
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Gambar 1.10 Hasil Perhitungan Curah Hujan Wilayah Menggunakan 

Metode Polyon Thiessen menggunakan software ArcGIS 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Hasil Pemotongan Polygon Thiessen sesuai Sub DAS 

Opak software ArcGIS 10.2 
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   Dari pengolahan Curah Hujan Wilayah Menggunakan 

Metode Polyon Thiessen ini, dapat dihitung luasan setiap polygon 

yang termasuk di dalam Sub DAS Opak. Luasan Setiap polygon 

dalam masing – masing Sub DAS Opak Tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1.10 berikut. 

Tabel 1.10 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata menggunakan metode 

polygon thiessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun Luas Poligon/A (Ha) 

1 Gajah Wong 

Gondangan 626.09 

Gondang 143.17 

Bedugan 483.55 

Gandok 120.26 

Santan Barat 699.99 

Gemawang 62.29 

Prumpung 310.01 

Angin-Angin 0.01 

Pakem 228.03 

kotagede 1441.89 

Kemput 173.64 

Jumlah  4388.93 

2 Code 

Kotagede 173.95 

Nyemengan 546.72 

Gondangan 445.21 

Gondang 1668.44 

Bedugan 364.52 

Barongan 222.43 

Gandok 1001.26 

Santan Barat 98.08 

Gemawang 101.88 

Prumpung 642.78 

Angin-Angin 848.59 

Pakem 1159.34 

Kemput 982.70 

Jumlah  8255.91 

3 Bulus 

Nyemengan 871.63 

Pundong 1071.55 

Barongan 102.0097 

Gandok 436.47 

Gemawang 101.13 

Jumlah 2582.7897 
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Lanjutan Tabel 1.10 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata 

menggunakan metode polygon thiessen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun Luas Poligon/A (Ha) 

4 Kuning 

Gondang 476.17 

Santan 188.84 

Piyungan 135.82 

Tanjungtirto 267.5 

Sambiroto 106 

Maguwoharjo 108.73 

Berbah 407.45 

Plataran 126.94 

Pakem 378.24 

Jangkang 710.95 

Dolo 913.67 

Kalasan 31.08 

Kemput 800.3 

Jumlah 4651.69 

5 Winongo Kecil 

Ringinharjo 3078.81 

Gedongan 4649.27 

Pundong 746.48 

Nyemengan 598.37 

Jumlah 9072.93 

6 Winongo 

Ringinharjo 1623.17 

Nyemengan 1001.2301 

Ngepos 1.3227 

Pundong 101.6574 

Barongan 1589.48 

Gandok 116.67 

Gemawang 897.76 

Prumpung 1161.91 

Angin-Angin 901.0466 

Kemput 1346.22 

Jumlah 8740.4668 

7 Wareng 

Sambiroto 71.21 

Plataran 774.12 

Dolo 111.47 

Kalasan 1032.26 

Jumlah 1989.06 
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Lanjutan Tabel 1.10 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata 

menggunakan metode polygon thiessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun Luas Poligon/A (Ha) 

8 Mruwe 

Gondangan 375.2 

Piyungan 2.43 

Tanjungtirto 128.99 

Santan Barat 584.83 

Maguwoharjo 223.61 

Berbah 34.01 

Prumpung 56.08 

Pakem 734.81 

Jangkang 409.52 

Dolo 1519.98 

Kemput 129.62 

Jumlah 4199.08 

9 Opak Kecil 

Trukan  1.3969 

Ngaglik 214.31 

Piyungan 1.762 

Jumlah 217.4689 

10 Tepus 

Gondang 698.01 

Santan 1241 

Sambiroto 107.48 

Berbah 340.24 

Plataran 272.45 

Pakem 69.87 

Kadirojo 155.39 

Dolo 289.73 

Piyungan 200.7 

Kalasan 67.52 

Kemput 109.46 

Brongang 2.13 

Jumlah 3553.98 
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   Sementara perubahan data hujan per titik dapat diproses 

secara cepat tanpa menghitung lagi luas per bagian poligon.  

Dengan rumus : 

 

  ...................................( 3 ) 

   

 

 

 

 

  dimana:  

 R                     = Curah hujan rerata tahunan (mm) 

R1,R2,R3        = Curah hujan rerata tahunan di tiap titik pengamatan (mm) 

Rn                   = Jumlah titik pengamatan 

A1,A2             = Luas wilayah yang dibatasi polygon 

A                     = Luas daerah penelitian 

 

 

 

 

   Curah Hujan Harian Maksimum dicari dengan cara 

mengambil curah hujan maksimum pada setiap stasiun hujan selama 

30 hari atau satu bulan, setelah itu curah hujan yang dihasilkan 

dihasilkan pada satu tahun dibagi 12 sehingga dapat diketahui rata-

rata curah hujan dalam satu tahun. Untuk perhitungan debit puncak 

curah hujan yang digunakan yaitu curah hujan selama periode 2005-

2014. Tabel Curah Hujan Harian Maksimum selam 10 Tahun dapat 

dilihat pada Tabel 1.11 berikut. 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9q9XfEbdTh4/UGmZsORGuQI/AAAAAAAAAGk/ZV6UQKKpWeY/s1600/2.png
http://4.bp.blogspot.com/-9hNgnI9SkSg/UGmbJyyd3fI/AAAAAAAAAHE/KRXr8x0GS8o/s1600/3...png
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Tabel 1.11 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata menggunakan Harian Maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun 
CH Rata-rata Harian 

Maksimum 10 Tahun ( R ) 

1 Gajah Wong 

Gondangan 104.1 

Gondang 109.6 

Bedugan 89.3 

Gandok 97.7 

Santan 

Barat 111.5 

Gemawang 76.7 

Prumpung 85.1 

Angin-

Angin 77.7 

Pakem 121.5 

kotagede 90.4 

Kemput 103.8 

Jumlah 

2 Code 

Kotagede 90.4 

Nyemengan 116 

Gondangan 104.1 

Gondang 109.6 

Bedugan 89.3 

Barongan 94.1 

Gandok 97.7 

Santan 

Barat 111.5 

Gemawang 76.7 

Prumpung 85.1 

Angin-

Angin 77.7 

Pakem 121.5 

Kemput 103.8 

Jumlah 

3 Bulus 

Nyemengan 116 

Pundong 115.6 

Barongan 94.1 

Gandok 97.7 

Gemawang 76.7 

Jumlah 
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   Lanjutan Tabel 1.11 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata menggunakan Harian 

Maksimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun 
CH Rata-rata Harian 

Maksimum 10 Tahun ( R ) 

4 Kuning 

  
Santan 111.5 

Piyungan 116.7 

Tanjungtirto 85.2 

Sambiroto 133.7 

Maguwoharjo 90 

Berbah 111 

Plataran 71.9 

Pakem 121.5 

Jangkang 77.7 

Dolo 107.7 

Kalasan 109.4 

Kemput 103.8 

Jumlah 

5 Winongo Kecil 

Ringinharjo 105.7 

Gedongan 113.4 

Pundong 115.6 

Nyemengan 116 

Jumlah 

6 Winongo 

Ringinharjo 105.7 

Nyemengan 113.4 

Ngepos 115.6 

Pundong 116 

Barongan 94.1 

Gandok 97.7 

Gemawang 76.7 

Prumpung 85.1 

Angin-Angin 77.7 

Kemput 103.8 

Jumlah 

7 Wareng 

Sambiroto 133.7 

Plataran 71.9 

Dolo 107.7 

Kalasan 109.4 

Jumlah 
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   Lanjutan Tabel 1.11 Pengolahan Curah Hujan Rata- rata menggunakan Harian 

Maksimum 

 

 

 

 

 

 

No Sub DAS Stasiun 
CH Rata-rata Harian 

Maksimum 10 Tahun ( R ) 

8 Mruwe 

  
Piyungan 116.7 

Tanjungtirto 85.2 

Santan Barat 111.5 

Maguwoharjo 90 

Berbah 111 

Prumpung 85.1 

Pakem 121.5 

Jangkang 77.7 

Dolo 107.7 

Kemput 103.8 

Jumlah 

9 Opak Kecil 

Trukan  164.4 

Ngaglik 113.4 

Piyungan 116.7 

Jumlah 

10 Tepus 

Gondang 109.6 

Santan 111.5 

Sambiroto 133.7 

Berbah 111 

Plataran 71.9 

Pakem 85.1 

Kadirojo 111.1 

Dolo 107.7 

Piyungan 116.7 

Kalasan 109.4 

Kemput 103.8 

Brongang 141.9 

Jumlah 
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  Curah hujan rencana tersebut dipergunakan untuk menentukan debit 

rencana dengan periode ulang tertentu yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Perhitungan curah hujan maksimimm kala ulang 2, 5, dan 10 tahun menggunakan 

distribusi Gumbel seperti rumus (4) berikut.  

Xt = X + 
Sn

S
 x  ( YnYt  )...................................( 4 ) 

Untuk menghitung standar deviasi menggunakan rumus: 

 

    
√∑ (    ̅)  

   

   
 ......................................................( 5 ) 

 

di mana ; 

Xt  = curah hujan rencana dengan periode ulang t tahun (mm), 

Xi = data curah hujan 

X  = curah hujan rata-rata (mm), 

S  = standar deviasi (deviation standard), 

 Sn  = Deviasi standar dari reduksi variat (standard  deviation of 

the reduced variat ), nilainya tergantung dari jumlah data (n) 

 Yt = Nilai reduksi variat dari variabel yang diharapkan terjadi 

pada periode ulangtertentu 

 Yn  = Nilai rata-rata dari reduksi variat (mean of reduced   

variate) nilainya tergantung dari jumlah data (n) 

 

8. Menghitung Intensitas Hujan menggunakan rumus Mononobe. 

  Menggunakan rumus mononobe di dapatkan intensitas  

hujan maksimum kala ulang 2,5 dan 10 tahun. 

Menggunakan rumus ; 

  I = ((  
   

  
  ) x(   

      

  
))2/3 

.................................. ( 6 ) 

 

  Untuk menghitung waktu konsentrasi menggunakan rumus 

atau pendekatan empirik; 
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  Tc = 0,0195 (
 

  √ 
 ) 0,77

 ...................................( 7 ) 

Dimana ;  

 I = Intensitas Hujan Selama Waktu Konsentrasi (mm/jam) 

 R24 = Curah Hujan Maksimum Harian 

 Tc = Waktu Konsentrasi 

 L = Panjang Alur utama (m) 

 H = Selisih ketinggian hulu dengan hilir sungai ( m ) 

 S = H/L  

Waktu konsentrasi didapatkan dari perhitungan kondisi fisik das seperti pada 

Tabel 1.12 berikut. 

 Tabel 1.12 Waktu Konsentrasi (Tc) Dalam Jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Penerapan Metode Rasional untuk menghitung debit puncak. 

   Kondisi geografis setiap daerah yang berbeda satu sama 

lain membuat data hidrologi disetiap daerah tidak sama dan tidak 

lengkap, hal ini sangat mengganggu proses pemantauan yang nantinya 

bisa digunakan untuk evaluasi kinerja DAS secara keseluruhan. 

Terdapat empat kelompok data hidrologi yang dapat digunakan untuk 

menduga banjir, dengan data yang tersedia akan dapat digunakan 

beberapa metode yang mendukung untuk penentuan banjir. Empat 

kelompok data hidrologi yaitu data hujan dan debit banjir dengan 

waktu yang panjang, data hujan dan debit banjir dengan waktu yang 

pendek, data hujan tanpa data debit, dan tidak ada data hujan dan data 

No Sub DAS 
Luas 

(Ha)

Panjang 

Alur Sungai

Tinggi 

Hulu

Tinggi 

Hilir

Beda Tinggi 

Hulu - Hilir 

(m)

L (m) H (m) S Tc (jam)

1 Gajah Wong 3756.88 36.549 520 92 428 36549.24 428 0.012 5.8

2 Mruwe 4449.27 24.635 342 60 282 24635.30 282 0.011 4.3

3 Kuning 4692.09 38.910 1271 109 1162 38910.13 1162 0.030 4.6

4 Code 8879.32 45.828 1204 34 1170 45827.70 1170 0.026 5.2

5 Bulus 2632.29 19.221 95 19 76 19221.41 76 0.004 5.4

6 Winongo Kecil 9194.71 21.485 69 4 65 21485.42 65 0.003 6.5

7 Winongo 8809.73 68.460 308 51 257 68460.25 257 0.004 14

8 Opak Kecil 5195.63 33.443 270 109 161 33442.82 161 0.005 8

9 Tepus 3578.86 32.088 1275 88 1187 32088.36 1187 0.037 3.4

10 Wareng 2054.35 12.162 407 105 302 12161.66 302 0.025 1.9
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debit. DAS Opak tersedia yaitu data hujan dan debit banjir dengan 

waktu yang panjang sehingga pemilihan metode rasional cocok 

digunakan untuk menghitung debit maksimum, rumus matematis 

metode rasional yaitu ; 

 

           
         

   
   m

3
/detik...................................( 8 ) 

Dimana ; 

  Q = Debit Maksimum ( m
3
/detik ) 

  C = Koefisien Limpasan 

I = Intensitas Curah Hujan ( mm / jam ) 

A = Luas Daerah tangkapan hujan / catchment area (Ha) 

360 = Konstanta,digunakan jika satuan luas daerah (Ha) 

 

10.  Membandingkan Debit Hasil Perhitugan dengan Debit Kapasitas   

Tampung   Maksimum DAS Opak.  

Selisih yang didapat dari hasil perbandingan dapat 

diketahui sub das yang berpotensi banjir, yaitu apabila debit hasil 

perhitungan melebihi debit kapasitas tampung maksimum. 

11.  Pembuatan Peta Potensi Wilayah Penyebab Banjir DAS Opak 

 

1.7.2.3 Tahap Penyelesaian 

Penulisan laporan ini terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu 

laporan usulan penelitian sebagai proposal guna mendapat kerangka 

penelitian. Setelah kerangka penelitian selesai kemudian dilanjutkan dengan 

laporan akhir penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian didapat berdasarkan hasil perhitungan debit untuk tiap periode 

ulang kemudian dibandingkan atau dicari selisihnya dengan data debit 

maksimum eksisting saluran utama dalam setiap subdas.  Daerah dengan nilai 

debit rencana lebih besar dari debit maksimum eksisting saluran utama 

ditentukan sebagai subdas yang berpotensi terjadi banjir. Untuk mengetahui 

diagram alir penelitian analisis potensi wilayah penyebab banjir Daerah Aliran 

Sungai ( DAS ) Opak dapat dilihat pada Gambar 1.12 berikut.  
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Landsat 8 Peta Topografi Peta Tekstur Tanah Curah Hujan 10 
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Input 
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Peta Sub DAS Potensi Penyebab Banjir  

 

1.7.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Keterangan 

 

Gambar 1.12. Diagram Alir Penelitian 
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DAS Opak 

Selisih 

Peta Penggunaan 
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Cek Lapangan 

Data Debit Maksimum Sungai 

Q hitung < Q Eksisting 
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( Potensi Penyebab Banjir Sub das) 
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Peta 
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1.8 Batasan Operasional 

Banjir (Flood) 

Banjir adalah aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas 

tampung 

sungai, dan dengan demikian, aliran air sungai tersebut akan melewati 

tebing sungai dan menggenangi daerah sekitarnya (Asdak, 1995). 

Daerah Aliran Sungai (DAS)  

Daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung, di mana air hujan 

yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oelh punggung gunung 

tersebut dan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 

1995).  

Infiltrasi 

Proses aliran air (umumnya berasal dari curah hujan) masuk ke dalam 

tanah (Asdak, 1995). 

Kemiringan sungai  

 Kurva yang menunjukkan hubungan antara elevasi dasar sungai dan jarak 

yang diukur sepanjang sungai mulai dari ujung hulu sampai muara 

(Triatmodjo, 2008).  

Koefisien limpasan permukaan  

Perbandingan antara puncak aliran dengan intensitas hujan rata-rata 

(French, 1974, dalam Sosrodarsono, 1997).  

Limpasan  

Bagian presipitasi (juga kontibusi-kontribusi permukaan dan bawah 

permukaan) yang terdiri atas gerakan gravitasi air dan nampak pada 

saluran permukaan dari bentuk permanen maupun terputus-putus (Seyhan, 

1990).  

Limpasan permukaan  

Bagian limpasan yang melintas di atas permukaan tanah menuju saluran 

sungai (Seyhan, 1990).  

Pengelolaan DAS  

Merupakan proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program 

yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di 

daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa 

menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah (Asdak, 

1995).  

Sistem Informasi Geografi (SIG)  

Sebuah sistem untuk pengelolaan,   penyimpanan, pemrosesan atau 

manipulasi, analisis dan penyajian data, yang mana data tersebut disajikan 

secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi (Lindsen, 1987, 

dalam Prahasta, 2001).  

 


