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PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG      

Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu dijaga, karena terdapat keterkaitan antara 

aspek-aspek dalam DAS baik bagian hulu, tengah maupun hilir. Setiap bagian dari 

DAS memiliki fungsi dan peran masing-masing. Daerah hulu berfungsi sebagai 

daerah tangkapan air hujan dan mempunyai fungsi perlindungan dari keseluruhan 

DAS. Bagian tengah merupakan daerah peralihan dari daerah hulu ke hilir. Bagian 

tengah ini merupakan daerah transportasi sedimen. Adapun bagian hilir 

merupakan output sistem DAS dan menjadi cermin dari fenomena yang terjadi di 

bagian hulu dan tengah.  

Sistem hidrologi dalam suatu DAS dapat terbagi dalam input, proses dan 

output. Input dalam sistem hidrologi tersebut berupa curah hujan, dengan 

prosesnya berupa kualitas dari ruang DAS itu sendiri seperti kondisi morfologi, 

tanah, geologi maupun penggunaan lahan, sedangkan output dari sistem hidrologi 

ini yaitu debit. Variabel-variabel yang terdapat pada sistem hidrologi tersebut 

sebagian besar bersifat acak dan tidak dapat dipengaruhi secara langsung kecuali 

untuk variabel penggunaan lahan. Perubahan terhadap tata guna lahan akan 

mempengaruhi hasil keluaran (output). Tata guna lahan yang tidak tepat dapat 

mengakibatkan permasalahan dalam sistem hidrologi seperti debit permukaan 

yang besar yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir.  

Alih fungsi lahan akan mengakibatkan perubahan terhadap output dari 

sistem hidrologi dalam suatu DAS. Lahan yang terbuka atau diperkeras, hujan 

yang jatuh pada permukaan lahan tersebut sebagian besar menjadi aliran 

permukaan (air tidak meresap ke dalam tanah). Semakin besar hujan yang terjadi 

semakin besar pula aliran permukaannya, sehingga mengakibatkan banjir maupun 

longsor (Suprayogi dkk, 2014). Debit permukaan yang besar dapat berpotensi 

menjadi banjir. Debit permukaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya koefisien limpasan permukaan, intensitas hujan dan luas area dari DAS 

tersebut. Koefisien limpasan permukaan (dilambangkan dengan C), dalam hal ini 
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sangat dipengaruhi oleh kondisi DAS itu sendiri seperti lereng, infiltrasi tanah, 

penggunaan lahan dan timbunan air permukaan. Nilai C ini dapat dijadikan salah 

satu indikator dalam menilai tingkat kerusakan DAS. Nilai C besar, maka DAS 

berarti tidak sehat atau rusak. Besarnya nilai C berkisar antara 0 sampai dengan 1. 

Adapun nilai C sama dengan 0, maka tidak terdapat limpasan di suatu DAS. 

Namun, apabila nilai C sama dengan 1 menunjukkan limpasan permukaan di 

suatu DAS sangat besar atau air hujan yang jatuh seluruhnya menjadi limpasan 

permukaan. Hal ini menandakan DAS dalam kondisi rusak, karena tidak sesuai 

fungsinya sebagai penyimpan air. Perubahan penggunaan lahan akan sangat 

mempengaruhi besar kecilnya nilai C, karena variabel penggunaan lahan 

merupakan faktor dinamis yang dapat dipengaruhi oleh manusia. Umumnya 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi berupa daerah pertanian diubah menjadi 

daerah non pertanian berupa lahan terbangun. Penggunaan lahan ini akan 

mempercepat air hujan yang jatuh menjadi limpasan permukaan. Hal ini 

dikarenakan air tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah yang sebagian besar 

diperkeras, sehingga berdampak pada terjadinya banjir. 

Daerah penelitian terdapat di DAS Serang yang terdapat di Kabupaten 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DAS Serang merupakan salah 

satu DAS yang ditetapkan sebagai DAS Prioritas I atau DAS yang sangat kritis 

menurut Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian 

Kehutanan tahun 2010-2014. Hilir DAS Serang merupakan daerah rawan banjir 

seperti di Sub DAS Serang Hilir, Sub DAS Nagung dan Sub DAS Sidatan. (Balai 

Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, 2013). Hampir setiap tahun selalu terjadi 

banjir di DAS Serang. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Serang. Kecamatan 

yang menjadi langganan banjir antara lain Kecamatan Lendah, Kecamatan Wates, 

Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon. Sebagai contoh, tanggal 26 Februari 

2011 terjadi banjir di Kecamatan Lendah dan Kecamatan Panjatan akibat 

meluapnya anak sungai Serang yaitu sungai Sen. Tanggal 21 Desember 2013 juga 

terjadi banjir di Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon 

akibat meluapnya sungai Serang (Sumber: http://edisicetak.joglosemar.com).  

http://edisicetak.joglosemar.com/
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Penelitian mengenai limpasan permukaan pada DAS Serang memerlukan 

data yang mampu memberikan informasi spasial yang up to date dengan cakupan 

yang luas. Data penginderaan jauh berupa citra Landsat 8 dapat digunakan untuk 

menyadap salah satu parameter penentu limpasan yaitu penggunaan lahan. Citra 

Landsat 8 dipilih karena cakupan daerah penelitian yaitu DAS Serang yang luas, 

sehingga membutuhkan citra dengan resolusi menengah.  

Adapun pengolahan data dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi 

Geografis (SIG), sehingga lebih cepat dan efisien serta membantu menyelesaikan 

masalah spasial mengenai potensi limpasan permukaan di DAS Serang. 

Berdasarkan data dan realita yang ada, peneliti bermaksud untuk mengadakan 

suatu penelitian yang berjudul “Estimasi Potensi Limpasan Permukaan 

menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Daerah 

Aliran Sungai Serang”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang mendasari penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah ketelitian citra Landsat 8 dalam menyadap parameter penentu 

limpasan permukaan? 

2. Bagaimanakah potensi limpasan permukaan dan sebaran keruangannya di 

DAS Serang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan ketelitian citra Landsat 8 dalam penyadapan parameter limpasan 

permukaan. 

2. Menentukan potensi limpasan permukaan (C) dan sebaran keruangannya di 

DAS Serang. 

 

 



4 
 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

Diharapkan penelitian tentang estimasi potensi limpasan permukaan ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran bagaimana citra resolusi menengah Landsat 8 dapat 

digunakan untuk estimasi potensi limpasan permukaan suatu DAS. 

2. Memberikan informasi mengenai besarnya potensi limpasan permukaan di 

DAS Serang. 

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan 

pengendalian banjir dan pengelolaan DAS. 

 

1.5 TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA 

1.5.1 Telaah pustaka 

1.5.1.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi 

punggung-punggung gunung dengan air hujan yang jatuh pada daerah 

tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan 

dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, C. 2002). 

DAS merupakan satuan wilayah alami yang memberikan manfaat 

produksi serta memberikan pasokan air melalui sungai, tanah, dan atau 

mata air, untuk memenuhi berbagai kepentingan hidup, baik untuk 

manusia, flora maupun fauna. Untuk memperoleh manfaat yang optimal 

dan berkelanjutan perlu disusun sistem perencanaan pengelolaan DAS 

bersifat dinamis, karena dinamika proses yang terjadi di dalam DAS, 

baik proses alam, politik, sosial ekonomi kelembagaan, maupun 

teknologi yang terus berkembang. 

Sub Daerah Aliran Sungai adalah bagian DAS yang menerima air 

hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama (Asdak, 

C. 2002). Setiap DAS terbagi habis dalam Sub DAS-Sub DAS. DAS 

mempunyai suatu keterkaitan antara faktor biotik, abiotik dan budaya 

serta interaksi yang saling berpengaruh dari DAS bagian hulu, tengah dan 

hilir. Faktor biotik merupakan makhluk hidup yang menempati ruang 
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DAS, faktor abiotik merupakan permukaan lahan DAS tersebut, 

sedangkan budaya adalah sifat dan perilaku masyarakat dan perilaku 

masyarakat terhadap kawasan DAS.  

 

1.5.1.2 Limpasan Permukaan 

Menurut Seyhan (1990), limpasan adalah 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. Limpasan permukaan adalah bagian 

limpasan yang melintas di atas permukaan tanah menuju saluran sungai. 

Limpasan berlangsung ketika jumlah curah hujan melampaui laju 

infiltrasi air ke dalam tanah. Air kemudian akan menjadi air limpasan 

ketika tanah telah tidak mampu menyerap air.  

Limpasan terdiri dari air yang berasal dari tiga sumber, yaitu aliran 

permukaan, aliran antara, dan aliran air tanah. Aliran permukaan (surface 

flow) adalah bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan 

tipis di atas permukaan tanah. Aliran permukaan tersebut juga aliran 

langsung (direct runoff). Aliran permukaan dapat terkonsentrasi menuju 

sungai dalam waktu singkat, sehingga aliran permukaan merupakan 

penyebab utama terjadinya banjir. Aliran antara (interflow) adalah aliran 

dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Aliran antara 

terdiri dari gerakan air dan lengas tanah secara lateral menuju elevasi 

yang lebih rendah, yang akhirnya masuk ke sungai. Proses aliran ini lebih 

lambat dari aliran permukaan, dengan tingkat kelambatan dalam 

beberapa jam sampai hari. Aliran air tanah adalah aliran yang terjadi di 

bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah yang akhirnya 

menuju ke sungai atau langsung ke laut. Air hujan yang terinfiltrasi 

melalui permukaan tanah sebagian menjadi aliran antara dan sebagian 

yang lain mengalir ke bawah (perkolasi), sehingga mencapai muka air 

tanah. Muka air tanah mempunyai kemiringan tersebut menuju ke sungai 

sebagai aliran dasar (base flow). Proses aliran air tanah ini lebih lambat 
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dari aliran antara, dengan tingkat kelambatan dalam minggunan sampai 

tahunan (Seyhan, Ersin. 1990). 

Semua tipe aliran tersebut memberi sumbangan pada aliran sungai. 

Limpasan permukaan mulai terjadi segera setelah hujan, aliran antara 

agak lambat dan aliran air tanah yang paling lambat sampai ke sungai. 

Apabila terjadi hujan pada suatu daerah, aliran permukaan dan aliran 

antara yang dihasilkannya akan mencapai sungai dalam hitungan jam 

sampai hari, sedangkan tanggapan dari aliran air tanah baru terjadi dalam 

hitungan minggu, bulan bahkan tahun. Oleh karena itu, dalam analisis 

hidrologi, aliran permukaan dan aliran antara dapat dikelompokkan 

menjadi satu yang disebut aliran langsung, sedangkan aliran air tanah 

disebut dengan aliran tidak langsung. Apabila terjadi hujan di suatu 

daerah, aliran yang terjadi di sungai merupakan sumbangan dari aliran 

langsung yang berasal dari hujan yang baru saja terjadi, sedangkan 

sumbangan dari air tanah merupakan tanggapan yang tertunda, atau 

bahkan mungkin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan hujan 

yang baru saja terjadi. Meskipun tidak terjadi hujan, beberapa sungai 

masih mengalirkan air. Aliran tersebut terjadi karena sumbangan dari air 

tanah yang berlangsung secara kontinyu. Oleh karena itu, aliran air tanah 

yang mengisi sungai disebut juga sebagai aliran dasar (Seyhan, Ersin. 

1990). 

 

1.5.1.3 Koefisien Limpasan Permukaan (C) 

Koefisen limpasan permukaan atau C adalah bilangan yang 

menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan terhadap besarnya 

curah hujan. Misalnya C untuk hutan adalah 0,10, artinya 10 persen dari 

total curah hujan akan menjadi limpasan. Angka koefisien aliran ini 

merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu DAS 

telah mengalami gangguan (fisik). Nilai C yang besar menunjukkan 

bahwa lebih banyak air hujan yang menjadi limpasan. Hal ini kurang 

menguntungkan dari segi pencagaran sumber daya air, karena besarnya 
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air yang akan menjadi air tanah berkurang. Kerugian lainnya adalah 

dengan semakin besarnya jumlah air hujan yang menjadi limpasan, maka 

ancaman terjadinya erosi dan banjir menjadi lebih besar (Asdak,C. 2002). 

Terdapat beberapa model yang dapat diterapkan dalam estimasi 

potensi limpasan permukaan diantaranya adalah model Cook dan 

Bransby Williams. Menurut metode Cook, koefisien limpasan permukaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiringan lereng, infiltrasi 

tanah, timbunan air permukaan dan penggunaan lahan. Menurut metode 

Bransby Williams, ditambahkan faktor curah hujan dalam penentuan 

limpasan permukaan. Penelitian dilakukan menggunakan metode Cook 

untuk menentukan potensi limpasan permukaan berdasarkan karakteristik 

fisik DAS yang mempengaruhi. Parameter karakteristik DAS tersebut 

selanjutnya diklasifikasikan dan diberikan nilai skor secara proporsional 

menurut kuat lemahnya pengaruh terhadap aliran permukaan untuk 

mendapatkan nilai koefisien limpasan permukaan (C). 

 

1.5.1.4 Penginderaan Jauh untuk Penggunaan Lahan 

Menurut Purwadhi (2008) informasi penggunaan lahan dapat 

diperoleh melalui interpretasi citra penginderaan jauh dengan cara 

menafsirkan informasi asosiasi penutup lahannya. Teknik interpretasi 

citra dimaksudkan sebagai alat atau cara khusus untuk melaksanakan 

metode penginderaan jauh. Cara-cara dalam teknik interpretasi citra 

antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan data acuan, kunci 

interpretasi citra, penanganan data, pengamatan stereoskopik, metode 

pengkajian, dan penerapan konsep multi (Sutanto, 1986). Unsur 

interpretasi citra penginderaan jauh terdiri dari rona atau warna, bentuk, 

tekstur, ukuran, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. 

Penggunaan lahan diinterpretasi melalui Landsat 8 komposit 432 

(true color) dengan penggunaan kunci interpretasi warna, pola, bentuk 

dan situs. Setiap warna dalam citra satelit memberikan makna tertentu. 

Warna hijau mengindentifikasi adanya vegetasi dan makin hijau 
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warnanya berarti vegetasinya semakin lebat (hutan). Warna biru 

menunjukkan adanya 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 situs 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-petak (pola) yang lokasinya di wilayah dataran (lokasi), hal itu 

mengidentifikasikan adanya lahan sawah yang ditanami padi (Saripin, 

Ipin. 2003). 

 

1.5.1.5 Landsat 8 

Landsat 8 memiliki kemampuan untuk merekam obyek permukaan 

bumi dengan resolusi spasial (tingkat menengah) yang bervariasi. Saluran 

pankromatik memiliki resolusi spasial dari 15 meter. Saluran Visible, 

Coastal, NIR, SWIR dan Cirrus memiliki resolusi spasial 30 meter. 

Saluran inframerah thermal resolusi spasialnya 100 meter. Penggabungan 

kanal - kanal spektral menjadi citra berwarna misalnya komposit asli 

(432) mampu digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan 

karakteristik dan kondisi-kondisi ciri-ciri penutup lahan, bahkan yang 

paling halus. Kanal-kanal multispektral data satelit seri Landsat dengan 

resolusi spasial 30 meter ideal untuk pendeteksian, pengukuran, dan 

untuk menganalisis perubahan-perubahan objek-objek pada permukaan 

bumi pada level yang rinci. Pengaruh alamiah dan aktifitas yang 

diakibatkan manusia dapat diidentifikasi dan dinilai secara akurat. 

Aplikasi yang paling penting dari data citra multispektral dari satelit seri 

Landsat adalah pendeteksian dan pematauan perubahan-perubahan pada 

permukaan bumi. Perubahan-perubahan ini dapat dideteksi karena 

resolusi temporal Landsat 8 yaitu 16 hari. Penggabungan secara digital 

dua atau lebih citra-citra yang dikumpulkan atas daerah yang sama di 
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permukaan bumi pada waktu-waktu yang berbeda dan menggunakan 

algoritma-algoritma deteksi perubahan yang dilakukan dengan komputer, 

maka para pengguna dapat menganalisis perubahan objek-objek pada 

permukaan bumi (Sitanggang, Gokmaria. 2010). Resolusi radiometrik 

yang dimiliki juga lebih baik (dibanding Landsat 7) yaitu sebesar 12 bit 

dengan rentang nilai 0 hingga 4096. Hal ini tentu semakin memudahkan 

dalam interpretasi, karena perbedaan obyek-obyek permukaan bumi yang 

terekam dalam citra terlihat lebih jelas. 

Keunggulan Landsat 8 lainnya antara lain ketersediaan data citra 

time series yang cukup panjang meliputi seluruh wilayah Indonesia, 

gratis dan resolusi (spasial, temporal, radiometrik) tingkat menengah 

yang bagus. Keunggulan – keunggulan ini tidak dimiliki oleh citra 

lainnya, sehingga sangat mendukung upaya pemanfaatan Landsat 8 untuk 

berbagai keperluan, seperti monitoring perubahan penutupan lahan, 

deforestasi dan degradasi pada kawasan hutan. 

 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data dan 

melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan 

menganalisa data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat 

geografi. Pemanfaatan SIG dalam penentuan potensi limpasan 

permukaan antara lain pembuatan DEM (Digital Elevation Model) untuk 

pembuatan peta kemiringan lereng, zonasi satuan Sub DAS (Daerah 

Aliran Sungai), perhitungan kerapatan aliran, manipulasi informasi 

atribut terkait varibel hidrologi dan tumpang susun peta (overlay). 

Tumpangsusun peta yaitu menggabungkan beberapa layer peta untuk 

menghasilkan satuan pemetaan baru sesuai kriteria yang diinginkan 

(Danoedoro, Projo. 1996).  
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1.5.2 Penelitian sebelumnya  

Sudaryatno (2000) meneliti tentang penerapan teknik penginderaan 

jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk estimasi debit puncak di Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Garang, Semarang, Jawa Tengah. Hasil dari penelitian 

ini yaitu citra komposit 452 Landsat TM dan foto udara pankromatik hitam 

putih dapat dipakai untuk pembuatan peta koefisien limpasan permukaan 

yang disusun dari overlay peta-peta kemiringan lereng, penggunaan lahan, 

timbunan air permukaan dan infiltrasi tanah. Hasil estimasi koefisien 

limpasan permukaan dari citra penginderaan jauh adalah sebesar 59,52%, 

sedang nilai koefisien limpasan permukaan melalui perhitungan analisa 

hidrograf aliran pada tahun 1996 dan 1997 pada rerata sepuluh kejadian 

banjir adalah 61,45% dengan demikian ketelitian perhitungan C sebesar 

96,86%. Perhitungan debit puncak rerata dengan metode rasional 

memberikan hasil sebesar 434,802 m3/det, sedang perhitungan dari analisa 

hidrograf aliran adalah 414,295 m3/det, dengan demikian ketelitiannya 

sebesar 95,05%. 

Astrivo Hardiansari (2010) meneliti tentang aplikasi Sistem Informasi 

Geografis untuk koefisien limpasan permukaan sebagian Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Bogowonto, Kabupaten Purworejo. Hasil yang diperoleh 

yaitu peta koefisien limpasan permukaan diperoleh dari hasil penggabungan 

atau overlay peta-peta fisik lahan, dengan nilai C (nilai koefisien limpasan) di 

DAS Bogowonto Hilir sebesar 0,61. 

Alif Noor Anna (2014) meneliti tentang analisis potensi limpasan 

permukaan (run off) menggunakan model Cook`S di DAS penyangga Kota 

Surakarta untuk pencegahan banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Hasil 

yang diperoleh adalah potensi air permukaan tersebar dari 4 sub sub DAS 

yang diteliti mempunyai kisaran antara 47,428% sampai dengan 53,109%. 

Adapun potensi air permukaan terbesar terjadi di sub sub DAS Samin, 

sedangkan yang terkecil di sub sub DAS Bambang. Besarnya potensi air 

permukaan di sub sub DAS Samin banyak disumbang oleh kondisi topografi 

yang mempunyai kemiringan lereng 10%-<30%. Berdasarkan interpretasi 
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citra landsat yang memperhitungkan peran 4 parameter permukaan lahan 

yaitu topografi, tanah, cover, dan surface storage, maka parameter topografi 

merupakan parameter yang paling banyak berpengaruh terhadap perubahan 

potensi air permukaan daerah penelitian. Perbandingan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Penulis 
Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Sudaryatno 
(2000) 

Penerapan Teknik Penginderaan Jauh 
dan Sistem Informasi Geografis untuk 
Estimasi Debit Puncak di Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Garang, 
Semarang, Jawa Tengah  

- Mengkaji kemampuan teknik 
penginderaan jauh untuk 
penyadapan data karakteristik 
lingkungan fisik DAS 

- Menduga besarnya debit puncak 
(Qp) metode rasional 

Metode yang digunakan yaitu survei 
dengan perhitungan debit puncak 
menggunakan metode rasional. 
Pengolahan, manipulasi, analisis dan 
penyajian data menggunakan SIG  

Peta dan estimasi koefisien 
limpasan permukaan, serta 
besarnya debit puncak 
rerata metode rasional DAS 
Garang, Semarang 

Astrivo 
Hardiansari 
(2010) 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis 
untuk Koefisien Limpasan Permukaan 
Sebagian DAS Bogowonto, 
Kabupaten Purworejo  

Mengetahui nilai koefisien limpasan 
(C) pada sebagian DAS Bogowonto, 
Kabupaten Purworejo  

Metode yang digunakan yaitu metode 
Cook dengan menggunakan overlay 
terhadap parameter-parameter 
pendukung  
 

Peta koefisien limpasan 
permukaan sebagian DAS 
Bogowonto, Kabupaten 
Purworejo  
 

Alif Noor 
Anna (2014) 

Analisis Potensi Limpasan Permukaan 
(Run Off) menggunakan Model 
Cook`S 
di DAS Penyangga Kota Surakarta 
untuk Pencegahan Banjir Luapan 
Sungai Bengawan Solo 

Menentukan estimasi potensi limpasan 
permukaan dengan model Cook`s 

Metode yang digunakan adalah survei. 
Estimasi potensi limpasan permukaan 
menurut Cook`s mempertimbangkan 
variabel biofisik permukaan lahan, 
dengan modifikasi curah hujan. 
Analisa dengan skoring menggunakan 
SIG 

Informasi potensi air 
permukaan yang 
didasarkan atas analisis Co 
dan pengaruh parameter 
terhadap perubahan potensi 
limpasan permukaan 

Annisa 
Kusuma 
Pradana 
(2015) 

Estimasi Potensi Limpasan 
Permukaan menggunakan 
Penginderaan Jauh dan Sistem 
Informasi Geografis di Daerah Aliran 
Sungai Serang 

- Mengetahui kemampuan citra 
Landsat 8 dalam menyadap 
parameter limpasan permukaan. 

- Mengetahui koefisien limpasan 
permukaan (C) di DAS Serang 
berdasarkan metode Cook dan 
sebaran keruangannya 

Metode survei dengan estimasi 
koefisien limpasan permukaan 
menggunakan Metode Cook. Skoring 
dan overlay dilakukan terhadap 
parameter-parameter penentu limpasan 
permukaan 

Peta dan estimasi koefisien 
limpasan permukaan DAS 
Serang  
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1.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Kondisi DAS dapat dikategorikan ke dalam DAS yang berfungsi dengan 

baik dan DAS yang tidak berfungsi dengan baik. DAS dengan kondisi yang baik 

akan menjalankan fungsi DAS sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kondisi DAS 

yang tidak baik akan menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi DAS yang 

tidak baik dapat disebabkan oleh daerah resapan yang tidak berfungsi dengan 

baik. Daerah resapan yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan curah 

hujan yang seharusnya ditampung oleh daerah tangkapan air justru akan menjadi 

limpasan. Potensi limpasan permukaan yang tinggi akan mengakibatkan semakin 

besarnya risiko terhadap bencana banjir. Limpasan permukaan ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor alam maupun adanya pengaruh dari aktivitas manusia. 

Faktor alam antara lain kemiringan lereng, infiltrasi tanah, timbunan air 

permukaan serta penggunaan lahan. 

Kemiringan lereng memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya limpasan. 

Semakin curam suatu lereng, maka peresapan akan semakin kecil. Hal ini 

disebabkan air akan lebih berpotensi menjadi limpasan/aliran permukaan, 

sehingga semakin datar topografinya, maka infiltrasi semakin besar. 

Surface storage merupakan simpanan/timbunan air yang terdapat dalam 

permukaan lahan. Surface storage ini ditentukan dengan pendekatan kerapatan 

aliran yang terdapat dalam permukaan lahan dengan luasan tertentu. Semakin 

besar nilai surface storage, maka limpasannya akan semakin besar pula. Hal ini 

disebabkan curah hujan yang melebihi tingkat infiltrasi akan membentuk 

timbunan air permukaan. 

Parameter tanah terkait dengan sifat fisik tanah yang bersangkutan. 

Permukaan tanah yang memiliki material halus akan terjadi pencucian partikel 

halus oleh air, sehingga menyumbat pori permukaan tanah dan menurunkan laju 

infiltrasi. Adapun permukaan tanah yang kasar akan mempercepat proses 

infiltrasi, karena pori-pori permukaan tanah besar. 

Parameter penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang dapat 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Lahan hutan yang tertutup vegetasi cenderung 

memiliki infiltrasi yang lebih besar dan melindungi tanah dari dampak tetesan 
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hujan apabila dibandingkan dengan penggunaan lahan sebagai permukiman. Hal 

ini karena air hujan akan lebih berpotensi menjadi limpasan akibat pengerasan 

lahan. Penggunaan lahan ini dapat diperoleh dengan interpretasi dari citra Landsat 

8. Penggunaan citra Landsat 8 ini dirasa efektif untuk menyadap informasi 

penggunaan lahan, karena keunggulannya seperti menyajikan gambaran 

permukaan bumi, cakupannya yang luas dan mampu menjangkau bagi daerah 

yang sulit dijangkau secara terestrial.  

Faktor-faktor seperti tanah, lereng, timbunan air permukaan dan 

penggunaan lahan ini selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan potensi 

limpasan permukaan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis. Parameter 

tersebut akan diberikan harkat untuk setiap variabelnya dan dilakukan proses 

tumpangsusun untuk mendapatkan potensi limpasan permukaan dan sebarannya di 

DAS Serang. Diagram alir kerangka penelitian dalam estimasi potensi limpasan 

permukaan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 
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1.7 METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Survey 

dilakukan untuk menguji hasil interpretasi penggunaan lahan menggunakan citra 

Landsat 8. Pengambilan sampel dalam survey penggunaan lahan dilakukan 

dengan metode stratified sampling dengan unit analisis terkecil dari penelitian ini 

berupa Sub DAS. Menurut Yunus (2010), penekanan metode ini adalah karakter 

anggota populasi atau sub populasi atas strata, sehingga peneliti memperlakukan 

anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel. Pemilihan metode stratified sampling dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan diantaranya mewakili setiap penggunaan lahan pada tiap unit 

analisis, dan keterjangkauan terhadap akses (jalan) untuk cek lapangan. Metode 

analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif berjenjang yang memberikan 

nilai atau harkat untuk setiap variabel dari faktor penentu limpasan permukaan 

dengan bantuan software Sistem Informasi Geografis.  

 

1.7.1 Alat dan Bahan 

1.7.1.1 Alat 

1. Seperangkat laptop untuk pengolahan data dan pembuatan laporan 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor Intel Core 2 Duo 

b. VGA 

c. RAM 4 Gb  

2. Printer Epson Stylus T11 untuk mencetak laporan dan hasil. 

3. Software ArcGIS 10.1 untuk analisis Sistem Informasi Geografis serta 

pembuatan peta. 

4. Software ENVI 4.5  untuk pengolahan citra digital. 

5. Software Microsoft Office Word 2007 untuk pembuatan laporan. 

6. Software Microsoft Office Excel 2007 untuk perhitungan koefisien 

limpasan permukaan dan luas wilayah berdasarkan parameter. 

7. Handphone Samsung Galaxy J1 dan aplikasi GPS Essensial pada 

android untuk penentuan koordinat titik survey di lapangan.  
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8. Kamera digital, untuk dokumentasi survey lapangan. 

 

1.7.1.2 Bahan 

1. Citra Landsat 8 dengan perekaman pada 26 Juni 2013 daerah DAS 

Serang (wilayah DIY) bersumber dari UGSS (earthexplorer.usgs.gov) 

untuk interpretasi penggunaan lahan. 

2. Peta Rupabumi Indonesia digital tahun 2004 bersumber dari 

Bakosurtanal (BIG) daerah DIY untuk menentukan batas administrasi, 

jaringan jalan, dan toponimi. 

3. Data digital (shapefile) batas DAS dan Sub DAS di DAS Serang 

bersumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 

Serayu Opak Progo tahun 2013 untuk menentukan batas DAS Serang 

dan Sub DAS yang ada. 

4. Data digital (shapefile) jaringan sungai bersumber dari BPDAS 

Serayu Opak Progo tahun 2013 untuk pembuatan parameter surface 

storage dengan pendekatan kerapatan drainase. 

5. Data digital (shapefile) kemiringan lereng bersumber dari BPDAS 

Serayu Opak Progo tahun 2013 untuk pembuatan peta kemiringan 

lereng. 

6. Data digital (shapefile) jenis tanah bersumber dari BPDAS Serayu 

Opak Progo tahun 2013 untuk pembuatan peta tekstur tanah dan peta 

infiltrasi tanah. 

7. Data curah hujan DAS Serang bersumber dari Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS) Serayu Opak tahun 2006-2012 untuk pembuatan peta 

curah hujan, klasifikasi iklim dan perhitungan volume curah hujan 

tahunan. 

8. Data debit aliran harian tahun 2006-2011 Stasiun Pekik Jamal 

bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak 

untuk perhitungan koefisien limpasan permukaan DAS Serang. 

 

 

http://www.earthexplorer.com/
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1.7.2 Tahap Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap 

persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap 

analisis. 

 

1.7.2.1 Tahap Persiapan  

Merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan 

penelitian. Tahap ini meliputi: 

 

a. Penentuan Tema dan Daerah Penelitian 

Daerah yang digunakan untuk penelitian adalah DAS Serang, 

karena kondisi fisik topografi, litologi serta vegetasi yang sangat 

kompleks dan sebagian besar hujan yang turun menjadi aliran 

permukaan, sehingga sering mengakibatkan banjir di hilirnya.  

b. Studi Pustaka  

Peneliti mempelajari buku / pustaka yang berkaitan dengan judul / 

tema penelitian untuk mengetahui cara, metode, dan permasalahan yang 

akan dihadapi. 

c. Persiapan alat dan bahan  

Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. 

 

1.7.2.2 Tahap pengumpulan data 

Pengumpulan data dikategorikan menjadi data primer dan data 

sekunder: 

a. Pengumpulan data primer, data primer dalam penelitian ini berupa 

penggunaan lahan yang diperoleh dari interpretasi citra Landsat 8 

dan survey lapangan.  

b. Pengumpulan data sekunder, data diperoleh dari instansi terkait. 

Data sekunder yang digunakan antara lain data digital batas DAS, 

jaringan sungai, kemiringan lereng, dan jenis tanah yang diperoleh 

dari BPDAS Serayu Opak Progo.  
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1.7.2.3 Tahap pengolahan data 

Tahapan ini merupakan tahapan pemrosesan data hasil 

pengumpulan data primer maupun sekunder menggunakan perangkat 

lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) berupa ArcGIS 10.1 untuk 

pembuatan peta koefisien limpasan permukaan maupun ENVI 4.5 untuk 

pemotongan citra Landsat 8. 

 

1. Pemotongan Citra 

Pemotongan citra dilakukan dengan software ENVI 4.5 di mana 

citra Landsat 8 dipotong sesuai dengan area DAS Serang menggunakan 

tool masking. Sebelum proses pemotongan terlebih dahulu dilakukan 

proses stacking untuk mengatur band dari Landsat 8.  

 

2. Penyusunan Parameter Potensi Limpasan Permukaan 

a. Kemiringan lereng 

Semakin curam lereng, maka potensi terjadinya limpasan 

permukaan semakin besar, sedangkan semakin datar lereng, maka 

infiltrasi yang terjadi akan semakin besar. Hal ini disebabkan air hujan 

akan lebih mudah meresap ke dalam tanah pada kondisi topografi yang 

datar. Kemiringan lereng diperoleh dari data kontur yang dibuat 

menjadi Digital Elevation Model (DEM) dengan bantuan ArcGIS 10.1. 

Klasifikasi kemiringan lereng berdasarkan pengaruhnya terhadap 

terjadinya limpasan permukaan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Kelas Kemiringan Lereng 
Kelas lereng  Kemiringan  Harkat  

I (Datar) 0-5% 10 

II (Bergelombang) 5-10% 20 

III (Perbukitan) 10-30% 30 

IV (Medan Terjal) >30% 40 

Sumber: Meijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 
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b. Surface storage atau timbunan air permukaan 

Surface storage merupakan simpanan/timbunan air yang terdapat 

dalam permukaan lahan. Surface storage ini ditentukan dengan 

pendekatan kerapatan aliran atau sistem drainase yang terdapat dalam 

permukaan lahan dengan luasan tertentu (berdasarkan Sub DAS). 

Semakin besar nilai kerapatan aliran, maka limpasannya akan semakin 

besar, sebaliknya semakin kecil parameter kerapatan aliran, maka hasil 

air permukaan akan semakin kecil pula. Rumus perhitungan kerapatan 

aliran tiap Sub DAS dapat dilihat pada rumus nomor satu, sedangkan 

klasifikasi timbunan air permukaan dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Dd = 
�

�
  .............................................. (1) 

Keterangan :  

Dd : Kerapatan Aliran (km/km2)  

L : Jumlah Panjang Alur Sungai (km)  

A : Luas Daerah Aliran Sungai (km2) 

 
Tabel 1.3 Kelas Timbunan Air Permukaan 

Kerapatan 
aliran  
(mil/mil2)  

Klasifikasi Linsley 
dengan modofikasi  

Klasifikasi metode Cook  Harkat  

< 1  Selalu mengalami 
genangan  

Drainase jelek, timbunan 
air permukaan besar  

5  

1 – 2  Depresi permukaan 
agak besar, aliran 
permukaan cukup, 
terdapat banyak rawa  

Normal, depresi permukaan 
dipertimbangkan, ada 
danau, empang atau rawa < 
2% daerah pengaliran  

10  

2 – 5  Sistem saluran cukup 
baik  

Sistem drainase baik  15  

> 5  Pengeringan terlalu 
ekstrim  

Depresi permukaan 
dangkal, daerah pengaliran 
curam, tidak ada rawa  

20  

Sumber : Linsley, 1949 & Meijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 

 

c. Infiltrasi tanah 

Parameter tanah dalam penentuan C merupakan cerminan mudah 

atau tidaknya curah hujan menjadi limpasan. Hal ini tentunya sangat 

terkait dengan sifat fisik tanah yang bersangkutan. Infiltrasi tanah ini 
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dinilai dari tekstur tanahnya. Tekstur tanah berupa lempung akan 

mempercepat air hujan menjadi limpasan, karena kondisi tanah yang 

cepat jenuh akibat tersumbatnya pori permukaan oleh material halus. 

Tekstur tanah berupa pasir akan mempercepat infiltrasi, karena pori-

pori permukaan tanah yang besar. Tekstur tanah diperoleh melalui 

transformasi jenis tanah berdasarkan pengaruhnya terhadap infiltrasi 

melalui peta jenis tanah dari BPDAS Serayu Opak Progo. Klasifikasi 

infiltrasi tanah dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Kelas Infiltrasi Tanah 
Tekstur tanah  
(Karmono)  

Tingkat 
infiltrasi  

Klasifikasi menurut Metode 
Cook  

Harkat  

Pasir, pasir bergeluh  Tinggi  Pasir dalam, tanah 
terakgregasi 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  

Tak ada penutup tanah 
yang efektif, batuan 
padatan tipis  

20  

Sumber : Karmono, 1980 dan Meijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 

 

d. Penggunaan lahan 

Penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi citra Landsat 8 

melalui digitasi on screen berdasarkan kenampakan visual dengan 

komposit asli (432) untuk memudahkan dalam interpretasi. Daerah 

yang tertutup rapat oleh vegetasi seperti hutan rapat akan memiliki 

potensi limpasan yang kecil, karena air hujan yang jatuh tertahan oleh 

kanopi tumbuhan. Sebaliknya, jika penggunaan lahan berupa lahan 

terbuka, maka akan memperbesar limpasan permukaan, karena air hujan 

yang jatuh langsung mengenai tanah. Klasifikasi penggunaan lahan 

dapat dilihat pada Tabel 1.5. 
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Tabel 1.5. Kelas Penggunaan Lahan 
Klasifikasi bentuk 

penggunaan lahan 

Karakteristik penggunaan lahan 
berdasarkan metode Cook  

Harkat  

Hutan rapat, tutupan lahan 
rapat hingga sangat rapat  

Tumbuhan penutup baik, daerah 
pengaliran tertutup baik oleh rumput, 
hutan atau tumbuhan penutup > 90%  

5  

Hutan tak rapat, kebun 
campuran, tutupan lahan 
sedang, padang rumput  

Tumbuhan penutup sedang-baik, 
daerah pengaliran tutupan secara baik 
oleh rumput, hutan atau tumbuhan 
penutup > 50%  

10  

Pertanian, semak  Tumbuhan penutup kurang-sedang, 
pertanian yang diolah tumbuhan 
alami kurang  

15  

Bangunan, permukiman 
diperkeras, lahan terbuka  

Tumbuhan penutup tidak efektif  20  

Sumber : Meijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 

3. Survey Lapangan  

Survey lapangan digunakan untuk mengecek hasil interpretasi 

penggunaan lahan sementara yang dihasilkan. Survey lapangan 

dilakukan dengan menentukan titik sampel terlebih dahulu di peta 

penggunaan lahan dengan metode stratified sampling. Pertimbangan 

yang digunakan diantaranya keterjangkauan untuk cek lapangan, dan 

mewakili setiap penggunaan lahan pada tiap unit analisis. Penggunaan 

lahan dicek dengan mengisikan data dalam Tabel 1.6 dan untuk 

mendokumentasikannya, maka dilakukan pemotretan untuk mengetahui 

kondisi penggunaan lahan di lapangan. 

Tabel 1.6 Isian Survey Lapangan 

Kode 
Koordinat  

Hasil interpretasi Kenampakan di lapangan 
x y 
    
    
    

 

Survey lapangan juga dilakukan untuk menentukan persentase 

tutupan kanopi pada penggunaan lahan berupa hutan. Survey yang 

dilakukan berupa pemotretan kondisi tutupan vegetasi yang 

menitikberatkan pada tajuk pepohonan. Pemotretan dilakukan secara 

vertikal. Pengamatan ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan 
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tingkat kerapatan tajuk, sehingga dapat digunakan untuk membedakan 

hutan rapat (tumbuhan penutup >90%) dan hutan tidak rapat (tumbuhan 

penutup >50%). 

 

4. Reinterpretasi dan Uji Akurasi 

Reinterpretasi data dilakukan pada parameter penggunaan lahan. 

Reinterpretasi dalam hal ini dimaksudkan untuk memadukan hasil 

interpretasi dengan survey lapangan agar hasilnya sesuai dengan 

kenyataan di lapangan. Uji akurasi dilakukan untuk menguji tingkat 

akurasi hasil interpretasi penggunaan lahan, dengan metode Short. 

Sebelum menghitung persentase keakuratan, terlebih dahulu 

mengisikan hasil cek lapangan dan hasil interpretasi ke dalam tabel uji 

akurasi interpretasi penggunaan lahan seperti Tabel 1.7. 

Tabel 1.7 Uji Akurasi 

Penggunaan lahan 
Hasil cek lapangan Jumlah 

Sampel 
Sampel 
benar A B C 

Hasil 
interpretasi 

A      
B      
C      
Jumlah   

Sumber: Short, 1982, dengan perubahan dalam Sutanto, 1986 

 

Keakuratan dari hasil interpretasi diketahui dari hasil perhitungan 

persentase uji akurasi interpretasi. Nilai akurasi dikatakan baik jika 

tingkat ketelitian ≥85%, sehingga data hasil interpretasi layak 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. Apabila nilai uji akurasi <85%, 

maka termasuk kategori buruk, sehingga data hasil interpretasi kurang 

layak apabila digunakan untuk penelitian selanjutnya. Perhitungan 

persentase keakuratan dihitung dengan perhitungan uji akurasi 

interpretasi menurut Sutanto (1986): 

% keakuratan interpretasi = 
������ ������ �����

������ ������
 x 100% ........... (2) 
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Perhitungan untuk ketepatan hasil interpretasi juga dilakukan untuk 

menentukan tingkat kerapatan vegetasi pada penggunaan lahan berupa 

hutan. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui persentase tutupan 

tajuk sesuai kelas yang sudah ada. Persentase tutupan tajuk dihitung 

dengan cara digitasi tajuk tanaman. Digitasi dilakukan untuk 

mengetahui luasan dari tutupan kanopi apabila dibandingkan dengan 

luas area (luas area sesuai luas frame kamera). Proses digitasi dibantu 

dengan software ArcGIS 10.1, yang sebelumnya dilakukan 

georeferencing terlebih dahulu agar dapat dihitung luasannya. 

Perhitungan persentase tutupan tajuk dihitung dengan rumus : 

% tutupan tajuk = 
���� ���� ���� �������� ������

���� ���� �����
 x 100% ..... (3) 

 

Hasil dari perhitungan ini selanjutnya digunakan untuk memadukan 

hasil interpretasi penggunaan lahan hutan dengan perhitungan 

persentase yang ada, sehingga pengkelasan hutan sesuai dengan 

persentase tutupan kanopinya. Hutan rapat dengan persentase tutupan 

tajuk >90%, sedangkan hutan tidak rapat persentase tajuk >50%. 

 

5. Penyusunan Peta Potensi Limpasan Permukaan 

Faktor-faktor karakteristik DAS yang dipertimbangkan untuk 

menentukan nilai koefisien limpasan permukaan antara lain : lereng, 

timbunan air permukaan, infiltrasi tanah dan penggunaan lahan. 

Parameter – parameter tersebut selanjutnya dibuat peta dan diberikan 

harkat sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada.  

Koefisien limpasan permukaan setiap unit satuan analisis (Sub 

DAS) adalah skor total dari semua komponen fisik DAS yang 

dipertimbangkan dan dihitung secara tertimbang. Oleh karena itu, nilai 

koefisien limpasan permukaan (C) untuk masing-masing parameter di 

tiap Sub DASNya dihitung terlebih dahulu dengan formula sebagai 

berikut : 
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C = 
�������������������

�
 ...................... (4) 

Keterangan:  

C = Koefisien limpasan permukaan 
A1 = Luas satuan pemetaan 1 (km2) 
C1 = Koefisien limpasan permukaan pada satuan pemetaan 1 
A = Luas DAS (km2) 

 

Peta – peta parameter tersebut kemudian di overlay untuk 

mendapatkan nilai potensi limpasan permukaan (C) di DAS Serang. 

Perhitungan nilai C total DAS Serang dihitung dengan formula sebagai 

berikut : 

C = f (Pl+L+If+Ss)  ........... (5) 

Keterangan:  

C = Koefisien limpasan permukaan 
Pl = Penggunaan Lahan  
L = Lereng 
If = Infiltrasi tanah 
Ss = Surface storage atau timbunan air permukaan 

 

Besarnya nilai koefisien limpasan permukaan pada masing-masing 

satuan pemetaan dikelompokkan menjadi 4 kelas. Hasil pengkelasan 

inilah yang selanjutnya dibuat peta potensi limpasan DAS Serang. 

Klasifikasi koefisien limpasan permukaan dapat dilihat pada Tabel 1.8. 

Tabel 1.8 Klasifikasi Kelas Koefisien Limpasan Permukaan 
Kelas Klasifikasi kelas  Harkat  

I  Rendah  0 – 25  

II  Normal  26 – 50  

III  Tinggi  51 – 75  

IV  Sangat tinggi  76 – 100 

Sumber : Chow, 1964 dalam Sudaryatno 

 

Hasil estimasi potensi limpasan permukaan dibandingkan dengan 

hasil perhitungan koefisien limpasan permukaan berdasarkan data debit 

DAS Serang pada stasiun pengamatan Pekik Jamal. Analisa debit 
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dilakukan untuk mendapatkan koefisien limpasan permukaan dengan 

cara membagi total debit dalam setahun dengan volume curah hujan. 

Volume curah hujan dihitung berdasarkan data rerata curah hujan dari 

tujuh stasiun hujan yang berada di sekitar DAS Serang. Koefisien 

limpasan permukaan berdasarkan perhitungan data volume curah hujan 

dan data debit aliran dapat dilihat pada rumus nomor 6. 

C = ∑ d� x 86400 x Q� ��
� / P x A .........................(6) 

Keterangan: 

d   = Jumlah hari dalam bulan ke-n 

Q  = Debit rata-rata bulanan (m3/dt) 

86400 = jumlah detik dalam 24 jam 

P  = Curah hujan rata-rata setahun (m/tahun) 

A  = Luas DAS (m2) 

 

1.7.2.4 Tahap Analisis  

Tahap analisis penelitian terdiri dari analisis uji akurasi, analisis 

Sistem Informasi Geografis, dan analisis spasial. Analisis uji akurasi 

dilakukan untuk mengetahui tingkat ketelitian citra Landsat 8 untuk 

penyadapan parameter penggunaan lahan di DAS Serang. 

Analisis Sistem Informasi Geografis dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif berjenjang. Kuantitatif berjenjang artinya memberikan nilai 

atau harkat untuk setiap kelas dari masing-masing parameter penentu 

limpasan permukaan.  

Analisis spasial digunakan untuk menggambarkan sebaran 

keruangan potensi limpasan tiap Sub DAS. Analisis spasial ini dilakukan 

dengan pendekatan deskriptif komparatif. Pendekatan ini digunakan 

untuk membandingkan potensi limpasan permukaan tiap Sub DAS dan 

mendeskripsikan perbedaan potensi limpasan berdasarkan faktor yang 

mempengaruhi koefisien limpasan permukaan.  
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1.7.3 Diagram Alir Penelitian 

Tahapan dari penelitian ini secara ringkas disajikan dengan diagram 

alir. Tahapan pengolahan data dilakukan terlebih dahulu dengan penentuan 

unit analisis terkecil yaitu Sub DAS. Batas dan luas Sub DAS diperoleh dari 

data digital batas DAS. Sub DAS digunakan pula untuk melakukan 

pemotongan terhadap citra Landsat 8 untuk interpretasi penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan ini selanjutnya dilakukan cek lapangan untuk menguji 

tingkat ketelitian interpretasi. Parameter penentu potensi limpasan 

permukaan yang lain seperti tanah, kemiringan lereng, dan timbunan air 

permukaan diperoleh dengan pengolahan data sekunder dengan bantuan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG juga digunakan untuk pengolahan 

tiap parameter menjadi peta penentu limpasan permukaan dan membantu 

memperoleh nilai koefisien limpasan permukaan melalui pengharkatan dan 

overlay. Hasil akhir berupa peta potensi limpasan permukaan DAS Serang. 

Urutan langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2. 



27 
 

 

Gambar 1.2. Diagram Alir Penelitian 



28 
 

1.8 BATASAN OPERASIONAL 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung 

gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung 

oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai 

kecil ke sungai utama (Asdak, C. 2002).  

Koefisen limpasan permukaan adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan 

antara besarnya limpasan terhadap besarnya curah hujan (Asdak, C. 2002). 

Limpasan adalah 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, 

Ersin. 1990).  

Limpasan Permukaan adalah bagian limpasan yang melintas di atas permukaan 

tanah menuju saluran sungai (Seyhan, Ersin. 1990).  

Sub Daerah Aliran Sungai adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan 

mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi 

habis dalam Sub DAS-Sub DAS (Asdak, C. 2002). 

 


	Daerah penelitian terdapat di DAS Serang yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DAS Serang merupakan salah satu DAS yang ditetapkan sebagai DAS Prioritas I atau DAS yang sangat kritis menurut Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014. Hilir DAS Serang merupakan daerah rawan banjir seperti di Sub DAS Serang Hilir, Sub DAS Nagung dan Sub DAS Sidatan. (Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, 2013). Hampir setiap tahun selalu terjadi banjir di DAS Serang. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Serang. Kecamatan yang menjadi langganan banjir antara lain Kecamatan Lendah, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon. Sebagai contoh, tanggal 26 Februari 2011 terjadi banjir di Kecamatan Lendah dan Kecamatan Panjatan akibat meluapnya anak sungai Serang yaitu sungai Sen. Tanggal 21 Desember 2013 juga terjadi banjir di Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Temon akibat meluapnya sungai Serang (Sumber: http://edisicetak.joglosemar.com).  
	Penelitian mengenai limpasan permukaan pada DAS Serang memerlukan data yang mampu memberikan informasi spasial yang up to date dengan cakupan yang luas. Data penginderaan jauh berupa citra Landsat 8 dapat digunakan untuk menyadap salah satu parameter penentu limpasan yaitu penggunaan lahan. Citra Landsat 8 dipilih karena cakupan daerah penelitian yaitu DAS Serang yang luas, sehingga membutuhkan citra dengan resolusi menengah.  
	Adapun pengolahan data dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga lebih cepat dan efisien serta membantu menyelesaikan masalah spasial mengenai potensi limpasan permukaan di DAS Serang. Berdasarkan data dan realita yang ada, peneliti bermaksud untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Estimasi Potensi Limpasan Permukaan menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Daerah Aliran Sungai Serang”. 
	Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang mendasari penelitian ini antara lain: 
	1. Bagaimanakah ketelitian citra Landsat 8 dalam menyadap parameter penentu limpasan permukaan? 
	2. Bagaimanakah potensi limpasan permukaan dan sebaran keruangannya di DAS Serang? 
	Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain: 
	1. Menentukan ketelitian citra Landsat 8 dalam penyadapan parameter limpasan permukaan. 
	2. Menentukan potensi limpasan permukaan (C) dan sebaran keruangannya di DAS Serang. 
	Diharapkan penelitian tentang estimasi potensi limpasan permukaan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
	1. Memberikan gambaran bagaimana citra resolusi menengah Landsat 8 dapat digunakan untuk estimasi potensi limpasan permukaan suatu DAS. 
	2. Memberikan informasi mengenai besarnya potensi limpasan permukaan di DAS Serang. 
	3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pengendalian banjir dan pengelolaan DAS. 
	1.5.1.3 Koefisien Limpasan Permukaan (C) 
	Koefisen limpasan permukaan atau C adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya limpasan terhadap besarnya curah hujan. Misalnya C untuk hutan adalah 0,10, artinya 10 persen dari total curah hujan akan menjadi limpasan. Angka koefisien aliran ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu DAS telah mengalami gangguan (fisik). Nilai C yang besar menunjukkan bahwa lebih banyak air hujan yang menjadi limpasan. Hal ini kurang menguntungkan dari segi pencagaran sumber daya air, karena besarnya air yang akan menjadi air tanah berkurang. Kerugian lainnya adalah dengan semakin besarnya jumlah air hujan yang menjadi limpasan, maka ancaman terjadinya erosi dan banjir menjadi lebih besar (Asdak,C. 2002). 
	Terdapat beberapa model yang dapat diterapkan dalam estimasi potensi limpasan permukaan diantaranya adalah model Cook dan Bransby Williams. Menurut metode Cook, koefisien limpasan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiringan lereng, infiltrasi tanah, timbunan air permukaan dan penggunaan lahan. Menurut metode Bransby Williams, ditambahkan faktor curah hujan dalam penentuan limpasan permukaan. Penelitian dilakukan menggunakan metode Cook untuk menentukan potensi limpasan permukaan berdasarkan karakteristik fisik DAS yang mempengaruhi. Parameter karakteristik DAS tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan diberikan nilai skor secara proporsional menurut kuat lemahnya pengaruh terhadap aliran permukaan untuk mendapatkan nilai koefisien limpasan permukaan (C). 
	1.5.1.4 Penginderaan Jauh untuk Penggunaan Lahan 
	1.5.1.5 Landsat 8 
	Keunggulan Landsat 8 lainnya antara lain ketersediaan data citra time series yang cukup panjang meliputi seluruh wilayah Indonesia, gratis dan resolusi (spasial, temporal, radiometrik) tingkat menengah yang bagus. Keunggulan – keunggulan ini tidak dimiliki oleh citra lainnya, sehingga sangat mendukung upaya pemanfaatan Landsat 8 untuk berbagai keperluan, seperti monitoring perubahan penutupan lahan, deforestasi dan degradasi pada kawasan hutan. 
	1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 
	Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Penulis 
	Kondisi DAS dapat dikategorikan ke dalam DAS yang berfungsi dengan baik dan DAS yang tidak berfungsi dengan baik. DAS dengan kondisi yang baik akan menjalankan fungsi DAS sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kondisi DAS yang tidak baik akan menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi DAS yang tidak baik dapat disebabkan oleh daerah resapan yang tidak berfungsi dengan baik. Daerah resapan yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan curah hujan yang seharusnya ditampung oleh daerah tangkapan air justru akan menjadi limpasan. Potensi limpasan permukaan yang tinggi akan mengakibatkan semakin besarnya risiko terhadap bencana banjir. Limpasan permukaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun adanya pengaruh dari aktivitas manusia. Faktor alam antara lain kemiringan lereng, infiltrasi tanah, timbunan air permukaan serta penggunaan lahan. 
	Kemiringan lereng memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya limpasan. Semakin curam suatu lereng, maka peresapan akan semakin kecil. Hal ini disebabkan air akan lebih berpotensi menjadi limpasan/aliran permukaan, sehingga semakin datar topografinya, maka infiltrasi semakin besar. 
	Parameter tanah terkait dengan sifat fisik tanah yang bersangkutan. Permukaan tanah yang memiliki material halus akan terjadi pencucian partikel halus oleh air, sehingga menyumbat pori permukaan tanah dan menurunkan laju infiltrasi. Adapun permukaan tanah yang kasar akan mempercepat proses infiltrasi, karena pori-pori permukaan tanah besar. 
	Parameter penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Lahan hutan yang tertutup vegetasi cenderung memiliki infiltrasi yang lebih besar dan melindungi tanah dari dampak tetesan hujan apabila dibandingkan dengan penggunaan lahan sebagai permukiman. Hal ini karena air hujan akan lebih berpotensi menjadi limpasan akibat pengerasan lahan. Penggunaan lahan ini dapat diperoleh dengan interpretasi dari citra Landsat 8. Penggunaan citra Landsat 8 ini dirasa efektif untuk menyadap informasi penggunaan lahan, karena keunggulannya seperti menyajikan gambaran permukaan bumi, cakupannya yang luas dan mampu menjangkau bagi daerah yang sulit dijangkau secara terestrial.  
	Faktor-faktor seperti tanah, lereng, timbunan air permukaan dan penggunaan lahan ini selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan potensi limpasan permukaan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis. Parameter tersebut akan diberikan harkat untuk setiap variabelnya dan dilakukan proses tumpangsusun untuk mendapatkan potensi limpasan permukaan dan sebarannya di DAS Serang. Diagram alir kerangka penelitian dalam estimasi potensi limpasan permukaan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
	Gambar 1.1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran 
	Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap analisis. 
	Tahapan dari penelitian ini secara ringkas disajikan dengan diagram alir. Tahapan pengolahan data dilakukan terlebih dahulu dengan penentuan unit analisis terkecil yaitu Sub DAS. Batas dan luas Sub DAS diperoleh dari data digital batas DAS. Sub DAS digunakan pula untuk melakukan pemotongan terhadap citra Landsat 8 untuk interpretasi penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini selanjutnya dilakukan cek lapangan untuk menguji tingkat ketelitian interpretasi. Parameter penentu potensi limpasan permukaan yang lain seperti tanah, kemiringan lereng, dan timbunan air permukaan diperoleh dengan pengolahan data sekunder dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG juga digunakan untuk pengolahan tiap parameter menjadi peta penentu limpasan permukaan dan membantu memperoleh nilai koefisien limpasan permukaan melalui pengharkatan dan overlay. Hasil akhir berupa peta potensi limpasan permukaan DAS Serang. Urutan langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2. 



