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ESTIMASI POTENSI LIMPASAN PERMUKAAN DENGAN 

MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAYAN  

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

Abstrak    

Alih fungsi lahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan output 

hidrogi di suatu DAS. Perubahan lahan dari non terbangun menjadi terbangun 

mengindikasikan daerah tersebut memiliki potensi terjadinya banjir limpasan akan 

semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk :  menentukan tingkat ketelitian data 

penginderaan jauh dalam mengestimasi terjadinya potensi limpasan permukaan dan 

menganalisis nilai koefisien limpasan permukaan pada masing-masing Sub DAS 

serta persebaran terjadinya potensi limpasan permukaan di DAS Kayan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam mengetahui nilai koefisien limpasan permukaan 

di setiap masing-masing Sub DAS yaitu dengan menggunakan metode cook. 

Penggunaan metode ini dianalisis berdasarkan variabel kemiringan lereng, 

infiltrasi, kerapatan aliran dan penggunaan lahan. Semakin besar perubahan lahan 

yang terjadi di suatu lokasi maka terjadinya potensi limpasan permukaaan akan 

semakin besar. Bentuk survei lapangan terhadap jenis penggunaan lahan dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Random Sampling. Jumlah titik untuk 

mengetahui tingkat ketelitian data penginderaan jauh dalam mengestimasi 

terjadinya potensi limpasan permukaan yaitu sebanyak 15 titik. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan citra SPOT 7 tahun 

2016, dengan kelebihan kenampakan obyek yang dihasilkan terlihat cukup jelas. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan uji akurasi dalam mengetahui tingkat 

ketelitian data penginderaan jauh untuk mengestimasi potensi limpasan permukaan 

yaitu sebesar 73,33 %. Artinya, data tersebut layak digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. Adapun pengaruh nilai koefisien dalam melakukan estimasi potensi 

limpasan permukaan diperoleh nilai yang memiliki jumlah koefisien terbesar 

berada di Sub DAS Tanjung Selor yaitu sekitar 55,73 %. Besarnya nilai koefisien 

di daerah tersebut dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang relatif datar hingga 

menyebabkan koefisien menjadi lebih besar yaitu 25,74. Semakin tinggi nilai 

koefisien yang dihasilkan, maka terjadinya potensi limpasan permukaan akan 

semakin besar. 

Kata Kunci: Potensi Limpasan , Koefisien Limpasan Permukaan (C), Daerah 

Aliran Sungai (DAS) 

Abstract 

Land use transfer is one of the factors causing the change of hydrogi output in a 

watershed. Changes in land from non-built to built indicate that the area has the 

potential for floods to run up. This study aims to: determine the level of remote 

sensing data accuracy in estimating the potential for surface runoff and analyze the 

surface runoff coefficient in each sub watershed and the distribution of potential 

surface runoff in the Kayan watershed. The research method used in knowing the 
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surface runoff coefficient in each sub watershed is by using the cook method. The 

use of this method was analyzed based on slope, infiltration, flow density and land 

use variables. The form of surveys carried out in estimating the potential for surface 

runoff is valued based on changes in land use in each sub-watershed. The greater 

land changes that occur in a location, the greater the potential for surface runoff. 

The form of a field survey of the type of land use can be done using the Random 

Sampling method. The number of points to determine the level of accuracy of 

remote sensing data in estimating the occurrence of potential surface runoff as many 

as 15 points. The data used in this study is to use the SPOT 7 image in 2016, with 

the excess appearance of the object produced to be quite clear. The results obtained 

from the calculation of accuracy test in knowing the level of accuracy of remote 

sensing data to estimate the potential for surface runoff that is equal to 73.33%. 

That is, the data is suitable for future research. The influence of the coefficient value 

in estimating the potential for surface runoff is obtained by the value which has the 

largest number of coefficients in the Tanjung Selor watershed which is around 

55.73%. The magnitude of the coefficient value in the area is influenced by the 

relatively flat slope of the slope to cause the coefficient to be greater, namely 25.74. 

The higher the coefficient value generated, the greater the potential for surface 

runoff. 

Keywords: Potential of Runoff, Surface Runoff Coefficient (C), Watershed  

1. PENDAHULUAN 

Terjadinya banjir limpasan di Kalimantan Utara khususnya di cakupan DAS 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan alih fungsi lahan yang 

ada. Daerah yang memiliki potensi terjadinya banjir limpasan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti kondisi topografi, intensitas hujan , dan pembalakan 

liar yang mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi berubah. Adapun waktu – waktu 

yang sering mengalami terjadinya banjir, yang diakibatkan intensitas hujan yang 

tinggi di daerah hulu menyebabkan daerah hilir menjadi banjir.  Berikut adalah data 

kejadian banjir Kalimantan Utara. 

Tabel 1. Waktu Kejadian Terjadinya Banjir 

NO Waktu Lokasi Kedalaman Lama 

Genangan 

1 12-02-2015 Kec Long Peso 60 Cm 4 Hari 

2 05-04-2017 Tanjung Selor 10-60 Cm 2 Hari 

3 10-05-2017 Kec Tanjung Palas 1-2 Meter 1 Hari 

Sumber :Tribun news.Com 
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Berdasarkan dari waktu kejadian terjadinya banjir, maka daerah yang 

memiliki potensi banjir yang cukup besar adalah di daerah hilir sungai tepatnya di 

daerah Tanjung Selor. Hal ini dapat di sebabkan oleh limpasan air yang cukup besar 

di daerah hulu, menyebabkan besarnya volume aliran yang masuk mengakibatkan 

banjir di daerah hilir sungai. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir 

yang sering ditemui adalah perubahan penggunaan lahan . Penggunaan lahan 

merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan dalam mengestimasi 

terjadinya potensi limpasan permukaan 

Perubahan penggunaan lahan akan sangat mempengaruhi besar kecilnya 

nilai koefisien, karena variabel penggunaan lahan merupakan faktor dinamis yang 

dapat dipengaruhi oleh manusia . Umumnya perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi berupa daerah pertanian di ubah menjadi daerah non pertanian seperti lahan 

terbangun. Kondisi seperti dapat mengakibatkan terjadinya potensi banjir limpasan 

akan semakin lebih besar. Hal ini dikarenakan air tidak dapat terinfiltrasi ke dalam 

tanah yang sebagian besar diperkeras, hingga mengakibatkan daerah tersebut 

berpotensi terjadinya banjir. Tabel 2 mengajukan data perubahan lahan tahun 2008 

dan 2013. Mengindikasikan bahwa permukiman di tahun 2013 mengalami tingkat 

persebaran yang begitu pesat dibandingkan pada tahun 2008. 

  Tabel 2. Perubahan Penggunaan Lahan Di Daerah Aliran Sungai Kayan  

NO 
Penggunaan Lahan 

Tahun 2008 

Luas 

(Ha) 

Penggunaan 

lahan Tahun 

2013 

Luas 

(Ha) 

Perubahan 

(Ha) 

1 Permukiman 9.921 Permukiman 10.405 + 484 

2 Tanah terbuka 16.161 Tanah terbuka 15.677 + 488 

3 Semak belukar 57.250 Semak Belukar 57250 - 

4 
Pertanian lahan 

kering 
11.1578 

 

Pertanian Lahan 

kering 

11.1578 

 

- 

5 Tubuh Air 32.207 Tubuh Air 32207 - 

6 Hutan 29.79658 Hutan 29.76840 - 2818 

7 Kebun campuran 10379 Kebun Campuran 13197 + 2881 

Sumber : Hasil Pengolahan data 2017 
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Hasil dari perubahan lahan Tahun 2008 dan Tahun 2013 menghasilkan 

adanya 7 macam jenis penggunaan lahan yang tersebar di DAS Kayan diantaranya 

permukiman, kebun campuran, tanah terbuka, hutan, tubuh air, pertanian lahan 

kering dan semak belukar. Hasil dari Tabel 2 perhitungan menggambarkan bahwa 

permukiman memiliki tingkat perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk di suatu daerah, yang mengakibatkan 

pemanfaatan lahan di sekitar terlihat lebih optimal. Jumlah permukiman yang 

meningkat yaitu sekitar + 484 Ha. Perubahan penggunaan lahan di tahun 2008 

hingga 2013 juga mengalami peningkatan cukup signifikan diantaranya tanah 

terbuka dan kebun campuran mengindikasikan bahwa daerah yang sebelumnya 

adalah hutan menjadi berukurang sekitar 2818 Ha2. Pemanfaatan data penginderaan 

jauh dapat digunakan dalam menganalisis daerah yang berpotensi terjadinya banjir. 

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan citra SPOT 7 sebagai bahan dasar 

dalam mengetahui perubahan penggunaan lahan di suatu daerah. Kelebihan dalam 

menggunakan SPOT 7 adalah kenampakan yang di visualkan jauh lebih detail 

dibandingkan landsat 8. Namun , dalam menggunakan data penginderaan jauh juga 

perlu dilakukan survei lapangan untuk memastikan data yang diperoleh terlihat 

akurat. 

 Selain pemanfaatan data penginderaan jauh juga dilakukan analisis dengan 

bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuannya adalah mempermudah dalam 

mengetahui persebaran lokasi potensi limpasan permukaan di DAS Kayan 

khususnya. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian ingin 

mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Estimasi Potensi Limpasan 

Permukaan dengan menggunakan Data Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografi di Daerah Aliran Sungai Kayan Provinsi Kalimantan Utara”. 

1.1 Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini maka masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat ketelitian data penginderaan jauh dalam 

mengestimasi terjadinya potensi banjir? 



 

 

5 

 

2. Bagaimana hasil dari nilai koefisien limpasan permukaan (C) di setiap 

masing-masing Sub DAS dan sebaran keruangannya dalam mengestiamasi 

terjadinya potensi limpasan permukaan di DAS Kayan ? 

1.2   Tujuan 

 Tujuan dengan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan ketelitian data penginderaan jauh dalam mengestimasi 

terjadinya potensi limpasan. 

2. Menganalisis nilai koefisien limpasan permukaan (C), pada masing-

masing Sub DAS dan mengestimasi potensi sebaran terjadinya banjir 

limpasan di DAS Kayan. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini dijadikan sebagai prasyaratan untuk 

menyelesaikan tugas Skripsi dalam menunjang Strata 1 (S1) 

2. Menambah wawasan tentang peranan penginderaan jauh dan sistem 

informasi geografi dalam melakukan estimasi potensi limpasan permukaan 

suatu DAS 

2. METODE  

Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode survei. Survei yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah survei terhadap jenis penggunaan lahan. 

Semakin besar perubahan penggunaan lahan maka terjadinya potensi limpasan 

permukaan akan semakin tinggi. Tahapan perolehan data di dalam memetakan 

persebaran terjadinya potensi limpasan di bagian Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Kayan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data skunder. 

              Tabel 3. Pengupulan Data 

No Jenis Data Tipe Sumber Data 

1 
Peta Batas DAS 

Kayan 
DS 

BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

2 
Peta Penggunaan 

Lahan 
DS 

BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

3 
Peta Batas DAS 

Kayan 
DS 

BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 
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4 
Peta Kemiringan 

Lereng 
DS 

BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

5 DEM SRTM 30 M DP 
BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

6 
Citra SPOT 7 Tahun 

2015 
DP 

BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

7 Peta Infiltrasi Tanah DS 
BAPPEDA PROVINSI 

Kalimantan Utara 

8 Peta Kerapatan Aliran DP Dibuat Oleh Peneliti 

  Keterangan :        DS  : Data Skunder 

                                 DP : Data Primer 

2.1 Metode Pengolahan Data 

 2.1.1 Penyusunan Parameter Potensi Limpasan Permukaan 

          a. Kemiringan Lereng  

        Tabel 4. Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Kelas Lereng Kemiringan Harkat 

1 ( Datar) 0-5% 10 

II (Bergelombang) 5-10% 20 

III (Perbukitan) 10-30% 30 

IV( Medan Terjal) >30% 40 

            Sumber : Maijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 

         b. Kerapatan Aliran atau Drainage Density 

  Rumus : 

 

 

 

               Tabel 5. Klasifikasi Kerapatan Aliran 

Kerapatan 

Aliran 

(Km2) 

Klasifikasi Metode Cook Harkat 

<1 
Drainase jelek, timbunan air 

permukaan besar 
5 

 

1-2 

Normal, depresi permukaan 

dipertimbangkan, ada danau, 
10 

Dd = L/A 

Keterangan : 

Dd : Kerapatan Aliran (km/km2) 

L : jumlah Panjang Alur Sungai (Km) 

A : Luas Daerah Aliran Sungai (Km2) 

 

Lanjutan Tabel 3 
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empang atau rawa <2% daerah 

pengaliran 

2-5 Sistem Drainase baik 15 

>5 

Depresi permukaan dangkal, 

daerah pengaliran curam, tidak ada 

rawa. 

20 

        Sumber : Maijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 

        c. Infiltrasi Tanah  

 Tabel 6. Infiltrasi Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

       d. Penggunaan Lahan  

       Tabel 7. Klasifikasi 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 tanah sedang 

Tubuhan penutup sedang-baik, daerah 

pengaliran tertutup secara baik oleh 

rumput, hutan atau tumbuhan penutup 

>50% 

10 

Pertanian, semak Tumbuhan penutup kurang-sedang, 

pertanian yang diolah tumbuhan alami 

kurang 

15 

Tekstur tanah 
Tingkat 

Infiltrasi 

Klasifikasi menurut 

metode Cook 
Harkat 

Pasir, Pasir 

bergeluh 
Tinggi 

Pasir dalam, tanah 

terakregregasi 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 

dan batuan padatan 

tipis 

20 

Lanjutan Tabel 5 
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Bangunan, 

permukiman  
Tumbuhan penutup tidak efektif 20 

 

2.1.3 Perhitungan Penentuan Nilai Koefisien 

         Rumus : 

 

 

2.1.4 Perhitungan Skor Total Untuk Mengetahui Persebaran terjadinya Banjir 

Limpasan 

 

 

 

 

2.1.5 Perhitungan Nilai Uji Akurasi 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Uji Akurasi   

Hasil uji Ketelitian data Penginderaan Jauh Citra SPOT 7 untuk Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan yang telah di interpretasi selanjutnya di uji keakuratannya dengan 

cara melakukan survey lapangan terhadap titik yang telah ditentukan. Jumlah titik 

yang diambil sebanyak 15 titik yang tersebar di cakupan DAS Kayan. Berikut adalah 

perolehan hasil survei lapangan pada tabel 9. 

 

 

 

 

X= A1/100% * H Keterangan: 

X = Tertimbang  

A1 =Persentase satuan parameter  

H = Skooring  

 

(%) keakuratan interpretasi = jumlah sampel benar/jumlah sampel 

*100% 
 

C = PL+L+If +Dd Keterangan: 

C = Koefisien Limpasan Permukaan  

PL = Penggunaan Lahan 

L = Lereng 

If = Infiltrasi Tanah 

Dd = Drainage Density / (Kerapatan Aliran) 

 

OVERLAY 

Sumber : Maijerink, 1970 dalam Gunawan, 1991 
 

Lanjutan Tabel 7 
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    Tabel 9. Uji Akurasi Penggunaan Lahan               

 

Kode 

 

Kordinat 

 

Hasil 

interpretasi 

 

Kenampakan di 

lapangan X (mT) Y (mU) 

1 
354504,35 250080,43 Hutan  Hutan 

2 
393461,74 231605,79 Hutan Kebun Campuran 

3 
316354,23 267350,21 Kebun 

Campuran 

Kebun Campuran 

4 
380609,82 279398,88 Kebun 

Campuran 

Kebun Campuran 

5 
358520,57 317151,41 Hutan Pertanian 

6 
438845,09 290644,32 Hutan Hutan 

7 
460532,71 281005,37 Hutan Hutan 

8 
483999,56 298197,49 Kebun 

Campuran 

Kebun Campuran 

9 
516142,11 319179,43 Hutan Hutan 

10 
527749,14 285251,18 Hutan Kebun Campuran 

11 
524177,75 334804,28 Semak Belukar Permukiman 

12 
535338,21 314715,19 Pertanian  Pertanian 

13 
552302,48 332125,74 Permukiman Permukiman 

14 
563016,66 308465,25 Permukiman Permukiman 

15 
571498,72 314268,76 Permukiman Permukiman 

    Sumber : Survey lapangan Tahun 2017 

Berdasarkan matriks uji keakuratan, perhitungan uji ke akuratan menurut Susanto 

adalah sebagai berikut : 

(% Keakuratan) = Jumlah Sampel Benar/Jumlah Sampel *100% 

   =11 / 15 x 100%  

   =73,33 % 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil uji 

keakuratan interpretasi citra untuk penggunaan lahan sebesar 73,33 %. Tingkat 

ketelitian yang dihasilkan tergolong cukup baik, sehingga data penggunaan lahan 

yang terperoleh dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam melakukan 

analisis koefisien limpasan permukaan. 
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3.2 Analisis Koefisien Limpasan Permukaan Pada Setiap Parameter 

Analisis dalam melakukan perhitungan estimasi limpasan permukaan diperoleh 

berdasarkan dari penggunaan metode cook. Penggunaan metode ini terdiri dari 

variabel kemiringan lereng, infiltrasi, kerapatan aliran dan penggunaan lahan. 

Semakin besar nilai koefisien limpasan permukaan, maka terjadinya limpasan 

permukaan akan semakin besar.  

Hasil dari perhitungan koefisien dari masing-masing Sub DAS Kayan 

menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda. 

Daerah yang memiliki nilai koefisien yang paling besar terdapat pada Sub DAS 

Tanjung Selor yaitu sekitar 55,73. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai 

koefisien tersebut dipengaruhi oleh kemiringan lereng yaitu sekitar 25,74. Kondisi 

topografi pada daerah Sub DAS Tanjung Selor relatif datar dan bergelombang yaitu 

sekitar 83,4 % untuk daerah datar dan 16,6 % tergolong bergelombang. Daerah 

yang memiliki kondisi topografi yang relatif datar memiliki potensi limpasan 

permukaan yang lebih besar dibandingkan pada daerah yang curam. Adapun nilai 

koefisien terhadap infiltrasi tanah yang paling besar yaitu pada Sub DAS Kayan 

Hulu yaitu sekitar 16,18. Besarnya nilai koefisien infiltrasi pada daerah hulu 

mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi limpasan permukaan 

yang lebih kecil. Analisis kerapatan aliran yang memiliki tingkat kerapatan paling 

tinggi terdapat pada Sub DAS Tanjung Palas Utara dengan luas area sekitar 307 

Km2 dan panjang sungai sekitar 703 Km. Hasil dari perhitungan kerapatan aliran 

yang terdapat di Sub DAS Tanjung Palas Utara yaitu sekitar 2,29. Artinya daerah 

tersebut memiliki potensi limpasan permukaan cukup besar. Semakin besar nilai 

koefisien kerapatan aliran tingkat terjadinya banjir limpasan akan semakin besar. 

Adapun daerah yang memiliki perubahan lahan yang cukup signifikan berada di 

daerah  Sub DAS Tanjung Selor dan Sub DAS Tanjung Palas karena daerah tersebut 

sangat berdekatan dengan daerah perkotaan . Untuk mengetahui nilai koefisien 

secara keseluruhan di setiap masing – masing Sub DAS , maka dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 10. Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Limpasan pada Setiap Sub DAS 

NO Sub DAS 

Parameter 

C 
Lereng Infiltrasi 

Kerapatan 

aliran 

Penggunaan 

Lahan 

1 Kayan Hulu 11,66 16,18 5 14,89 47,73 

2 Peso 13,04 14,42 10 12,47 49,93 

3 Pujungan 30,12 6,61 10 6,57 51,13 

4 Peso Hilir 21,93 13,83 10 9,96 55,72 

5 Tanjung Palas 

Timur 
29,27 7,21 10 7,20 53,68 
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6 Tanjung Palas 

Barat 
18,28 11,69 10 12,54 50,51 

7 Tanjung Palas 17,88 9,61 15 12,5 54,99 

8 Tanjung Palas 

Utara 
16,93 11,31 15 12,10 55,34 

9 Tanjung Selor 25,74 9,98 10 8,74 55,73 

 

3.3 Analisis Persebaran Banjir Limpasan Masing-Masing Sub DAS 

Hasil dari analisis yang diperoleh dalam mengestimasi terjadinya potensi limpasan 

permukaan diketahui berdasarkan dari penilaian terhadap klasifikasi perhitungan 

harkat total. Semakin tinggi nilai harkat yang diperoleh maka terjadinya potensi 

limpasan permukaan akan semakin besar. Penilaian klasifikasi potensi limpasan 

permukaan terbagi menjadi empat bagian yaitu: 0-25 (rendah), 26-50 (normal), 51-

75 (tinggi), dan 76-100 (sangat tinggi). Daerah yang memiliki tingkat persebaran 

potensi limpasan permukaan terkecil berada di Sub DAS Kayan Hulu dengan nilai 

harkat sekitar 0-25, mengindikasikan daerah tersebut rendah terhadap terjadinya 

potensi limpasan permukaan. Adapun dearah yang memiliki potensi limpasan 

permukaan yang cukup tinggi yang terletak di Sub DAS Tanjung Selor dan Sub DAS 

Tanjung Palas Utara dengan klasifikasi nilai harkat sekitar 51 - 75. Karakteristik 

daerah yang terletak di wilayah sungai bagian hulu memiliki tingkat potensi 

terjadinya limpasan permukaaan lebih kecil dibandingkan daerah hilir sungai. Hal 

ini sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan topografi antara hulu dan hilir. 

 

Gambar 1. Peta Potensi Banjir Limpasan di DAS Kayan 

Sumber : Analisa Data 2017 

 

Lanjutan Tabel 10 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

1. Citra SPOT 7 yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian paramter 

penggunaan lahan di DAS Kayan memiliki tingkat ketelitian sebesar 73,33%. 

Tingkat ketelitian yang dihasilkan  >70%, maka nilai akurasi dikatakan cukup 

baik.  

2. Hasil dari analisis perhitungan koefisien limpasan permukaan diperoleh 

daerah yang memiliki nilai koefisien terbesar berada di Sub DAS Tanjung 

Selor yang terletak di daerah Hilir Sungai yaitu sekitar 55,73 Hal ini 

disebabkan oleh peran parameter yang paling berpengaruh terhadap Sub DAS 

Tanjung Selor yaitu kondisi topografi di daerah tersebut relatif datar hingga 

menyebabkan nilai koefisien menjadi lebih besar yaitu 25,74 . Adanya daerah 

yang memiliki nilai koefisien limpasan permukaan terkecil terletak di Sub 

DAS Kayan Hulu  yaitu sekitar 47,73. Hal ini dipengaruhi oleh nilai kerapatan 

aliran di daerah Hulu Sungai yang lebih kecil yaitu 5 mengindikasikan daerah 

Hulu memiliki potensi banjir limpasan yang lebih kecil dibandingkan di 

daerah Hilir Sungai. Untuk daerah yang terletak di bagian Tengah Sungai 

yaitu Sub DAS Peso dan Tanjung Palas memiliki nilai koefisien yang lebih 

bervariatif dimana sebagian besar nilai koefisien dipengaruhi oleh parameter 

kemiringan lereng dan penggunaan lahan. 

3. Daerah yang memiliki tingkat persebaran potensi terjadinya limpasan 

permukaan paling besar berada di Sub DAS Tanjung Selor dan Sub DAS 

Tanjung Palas Utara dengan kalsifikasi nilai Harkat 51-75 . Adanya daerah 

yang memiliki bebas dari ancaman banjir adalah Sub DAS Kayan Hulu 

dengan klasifikas nilai harkat 0-25. Daerah yang memiliki klasifikasi nilai 

harkat tinggi mengakibatkan terjadinya potensi banjir limpasan menjadi lebih 

besar.  
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