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Gambar 1. Grafik Jumlah kejadian banjir di Indonesia 
Sumber: BNPB, 2018 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Air selalu mengalami 

sirkulasi penguapan, presipitasi, dan pengaliran keluar (outflow). Sebagai sumber 

kehidupan, air juga menjadi ancaman/bahaya bencana apabila terdapat dalam 

jumlah besar yang dapat mengakibatkan Banjir. Banjir adalah bagian dari 

permasalahan lingkungan fisik di permukaan bumi yang mengakibatkan kerugian 

dan dapat diartikan suatu keadaan di mana air sungai melimpah, menggenangi 

daerah sekitarnya sampai kedalaman tertentu hingga menimbulkan kerugian (Sigit 

1994, dalam Andriyani 2010). Telah banyak usaha dilakukan pemerintah antara 

lain membuat bendungan, pembuatan kanal, dan reboisasi hutan namun belum ada 

yang menyelesaikan masalah bahkan kelihatannya makin lama semakin luas 

cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. 

Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia (Suripin, 2004). Faktor alamiah pada umumnya 

meliputi topografi, jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan.  

Berdasarkan data jumlah kejadian banjir menurut BNPB, kejadian bencana 

banjir di Jawa Tengah pada tahun 2018 terdapat 60 kali bencana, artinya Jawa 

Tengah merupakan daerah yang cukup berpotensi terjadinya bencana banjir. 

Berikut grafik jumlah bencana di tiap provinsi di Indonesia. 
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Sub DAS Mungkung merupakan salah Satu Sub DAS yang berada di 

provinsi Jawa Tengah tepatnya bagian tengah dari DAS Bengawan Solo yang 

diapit oleh 2 sungai besar yaitu sungai mungkung dan sungai bengawan solo. 

Luas area Sub DAS Mungkung adalah 279,97 km2. Sebagian besar Sub DAS 

Mungkung merupakan daerah dataran, dan sebagian  perbukitan serta pegunungan 

dengan kemiringan lereng sebagian besar (0-3%).  

Sub DAS Mungkung merupakan salah satu Sub DAS yang setiap tahunya 

sering mengalami banjir. Sub DAS Mungkung yang daerahnya merupakan 

dataran rendah yang kebanyakan daerahnya memiliki topografi cekung hingga 

datar merupakan lokasi yang sangat rawan terkena bencana banjir (BPDAS 2017). 

Berikut tabel 1 data waktu kejadian banjir di Sub Mungkung 

Tabel 1. Waktu Kejadian Terjadinya Banjir 

No Waktu Lokasi Lama Genangan 
1 30-01-2007 Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, 2 hari 
2 21-02-2016 Desa Mungkung, Kec Sidoharjo 1 Hari 
3 13-01-2017 Dukuh Bakung, Desa Pringanom, 

Masaran, Sragen, 
             1 Hari 

4 21-2-2018 Kecamatan Karangmalang, Ngrampal, 
Sidoharjo, Masaran.

1 Hari 

Sumber : Solopos.com dan Liputan6.com 

Berdasarkan tabel 1 data waktu kejadian banjir, Sub DAS Mungkung 

cukup rawan terhadap banjir karena kejadian banjir di Sub DAS Mungkung 

bersifat fluktuatif/naik turun sehingga belum dapat diminimalisir bencananya 

secara maksimal. Kondisi DAS Bengawan Solo hulu yang cukup memprihatinkan 

berdampak pada kondisi sumber daya air di daerah tengah.  Hal ini  menyebabkan 

banjir yang sering terjadi di Sub DAS Mungkung lanjutan dari hulu sungai. Banjir 

juga terjadi berada pada daerah yang bertopografi datar dan dekat dengan sungai 

utama. Selain itu  terjadinya banjir di Sub DAS Mungkung semakin meningkat  

seiring waktu karena ada  perubahan alih fungsi lahan, seperti perubahan 

pemanfaatan lahan dari vegetasi ke non vegetasi, Belukar yang beralih menjadi 

permukiman yang mengakibatkan daerah resapan air semakin kecil. Tabel 2 

mengajukan data perubahan penggunaanlahan tahun 2000 dan 2012, yang 
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mengidentifikasi bahwa semakin bertambahnya jumlah permukiman di sekitar 

Sub DAS Mungkung. Hal ini berakibat tingkat kerawanan banjir semakin besar.  

Berikut tabel perubahan penggunaanlahan di Sub DAS Mungkung. 

Tabel 2. Data Perubahan Penggunaanlahan Tahun 2000 dan 2012 

No Perubahan 
Penggunaan Lahan 

Luas 
(Ha) 

Perubahan 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 
(Ha) Perubahan

1 
Hutan Lahan Kering 
Sekunder 824.16

Hutan Lahan 
Kering Sekunder 779.26 -44.91

2 Hutan Tanaman 405.28 Hutan Tanaman 392.33 -12.95
3 Belukar 111.07 Belukar 0 -111.07
4 Perkebunan 864.23 Perkebunan 2528.97 1664.74
5 Permukiman 4412.63 Permukiman 5679.91 1267.28
6 Tanah Kosong 24.72 Tanah Kosong 180.70 155.97
7 Tubuh Air 70.22 Tubu Air 70.22 0.00

8 
Pertanian Lahan 
Kering 5463.85

Pertanian Lahan 
Kering 3679.56 -1784.29

9 
Pertanian Lahan 
Kering Campur 95.55

Pertanian Lahan 
Kering Campur 1414.01 1318.46

10 Sawah 15425.22 Sawah 12971.97 -2453.24
Total 27696.93   27696.93   

Sumber : BPDAS Solo, 2015 

Analisis dengan Sistem Informasi Geografis merupakan suatu metode yang 

lebih mudah untuk pengolahan data spasial secara digital dan dapat menyajikan 

informasi dalam pemetaan banjir genangan di Sub DAS Mungkung sehingga 

dapat membantu dalam penanggulangan bencana di wilayah Sub DAS 

Mungkung. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kerawanan Banjir Genangan menggunakan Data 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di Sub DAS Mungkung”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Beberapa wilayah di Sub DAS Mungkung sering mengalami banjir 

genangan. Banjir genangan bersifat setempat, sesuai dengan atau seluas kawasan 

sebaran hujan lokal. Banjir genangan cenderung memiliki pola tertentu yang 
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karakteristik lahanya khas sehingga lebih mudah dibedakan dengan karakteristik 

fisik lainya. 

Pendekatan bentuklahan menjadi penting dalam analisis kerawanan banjir, 

karena kajian geomorfologikal untuk tujuan hidrologikal harus menekankan pada 

peranan bentuklahan. Hal ini didasarkan atas banjir genangan ataupun jejak-

jejaknya dapat dikenali dari pola bentuklahan pada dataran rendah. Wilayah 

penelitian memiliki satuan bentuklahan asal fluvial yang beragam seperti dataran 

alluvial dan dataran banjir. Keragaman satuan bentuklahan tersebut berpotensi 

menghasilkan nilai risiko banjir yang beragam. Pemetaan banjir genangan sangat 

diperlukan untuk sumber data awal pengendalian banjir.  Perumusan masalah dari 

penyusunan pemetaan kerawanan banjir genangan untuk penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat kerawanan banjir genangan di Sub DAS Mungkung ? 

2. Di mana wilayah persebaran kerawanan banjir genangan di Sub DAS 

Mungkung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas mengenai 

kerawanan banjir genangan di Kabupaten Sragen, maka tujuan dari penyusunan 

Penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat kerawanan banjir genangan di Sub DAS Mungkung. 

2. Mengetahui persebaran wilayah kerawanan banjir genangan di Sub DAS 

Mungkung 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dituju dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lain 
dalam pemetaan banjir genangan dengan sistem informasi geografi di Sub 
DAS Mungkung. 

2. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi instansi terkait 
sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan antisipasi  dalam mengatasi 
masalah banjir genangan di Sub DAS Mungkung. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pengertian Banjir 

Banjir adalah bagian dari permasalahan lingkungan fisik di permukaan 

bumi yang mengakibatkan kerugian dan dapat diartikan suatu keadaan di mana air 

sungai melimpah, menggenangi daerah sekitarnya sampai kedalaman tertentu 

hingga menimbulkan kerugian (Sigit 1994, dalam Andriyani 2010). Banjir 

memiliki dua arti yaitu meluapnya air sungai disebabkan oleh debitnya yang 

melebihi daya tampung sungai pada keadaan curah hujan yang tinggi dan arti 

kedua adalah banjir merupakan genangan pada daerah datar yang biasanya tidak 

tergenang ( Richards 1955, dalam Asep Purnama 2008). Menurut Suwardi 1999, 

bencana banjir merupakan aspek interaksi antara manusia dengan alam yang 

timbul dari proses dimana manusia mencoba menggunakan alam yang bermanfaat 

dan menghindari alam yang merugikan manusia. 

Banjir dapat terjadi karena faktor alami dan campur tangan manusia 

terhadap lingkungan. Faktor alami yang mempengaruhi banjir seperti intensitas 

curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan aliran, infiltrasi tanah, dan bentuklahan, 

sedangkan campur tangan manusia terhadap lingkungannya yaitu penggunaan 

lahan. Banjir pada umumnya terjadi karena besarnya debit air yang melebihi 

kapasitas sungai menampung dan mengalirkan air. Hujan berlangsung secara terus 

menerus saat musim penghujan, terutama dengan curah hujan yang tinggi 

mengakibatkan peningkatan debit aliran sungai dan melebihi daya tampung sungai 

sehingga air sungai meluap dan menggenangi daerah sekitar. Banjir merupakan 

peristiwa alami pada daerah dataran banjir karena dataran banjir terbentuk akibat 

dari peristiwa banjir. Dataran banjir merupakan daerah yang terbentuk akibat dari 

sedimentasi (pengendapan) banjir. Saat banjir terjadi, tidak hanya air yang 

dibawa, tapi juga tanah-tanah yang berasal dari hilir aliran sungai. Dataran banjir 

biasanya terbentuk di daerah pertemuan-pertemuan sungai sehingga menyebabkan 

sedimentasi. Dataran banjir merupakan daerah yang subur bagi pertanian, 

mempunyai air tanah yang dangkal sehingga cocok sekali bagi permukiman dan 

perkotaan (Kadoatie 2002, dalam Wulandari 2010). 
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 Banjir genangan adalah banjir yang terjadi akibat dari tidak lancarnya 

resapan ke tanah. banjir genangan itu tidak berarus, atau maksimal berarus tenang. 

Air hujan lokal adalah air hujan yang terjadi pada daerah itu sendiri. Saat curah 

hujan dan terus menerus menyebabkan daerah tangkapan hujan terjadi penjenuhan 

atau air yang melebihi kapasitas-kapasitas saluran yang ada, maka air hujan lokal 

ini dapat menjadi limpasan permukaan. Limpasan permukaan inilah yang pada 

umumnya dapat mengakibatkan banjir genangan dan banyak terdapat didaerah 

dengan kemiringan lereng 0- 5 %. Banjir yang terjadi di Kabupaten Sragen  

merupakan banjir genangan dan banjir kiriman, karena banjir genangan terjadi 

akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri yang disebabkan air hujan tidak 

tertampung oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas sistem drainase yang 

ada. Banjir kiriman terjadi akibat di daerah lain terjadi hujan yang airnya mengalir 

menuju sungai Bengawan Solo, kemudian sungai Bengawan Solo volume airnya 

naik hingga meluap. 

 

1.5.1.2 Kerawanan Banjir 

 Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau 

tidaknya suatu daerah terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam 

yang mempengaruhinya, antara lain faktor meteorologi (intensitas curah hujan) 

dan faktor fisik (kemiringan lereng, infiltrasi tanah, kerapatan aliran, penggunaan 

lahan, bentuklahan). Lokasi adalah tempat, menempatkan, letak berkenaan dengan 

tempat, sedangkan rawan adalah gawat/buruk (keadaan) tidak aman, lemah. 

Lokasi rawan banjir adalah suatu tempat dimana sering terjadi banjir. Suatu 

daerah dikatakan rawan banjir, apabila daerah tersebut sering mengalami banjir. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi daerah rawan banjir adalah daerah dengan 

topografi yang relatif datar, infiltrasi tanah yang jelek dan daerah yang memiliki 

tata ruang yang tidak baik. Daerah-daerah tersebut banyak diketemukan di 

bantaran sungai. 

 Analisis frekuensi tidak seharusnya dilakukan untuk data yang 

dikumpulkan kurang dari 10 tahun.  Karakteristik banjir berdasarkan tingkat 
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frekuensi, kedalaman, dan durasi banjir dapat menjadi informasi untuk klasifikasi 

tingkat kerawanan banjir pada suatu wilayah. 

 

1.5.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Banjir 

 Faktor-faktor alam yang mempengaruhi banjir antara lain faktor 

meteorologi (intensitas curah hujan, distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya 

hujan berlangsung) dan karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan 

lahan/kelerengan, ketinggian lahan, testur tanah dan penggunaan lahan) (Suherlan, 

2001). Berikut selengkapnya faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir: 

1. Kemiringan Lereng 

 Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar (bidang semu) 

di permukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang miring yang ditarik dari titik 

terendah sampai titik tertinggi di permukaan bumi pada suatu bentuk lahan, yang 

merupakan satu kesatuan (Santoso 2000, dalam Wulandari 2010).  Kemiringan 

lereng menunjukan besarnya sudut lereng dalam persen atau derajat. Kecuraman 

lereng 100 sama dengan kecuraman 45o (45 derajat). Kemiringan lereng 

merupakan parameter utama yang mempengaruhi besar kecilnya banjir.   

 Kemiringan lereng semakin besar, maka jumlah butir-butir tanah yang 

terpercik ke bawah oleh tumbukan butir hujan akan semakin banyak. Kemiringan 

lereng suatu daerah menunjukkan kecepatan air mengalir dari semakin curam 

kemiringan lereng maka air yang mengalir semakin cepat dan semakin datar 

kemiringan lereng maka aliran air tersebut semakin lambat sehingga sangat 

memungkinkan terjadinya banjir genangan. Kemiringan lereng semakin tinggi 

maka air yang diteruskan juga semakin tinggi. Air yang berada pada lereng tinggi 

akan semakin cepat diteruskan ke tempat yang lebih rendah, sehingga 

kemungkinan terjadi penggenangan atau banjir pada daerah yang derajat 

kemiringan lahannya tinggi semakin kecil. Terdapat banyak cara untuk membuat 

peta lereng diantaranya adalah menggunakan model elevasi digital (Digital 

Elevation Model) (Partini 1997, dalam Wulandari 2010). Kemiringan lereng yaitu 

suatu derajat ketinggian permukaan lahan yang juga akan mempengaruhi pada 

laju infiltrasi. Banjir genangan biasa terjadi pada kemiringan lereng 0 – 5 %. 
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2. Tekstur Tanah 

Sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltasi adalah tekstur tanah. Tekstur tanah 

adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan 

komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan liat yang terkandung pada tanah 

(Badan Pertanahan Nasional).  Tekstur merupakan sifat kasar halusnya tanah. 

Tanah dengan tekstur sangat halus memiliki peluang kejadian banjir yang tinggi, 

sedangkan tekstur yang kasar memiliki peluang kejadian banjir yang rendah. Hal 

ini disebabkan semakin halus tekstur tanah, menyebabkan air aliran permukaan 

yang berasal dari hujan maupun luapan sungai sulit untuk meresap ke dalam 

tanah, sehingga terjadi penggenangan.  

3. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

material maupun spiritual (Vink 1975, dalam Wulandari 2010). Penggunaan lahan 

berpengaruh dalam hal limpasan air permukaan. Daerah yang didominasi 

pepohonan sangat sulit dalam mengalirkan air limpasan permukaan karena 

pepohonan mampu menyerap air, akar dan batang pepohonan juga dapat menahan 

laju air limpasan permukaan. Lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi maka air 

hujan akan banyak diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh 

limpasan untuk sampai ke sungai sehingga kemungkinan banjir lebih kecil 

daripada daerah yang tidak ditanami oleh vegetasi (Seyhan 1995, dalam 

Suhardiman 2012). 

4. Curah Hujan 

Curah hujan dipandang sebagai faktor pendukung sekaligus pembatas bagi usaha 

pengelolaan sumber daya air dan tanah (Asdak 2007, dalam Wulandari 2010). 

Curah hujan terjadi karena adanya perpindahan massa air basah dari tempat yang 

rendah ke tempat yang lebih tinggi sebagai respon adanya beda tekanan udara 

antara dua tempat yang berbeda ketinggiannya (Asdak 1995, dalam Wulandari 

2010). Curah hujan diukur dengan satuan milimeter (mm). Curah hujan yang 

digunakan dalam analisis pemetaan zona rawan banjir banjir adalah curah hujan 

rata-rata selama 10 tahun terakhir pada masing-masing stasiun hujan di sekitar 
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daerah penelitian. Daerah yang datar , dekat sungai dan memiliki curah hujan 

sangat tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat berpotensi terjadi banjir. 

 

1.5.1.4  Bentuklahan 

 Bentuklahan (Landform) yaitu bentukan pada permukaan bumi sebagai 

hasil dari perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses -proses geomorfologis 

yang beroperasi di permukaan bumi (Sunardi, 1985). Proses-proses geomorfologis 

yang berlangsung di permukaan bumi yaitu mengangkut semua perubahaan fisik 

maupun khemis, yang terjadi di permukaan bumi oleh tenagatenaga 

geomorfologis yaitu tenaga yang ditimbulkan oleh medium alam yang berada di 

atmosfer bumi. Menurut Verstappen dan van Zuidam 1975 dalam van Zuidam 

1985, mengklasifikasikan bentuklahan berdasarkan kelas genetik yaitu:   

1. Bentuklahan asal struktural  

2. Bentuklahan asal vulkanik  

3. Bentuklahan asal proses 

denudasional  

4. Bentuklahan asal proses marin  

5. Bentuklahan asal proses fluvial  

6. Bentuklahan asal proses glasial  

7. Bentuklahan asal proses angin  

8. Bentuklahan asal proses pelarutan 

9. Bentuklahan asal aktivitas 

organik 

Pendekatan bentuklahan untuk evaluasi bahaya banjir genangan yaitu 

fokus pada bentuklahan asal proses fluvial. Bentuklahan asal proses fluvial 

merupakan bentuklahan yang terjadi akibat proses air mengalir, baik yang 

memusat (sungai) maupun oleh aliran permukaan bebas (overland flow). Ketiga 

aktivitas dari sungai ataupun aliran permukaan bebas tersebut mencakup: erosi, 

transportasi, dan deposisi atau sedimentasi (Dibyosaputro, 1997). Berbagai 

bentuklahan asal proses fluvial dan karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Contoh Satuan Bentuklahan Asal Proses Fluvial dan Karakteristiknya 

No Satuan Bentuklahan 
Asal Proses Fluvial Karaketristik 

1 
Dataran Aluvial 
(Alluvial Plains) 
 

Topografi datar sebagai hasil pengendapan aluvium di 
kiri kanan sungai, yang berasal dari hasil 
pengendapan ketika terjadi banjir dan penggenangan. 
Pada kondisi saat ini, banjir dan penggenangan sudah 
tidak aktif melanda daerah tersebut. 
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No Satuan Bentuklahan 
Asal Proses Fluvial Karaketristik 

2 

Dasar Sungai Mati 
(Abandoned River 
Channels), dan 
OxbowLake 

Pemotongan alur sungai utama atau matinya sungai 
utama sehingga aliran sungai terhenti atau 
dipindahkan kealur lainnya. 

3 Rawa Belakang (Back 
Swamp) 

Topografi datar sampai cekung, adanya vegetasi air, 
dan pada umumnya terletak di belakang tanggul 
sungai 

4 Dataran Banjir (Flood 
Plains) 

Topografi datar, elevasi rendah, dan terletak di bagian 
kiri dan kanan sungai, dan sampai saat ini masih aktif 
terlanda banjir 

5 Tanggul Alam 
(Natural Levee)             

Topografi   landai   dan   pola   memanjang  
mengikuti sungai 

6 Teras Fluvial (Fluvial 
Terraces) 

Terbentuk pada batuan induk (teras basal), dan 
lembah isian aluvium yang tebal, terdapat dikanan 
kiri sungai dengan topografi  berjenjang  yang  
terbentuk  oleh proses fluvial. 

7 Kipas Aluvial 
(Alluvial Fans) 

Berbentuk khas seperti kerucut rendah dari akumulasi  
sedimen   berukuran   bongkah,  
kerakal, kerikil, dan pasir. 

8 Delta Terletak dimuara sungai laut dangkal 
Sumber: Dibyosaputro, 1997; Sunarto dkk., 2014. 

 Analisis geomorfologi dalam survei hidrologi  memiliki peranan penting, 

ketika menggunakan interpretasi foto udara atau citra pengindraan jauh. Kajian 

geomorfologikal untuk tujuan hidrologikal harus menekankan pada peranan 

bentuklahan dan faktor geomorfologikal lainnya, dan seharusnya mempunyai 

sasaran atau target untuk mengapresiasi situasi lingkungan dari lokasi terdapatnya 

air (Verstappen, 2014). 

 Geomorfologi lahan rendah sebagian besar dicirikan oleh jaringan yang 

rumit dari tanggul alam yang terbentuk oleh saluran sungai sekarang, dan saluran 

sungai yang ditinggalkan dan dipisahkan oleh depresi rawa belakang yang luas. 

Tanggul dihasilkan oleh deposisi fluvial saat saluran penuh, dan air melewati 

tanggul pada saat debit air sungai tinggi selama musim hujan. Pola vegetasi dalam 

kondisi alami sebagai indikator yang jelas dari konfigurasi geomorfologikal, 

seperti pola penggunaan lahan pada daerah hunian, dan dataran yang digunakan 

untuk lahan pertanian. Persawahan sering menjadi ciri khas dari rawa belakang, 

sedangkan tegalan dan kebun kelapa menempati tangul alam (Verstappen, 2014). 
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1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

 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 dengan obyek, daerah atau 

gejala yang dikaji (Lillesand and Kieffer, 2004).  

Pendekatan yang dilakukan pada penginderaan jauh meliputi pendekatan spektral 

dan pendekatan spasial. Menurut Danoedoro (2010),  Pendekatan   spektral   

memandang   fenomena  bentangalam   dari   kacamata respons spektral, baik 

pancaran (emittance), pantulan (reflectance), serapan (absortance), terusan 

(transmittance) maupun hamburan balik (backscatter). Menurut  Pendekatan  ini,  

obyek  geografis  dapat  dibedakan  berdasarkan respons spektralnya. Teori 

tentang pembedaan dan klasifikasi obyek menurut Pendekatan spektral 

dikembangkan, antara lain melalui metode-metode klasifikasi multispektral, 

transformasi spektral (misalnya indeks vegetasi, indeks tanah, indeks kebasahan, 

dan indeks kekotaan), serta klasifikasi hiperspektral. 

 Pendekatan   spasial   menerapkan   teknik   penginderaan   jauh   yang 

berguna mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dari lingkungan terestrial. 

Data tersebut lebih lazim dalam sifat spasial dan ditampilkan dalam bentuk peta, 

dan peta-peta tersebut merupakan peta tematik yang menggambarkan variasi 

spasial dari fenomena tunggal atau hubungan antar fenomena (puguh, 2005). 

Semakin tinggi resolusi spasial maka ekstraksi informasi akan semakin detail 

dibandingkan dengan citra penginderaan jauh yang mempunyai resolusi spasial 

lebih rendah. Pendekatan secara visual adalah interpretasi data penginderaan jauh 

yang mendasarkan pada pengenalan ciri/karakteristik objek secara spasial. 

Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi yaitu bentuk, 

ukuran, pola, bayangan, rona/warna, tekstur, situs, asosiasi dan konvergensi bukti 

(Sutanto, 1994). Metode visual diterapkan secara maksimal pada citra 

penginderaan jauh resolusi tinggi seperti : foto udara dan citra dengan resolusi 

spasial kurang dari 10 meter. Pada citra tersebut obyek pada citra akan jelas 

dilihat secara visual atau pandangan mata manusia. 
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1.5.1.6 Citra Satelit SPOT 7 

 Citra satelit yang digunakan dalampenelitian ini adalah citra SPOT 7 untuk 

interpretasi penggunaan lahan. Citra satelit SPOT 7.Citra Satelit optis SPOT-7 

dikembangkan oleh AIRBUS Defence and Space dan diluncurkan pada 9 

September 2012 dengan Roket PSLV dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, India. 

Satelit SPOT-7 menggantikan posisi SPOT-4 dan SPOT-5 yang telah beroperasi 

sejak tahun 1998 dan 2002. Selain itu stasiun bumi dan antariksanya juga telah 

dirancang dengan perbaikan kinerja dibandingkan sebelumnya terutama dalam hal 

aktifitas akuisisi khusus yang meliputi ketepatan pengiriman dan akuisisi (area 

liputan sebesar 6,000,000 sq.km per hari). Citra satelit SPOT 7 dapat digunakan 

untuk berbagai aplikasi terutama dalam hal perolehan data yang memuat pola 

permukiman, infrastruktur, dan pola aliran. Resolusi spasial Citra SPOT sebesar 

1,5 m yang menunjukan bahwa objek yang itangkap oleh citra satelit SPOT cukup 

jelas. Berikut spesifikasi Citra satelit SPOT 7. 

Tabel 4. Pemanfaatan Citra “SPOT 7” 

Rangkuman Spesifikasi Teknis Satelit SPOT 7 

Resolusi Spasial 
1,5 meter (moda pankromatik) 

6 meter (modal multispectral) 

Band  Citra Satelit Moda Pankromatik 1 Band (Pankromatik : 450 – 745 nm) 

Band Citra Satelit  Moda Multispektral 4 Band  

Band Biru              (450-525 nm) 

Band Hijau            (530-590 nm) 

Band Merah           (625-695 nm) 

Band Inframerah    (760-890 nm) 

Akurasi <10 meter (CE 90) 

Kapasitas Perekaman Data Sampai Dengan 3 Juta Km2/ Hari 

Sumber : Sumber: www.digitalglobe.com/SPOT html, 2018 

 

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografi 

 Penelitian tentang banjir banyak yang menggunakan teknologi Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Penelitian-penelitian yang menjadi perbandingan 

penelitian  ini  juga  semuanya  menggunakan  teknologi  SIG.  Selain  dipakai 
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untuk penyajian hasil akhir peta, SIG juga dipakai untuk analisis spasial dan 

pemodelan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Secara umum ESRI,  

1990  (dalam  Prahasta,  2009) mengemukakan  bahwa SIG dikatakan sebagai 

suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat  

lunak, data geografi dan personil  yang dirancang secara  efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan 

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Namun banyak  

ahli  turut  menyumbangkan  pemikirannya  dalam  mendefinisikan Sistem 

Informasi Geografis, beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Raper (dalam  Prahasta, 2009) menyatakan  bahwa SIG adalah sistem  yang 

dapat  mendukung  pengambilan  keputusan  spasial  dan  mampu 

mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik 

fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. 

2. Aronoff (1989) berpendapat bahwa SIG adalah sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi 

nformasiinformasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menganalisis objek-objek dan atau fenomena dimana lokasi 

geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

 

1.5.1.8 Kemampuan Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

memberikan empat kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu 

pemasukan, pengelolaan atau manajemen data, manipulasi dan  analisis  serta  

keluaran.  Pemasukan  data ke  dalam  Sistem  Informasi Geografis dilakukan 

dengan cara digitasi dan tabulasi. Manajemen data meliputi semua operasi 

penyimpanan, pengaktifan, penyimpanan kembali, dan  pencetakan  semua  data  

yang  diperoleh  dari  masukan  data.  Proses manipulasi dan analisis data 

dilakukan dengan interpolasi spasial dari data non-spasial menjadi data spasial, 

mengkaitkan data tabuler ke data raster, tumpang susun peta yang meliputi map 

crossing, tumpang susun dengan bantuan matrik atau tabel dua dimensi dan 

kalkulasi peta. Keluaran utama dari Sistem Informasi Geografis adalah informasi 
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spasial baru yang dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu tersimpan dalam format 

raster dan tercetak dalam hardcopy sehingga dapat dimanfaatkan secara 

operasional. Sistem Informasi Geografis memiliki berbagai fasilitas yang dapat 

digunakan untuk membantu  berbagai  jenis  analisis  data  keruangan.  Salah  satu  

fasilitas tersebut adalah overlay atau tumpangsusun peta. Tumpangsusun peta 

digunakan untuk melakukan penggabungan informasi antara dua atau lebih data 

spasial, sehingga menghasilkan file atau theme baru yang berisi informasi  atau  

atribut  gabungan  dari  berbagai  peta  yang  digabungkan. Proses penggabungan 

meliputi berbagai macam tipe penggabungan, namun yang sering digunakan 

biasanya intersect dan union (Prahasta, 2009). 

 Integrasi   dari   metode   penginderaan   jauh   dan   SIG   dapat 

memberikan  kemudahan  dalam  hal manajemen  data,  pemrosesan  data, hingga 

penyajian hasil akhir. Penginderaan jauh memberikan kontribusi dalam 

penyediaan sumber    informasi data spasial, sedangkan SIG memberikan 

kontribusi dalam hal manajemen data hingga penyajian hasil akhir. Analisis 

spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis overlay. Analisis 

overlay merupakan bentuk sederhana dari pemodelan spasial dan biasanya berupa 

tumpangsusun beberapa peta tematik. Ada beberapa metode overlay, yaitu matrik 

dua dimensional, pendekatan kuantitatif binary, pendekatan kuantitatif berjenjang, 

pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Fungsi dasar adalah fungsi yang 

dipertimbangkan dan banyak berguna untuk berbagai macam aplikasi dan 

dianggap sebagai fungsi dasar analisis spasial lebih lanjut. Fungsi lanjut adalah 

kemampuan SIG yang telah menyediakan analisis statistik dan matematis untuk 

basis data pada model teoritis (Malczweski, 1999 dalam Prahasta, 2007). 

 

1.5.1.9  Penerapan SIG untuk Identifikasi  pemetaan kerawanan banjir 

genangan 

 Data-data yang diperlukan untuk pemetaan kawasan rawan banjir 

diperoleh dari foto udara maupun citra dan data sekunder, berupa peta-peta 

tematik. Peta-peta tematik yang berbeda, baik yang diperoleh dari analisis 

penginderaan jauh maupun cara lain dapat dipadukan untuk menghasilkan peta 
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turunan. Data-data yang terkumpul diolah untuk mendapatkan informasi baru 

dengan menggunakan SIG melalui metode pengharkatan. Tahap pemasukan data 

yang diperlukan untuk penyusunan peta tingkat kerawanan banjir dapat dilakukan 

melalui digitasi peta. Sesudah semua data spasial dimasukkan dalam komputer, 

kemudian dilakukan pemasukan data atribut dan pemberian harkat. Untuk 

memperoleh nilai kawasan rawan banjir dilalukan tumpang tepat peta-peta tematik 

yang merupakan parameter lahan penentu rawan banjir, yaitu peta kemiringan 

lereng, peta bentuklahan, peta tanah, peta curah hujan, peta drainase  dan peta 

penggunaan lahan. Proses tumpang tepat peta dengan mengkaitkan data 

atributnya, melalui manipulasi dan analisa data. Pengolahan dan penjumlahan 

harkat dari masing-masing parameter akan menghasilkan harkat baru yang berupa 

nilai potensi rawan banjir, kemudian dengan mempertimbangkan kriteria rawan 

banjir, maka potensi banjir lahan tersebut dibagi kedalam kelas-kelas rawan banjir 

(Utomo, 2004). 

 Untuk kajian banjir, peta tematik hasil interpretasi citra dapat digabung 

dengan peta-peta lainnya yang telah disusun dalam data dasar SIG melalui proses 

digitasi. Melalui metode tumpang tepat dan pengharkatan dengan SIG, maka akan 

dihasilkan kelas-kelas rawan banjir. Hasil dari kelas-kelas tersebut dipresentasikan 

dalam bentuk peta, sehingga dapat dilihat distribusi keruangannya. Hasil dari peta 

itu para pengguna dan pengambil keputusan dapat memanfaatkan untuk 

mengatisipasi banjir di darah penelitian, sehingga kerugian-kerugian yang 

ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin, atau bahkan diminimalisir (Utomo, 

2004). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Telaah tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dari sumber 

penelusuran pustaka 2016 meliputi : 

1. Anna , et all (2017), Analisis Potensi dan Kerawanan Banjir di Das 

Bengawan Solo Hulu dan Tengah. Metode yang digunakan adalah metode 

survei dengan analisis data skoring. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan 

adalah untuk mengkaji potensi dan kerawanan banjir. Hasil dari kajian 
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penelitian ini adalah DAS Bengawan Solo Hulu dan Tengah memiliki tingkat 

potensi banjir tinggi dan rendah. 

2. Andriyani, et all (2010), Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

kerawanan bahaya banjir DAS Bengawan Solo hulu berbasis Web. Tujuan 

Penelitian ini adalah untuk untuk mengembangkan SIG berbasis web yang 

diimplementasikan untuk mengetahui kerentanan bahaya banjir dalam hal 

memberi informasi tentang luas, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis 

tanah, dan jumlah rumah yang harus dievakuasi apabila terjadi banjir di 

Wilayah DAS Bengawan Solo hulu, sehingga diharapkan dapat memberikan 

wawasan teoritis dan aplikatif mengenai peranan SIG dalam mitigasi 

bencana. 

3. Kurniawati (2015), Aplikasi Sistem Informasi Geografi Untuk Pemetaan 

Kerawanan Banjir Genangan Di Kabupaten Sragen Yang Masuk Das 

Bengawan Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan 

parameter-parameter kerawanan banjir genangangan di Kabupaten Sragen 

dengan aplikasi Sistem Informasi Geografi dan Memetakan tingkat 

kerawanan banjir genangan di Kabupaten Sragen.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang yang 

menghasilkan zona kerwanan banjir menjadi 5 kelas. 

4. Wulandari (2010), Aplikasi Sistem Informasi Goegrafi Untuk Zonasi Daerah 

Rawan Banjir (Studi Kasus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah) . 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sistem 

informasi geografis dalam pemetaan zonasi daerah rawan banjir di Kabupaten 

Kudus dan memberikan gambaran daerah yang berpotensi terhadap bencana 

banjir di Kabupaten Kudus. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang dengan hasil 

lima kelas kerentanan banjir yaitu kelas sangat rentan, kelas rentan, kelas 

cukup rentan, kelas agak rentan dan kelas tidak rentan. 

Penelitian ini merupakan penelitian rintisan yang berfokus pada Sub DAS 

Mungkung. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

penelitian saya sebelumnya, namun yang membedakannya adalah saya tidak 
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menggunakan parameter bentuklahan sebagai parameternya  tetapi sebagai 

analisis pendekatan bentuklahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

juga berbeda karena skoring dan pembobotan pada penelitian ini menggunakan 

metode AHP untuk menentukan tingkat kerawanan banjir. 

Tabel 5. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Anna, et all Analisis Potensi dan 
Kerawanan Banjir di Das 
Bengawan Solo Hulu dan 
Tengah 

Mengkaji Potensi dan Kerawanan 
Banjir di DAS Bengawan Solo Hulu 
Dan Tengah. 

Survei 
Dengan 
Analisis Data 
Skoring 

Peta Kerawanan 
Banjir DAS 
Bengawan Solo 
Hulu dan Tengah 

Andriyani, 
et all 

Aplikasi Sistem Informasi 
Geografis (SIG) kerawanan 
bahaya banjir DAS 
Bengawan Solo hulu 
berbasis Web 

Mengetahui kerentanan bahaya banjir 
dalam hal memberi informasi tentang 
luas, kemiringan lereng, penggunaan 
lahan, jenis tanah, dan jumlah rumah 
yang harus dievakuasi apabila terjadi 
banjir di Wilayah DAS Bengawan 
Solo hulu 

pendekatan 
kuantitatif 
berjenjang 
tertimbang 
dan overlay 

Peta kerawanan 
bahaya banjir 
DAS Bengawan 
Solo hulu 
berbasIS web 
(WEB GIS) 

Kurniawati Aplikasi Sistem Informasi 
Geografi Untuk Pemetaan 
Kerawanan Banjir 
Genangan Di Kabupaten 
Sragen Yang Masuk Das 
Bengawan Solo 

(1) Memetakan parameter-parameter 
kerawanan banjir genangangan di 
Kabupaten Sragen dengan aplikasi 
Sistem Informasi Geografi. 
(2) Memetakan tingkat kerawanan 
banjir genangan di Kabupaten Sragen 

pendekatan 
kuantitatif 
berjenjang 
tertimbang 
dan overlay 

Peta Kerwananan 
Banjir Genangan 
di Kabupaten 
Sragen yang 
masuk DAS 
Bengawan Solo 

Wulandari Aplikasi Sistem Informasi 
Goegrafi Untuk Zonasi 
Daerah Rawan Banjir 
(Studi Kasus Kabupaten 
Kudus Provinsi Jawa 
Tengah) 

mengetahui peranan sistem informasi 
geografis dalam pemetaan zonasi 
daerah rawan banjir di Kabupaten 
Kudus dan memberikan gambaran 
daerah yang berpotensi terhadap 
bencana banjir di Kabupaten Kudus 

Pendekatan 
kuantitatif 
berjenjang 
tertimbang 
dan overlay 

Peta Zonasi 
Rawan Banjir 
Kabupaten 
Kudus 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Banjir genangan merupakan kejadian alam yang dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yang saling mempengaruhi antar variabel lainnya. Banjir genangan 

dikontrol oleh  kemiringan lereng, tekstur tanah, penggunaaanlahan dan curah 

hujan. Seluruh variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain untuk 

mengetahui persebaran dan tingkat kerawanan banjir 

Variabel kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap laju aliran air sungai 

sehingga apabila terdapat perubahan tingkat kemiringannya maka aliran air sungai 

juga akan berubah kecepatannya. Lereng yang semakin datar maka alirannya 

semakin lambat, sehingga potensi adanya genangan semakin besar. Variabel 

berikutnya yaitu penggunaanlahan yang dapat diidentifikasi dan diinterpretasi 

dengan Citra SPOT. Penggunaan lahan menjadi fakor penting akibat peran 

manusia dalam mempengaruhi kondisi lahannya. Wilayah dengan penggunaan 

lahan non vegetasi atau yang memiliki aktivitas manusia menjadi lebih intensif 

dibandingkan dengan lahan vegetasi. Aktivitas manusia tersebut dapat 

menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan salah satunya 

adalah banjir. Variabel lain yaitu tekstur tanah mempengaruhi laju infiltrasi tanah. 

Variabel ini sebenarnya sangat penting terutama dalam hal penyerapan air dan 

aliran air secara gravitasional ke dalam tanah. juga cukup penting dan masih 

berkaitan dengan penggunaan lahan dan kondisi geomorfologis suatu wilayah. 

Variabel Curah hujan menjadi faktor meteorologis dimana input air yang 

dihasilkan dalam suatu DAS berasal dari variabel ini.  

Variabel-variabel tersebut memiliki kepekaan atau pengaruh masing-masing 

terhadap banjir genangan sehingga perlu adanya analisis untuk mengetahui 

variable mana yang paling berpengaruh terhadap bencana banjir genangan.  

Analisis Pendekatan yang digunakan adalah Bentuklahan. Bentuklahan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam kajian banjir, hal tersebut 

dikarenakan bentuklahan merupakan salah satu wahana tempat berlangsungnya 

proses air mengalir yang berasal dari input hujan sampai ke laut. Kajian 

bentuklahan dapat mewakili kondisi kemiringan lereng secara umum. 
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Banjir Genangan sering terjadi di 
Sub DAS Mungkung 

PJ Melalui 
AnalisisNilai 

Spektral(Citra SPOT) 
 

SIG melalui analisis 
Spasial 

Penggunaan lahan 
Kemiringan lereng 

Curah hujan 
Tekstur tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan teknik Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografi. Salah satu keuntungan menggunakan teknik 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi adalah dapat menghemat 

waktu, biaya dan tenaga sehingga penelitian mengenai kerawanan banjir dapat 

berlangsung efektif dan efisien. Penggunaan data penginderaan jauh berupa citra 

satelit SPOT mampu menyadap beberapa parameter penyebab banjir sehingga 

analisis yang dilakukan lebih komprehensif. 

 

Bisa di deteksi dengan teknologi 
Penginderaan Jauh dan SIG 

Zona Banjir 
Genangan 

Analaisis banjir menggunakan 
Pendekatan Bentuklahan
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1.7 Batasan Operasional 

1. Banjir adalahsuatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung 

oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan 

yang semestinya kering. 

2. Genangan adalahkeberadaan air pada daerah rendah atau cekungan baik 

yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki, karena sistem drainase yang 

tidak baik. 

3. Banjir genangan adalah daerah terkena banjir (kebanjiran) terjadi akibat 

dari tidak lancarnya resapan air ke tanah. banjir genangan itu tidak berarus, 

atau maksimal berarus tenang, pada daerah cekungan dengan lereng <5%. 

4. Rawan adalah lokasi yang akan terkena bencana. (keadaan) tidak aman, 

lemah.  

5. Lokasi rawan banjir adalah suatu tempat dimana sering terjadi banjir. 

Suatu daerah dikatakan rawan banjir 

6. DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah suatu wilayah dataran yang secara 

topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui 

sungai utama. 

7. Sub DAS adalahbagian dari DAS yang menerima air hujan dan 

mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai uatama. Setiap DAS terbagi 

habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS 

 




