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BAB II 

METODE PENELITIAN 
 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan data 

penginderaan jauh dan pendekatan kuantitatif. Pemanfaatan data penginderaan 

jauh digunakan dalam pengumpulan data parameter kerawanan banjir genangan , 

serta digunakan untuk validasi data dengan cara observasi langsung dengan 

menggunakan sampel, yaitu penggunaan lahan. Pendekatan kuantitatif yaitu 

melakukan analisis dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis 

dengan teknik pengharkatan (scoring) variable penentuan kerawanan banjir 

genangan yang disajikan secara spasial dalam bentuk peta, serta dilakukan teknik 

overlay pada peta-peta variable penentu kerawanan banjir, sehingga menghasilkan 

peta kerawanan banjir genangan. 

 Adapun beberapa tahapan metode pada penelitian ini yang meliputi metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, metode pengolahan data, dan 

metode analisis. Metode pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pengumpulan data pendukung, dan tahap pemrosesan citra. 

Tahap persiapan meliputi kegiatan studi pustaka dan pengetahuan tentang data, 

alat serta perangkat yang digunakan, dimaksudkan agar mengetahui dan 

memahami data yang digunakan dalam penelitian sehingga akan memudahkan 

dalam pengumpulan data dan dapat mengetahui ketersediaan atau kelengkapan 

data yang mendukung dalam penelitian. Tahap pengumpulan data pendukung 

meliputi kegiatan mengumpulkan beberapa data yang terdiri dari data vektor dan 

raster yang merupakan data pendukung terkait untuk pembuatan parameter 

kesesuaian lahan untuk keterlintasan jalan. Tahap pemrosesan citra meliputi 

kegiatan untuk mengoreksi citra dan perbaikan citra, sehingga citra penginderaan 

jauh dapat digunakan untuk tahap penelitian berikutnya dengan akurasi data yang 

baik. 

 Metode pengambilan sampel meliputi kegiatan untuk menentukan teknik 

pengambilan sampel (sampling) yang digunakan dalam uji lapangan. Metode 

pengambilan sampel pada penelitian menggunakan metode Sampel Purposif. 
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Metode pengolahan data meliputi kegiatan mengolah data untuk memperoleh hasil 

yang diharapkan yaitu peta kerawanan banjir genangan, dalam tahap ini meliputi 

pengolahan data parameter kerawanan, penggabungan data atau proses overlay, 

klasifikasi dan terakhir pembuatan peta kerawanan banjir genangan. 

 

2.1 Populasi/ Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah bencana banjir genangan yang terjadi di Sub 

DAS Mungkung yang mencakup dua kabupaten yaitu kabupaten Sragen dan 

Kabupaten Karanganyar. 

 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel digunakan ketika populasi 

tidak mungkin dilakukan pengukuran secara keseluruhan, berdasarkan 

pertimbangan, waktu dan biaya. Metode pengambilan sampel menggunakan 

metode acak (Nonprobability sampling) yaitu Sampel Purposif dengan satuan 

lahan sebagai unit samplingnya. Metode pengambilan sampling pruposif adalah 

metode sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian 

yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diambil 

memiliki cirri-ciri yang khusus dari populasi sehingga dapat dianggap cukup 

representative. Cirri-ciri maupun strata yang khusus tersebut tergantung 

keingginan peneliti. (Yunus Hadi, 2016). 

Sampel satuan lahan penelitian ini ditentukan dengan cara menumpang 

tindihkan (overlay) peta kemiringanlahan, peta infiltrasi tanah, peta curah hujan, 

dan peta penggunaan lahan. Hasil overlay akan diperoleh peta satuan lahan yang 

digunakan sebagai unit semplingnya. Satuanlahan adalah satuan bentang alam 

yang digambarkan serta di  petakan atas dasar sifat fisik atau karakteristik lahan 

tertentu.Satuan lahan dapat dibuat dari hasil tumpangsusun peta geologi, peta 

tanah, peta kemiringan lereng dan peta penggunaan lahan (FAO, 1977dalam R.A. 

van Zuidam and F.I. van Zuidam-Cancelado,1979).  

Hasil pembuatan satuan lahan di daerah penelitian diperoleh 65 satuan lahan 

(terlampir), dengan titik sampel sebanyak 30 titik sampel. Penentuan jumlah titik 
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sampel tersebut ditentukan berdasarkan permasalahan penelitian yaitu difokuskan 

pada daerah yang mengalami permasalahan yang rawan banjir. Sampel tersebut 

dianggap mewakili anggota populasi atas dasar karaketer strata, yang mana data 

satuan lahan diperoleh dari pemanfaatan data pengindraan jauh yang didapat 

dengan teknik interpretasi visual yang berdasarkan unsur interpertasi, seperti 

warna, tekstur, bentuk dan lain sebagainya, kemudian dikalsifikasikan 

berdasarkan karakteristik yang sama, sehingga jika suatu populasi memiliki 

karakteristik yang sama maka termasuk anggota populasi yang sejenis.  

 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

2.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi beberapa kegiatan berikut : 

1) Kegiatan studi pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui terlebih dahulu 

memahami konsep penelitian, metodologi, teknik perolehan data, langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam penelitian, objek penelitian dan 

visualisasi hasil penelitian. 

2) Pengetahuan dan pemahaman terhadap data yang diperlukan, dimaksudkan 

agar mengetahui dan memahami data yang digunakan dalam penelitian 

sehingga akan memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat mengetahui 

ketersediaan atau kelengkapan data yang mendukung dalam penelitian. 

3) Penyiapan alat dan metode yang akan digunkaan sehingga penggunaan waktu 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2 Pengumpulan  Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi lapangan 

Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual dan langung 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenonema yang ada pada objek penelitian (Moh. Pandu Tika, 2005). Tujuan 

dari observasi pada penelitian ini adalah untuk menguji akurasi hasil interpretasi 
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data pengindraan jauh serta untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, 

sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Observasi ini meliputi 

membandingkan hasil interpretasi penggunaan lahan dengan keadaan dilapangan, 

serta mengukur kemiringan lereng dilapangan sebagai perbadingan dengan peta 

lereng hasil pengolahan data pengindraan jauh. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya (suharsini Arikunto, 

2010). Data yang diperoleh dari dokumentasi sebagai data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang terkait untuk 

pembuatan parameter kerawanan banjir genangan. Pengumpulan data sekunder 

data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu data curah hujan harian 

maksimal di setiap stasiun hujan untuk pembuatan peta intensitas curah hujan, 

Peta Jenis tanah dan Peta kemiringa lereng yang berasal dari Balai besar aliran 

sungai bengawan solo dan BPDAS Solo. Berikut data dan sumber data yang 

digunakan dalam analisis tingkat kerawanan banjir genangan dapat dilihat pada 

tabel 6 

Tabel 6. Pengumpulan Data 

No Data Jenis Sumber Data 
1 Peta Penggunaan Lahan   Primer Citra SPOT 7, Badan 

Informasi Geospasial 
2 Tabel Isian Survei Lapangan Primer  
3 Data SRTM  Primer USGS atau download srtm 

4 
Peta RTRW Kabupaten Sragen 
tahun 2011 – 2031 (untuk jalan, 
garis kontur, batas administrasi, 
toponimi, jaringan 

Sekunder 
Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sragen 

5 Peta Kemiringan Lereng DAS 
Bengawan Solo  Sekunder Badan Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Solo 
6 Data Curah hujan DAS Bengawan 

Solo (2008-2017) Sekunder Badan Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Solo 

7 Peta Jenis Tanah DAS Bengawan 
Solo  Sekunder Badan Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Solo 
8 Batas DAS Bengawan Solo Sekunder Badan Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Solo 
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2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

 Instrumen penelitian meliputi alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian kerawanan banjir. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

bertujuan untuk memperoleh dan mengolah data. Berikut alat dan bahan yang 

digunakan 

a. Alat 

1. GPS Navigasi Garmin untuk merekam titik koordinat 

2. Kompas Geologi untuk mengecek kemiringan lereng  

3. Kamera untuk dokumentasi 

4. Alat  tulis digunakan pada saat lapangan   

b. Bahan 

1. Data Administrasi Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar 

2. Data kemiringan lereng yang didapatkan dari Data Kontur dan DEM 

3. Data Infiltasi Tanah didapatkan dari peta tekstur tanah dan jenis tanah 

4. Peta Geologi yang berasal dari Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Geologi 

5. Data Penggunaanlahan diperoleh dari proses digitasi Citra SPOT 7 

6. Data curah hujan wilayah Sub DAS Mungkung tahun 2007-2016 dari 

BPDAS Solo 

7. Data Titik dan Jalur survey untuk mengetahui tingkat keakuratan peta 

 

2.5 Teknik Pengolahan Data 

 Pada bagian ini perlu dijelaskan tahapan pengolahan data dalam 

penelitian,mulai dari data mentah sampai data siap untuk dianalisis.Data-data 

yang telah dikumpulkan diolah menjadi parameter-parameter dalam analisis 

pemetaan tingkat Kerawanan Banjir. Parameter-parameter yang digunakan 

berdasarkan standar indikator/ parameter kerawanan banjir antara lain: 

 

2.5.1 Peta Bentuklahan 

Pembuatan peta bentuklahan menggunakan sumber dari Data kontur, DEM, 

Peta Geologi dan peta rupa bumi Indonesia. Dari sumber tesebut dilakukan 
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interpretasi bentuklahan. Setelah mendapatkan peta bentuklahan tentatif kemudian 

dilakukan uji akurasi bentuklahan dengan pengambilan sampel di lapangan. Peta 

tentatif bentuklahan yang sudah diuji akurasi dengan data sampel lapangan 

menghasilkan peta bentuklahan defnitif. Peta bentuklahan definitif akan 

digunakan sebagai analisis untuk membuat peta banjir genangan. 

 

2.5.2 Penyusunan Parameter Banjir Genangan 

Parameter yang digunakan berupa: 

1. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng sangat mempengaruhi terjadinya banjir genangan.  

Semakin datar kemiringan lerengnya, maka akan semakin besar kerawanan 

banjir. Proses pembuatan peta kelas lereng dengan menggunakan data SRTM. 

Data SRTM  tersebut  kemudian  dibuat  slope  dengan  klasifikasi  kelas  lereng 

menggunakan metode Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan 

Konservasi Tanah, 1986.  

 
Gambar 3. Hasil Pengolahan Slope 
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Tabel 7. Klasifikasi Kelas Lereng 
Kelas Kelas Lereng Keterangan 
I 0 – 3 % Datar  
II 3 – 8 % Sangat Landai 
III 8 – 15 % Landai 
IV 15 – 25 % Sedikit curam 
V 25 – 45 % Curam 

(Sumber: Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi 
Tanah, 1986) 
Setelah mendapatkan hasil slope maka selanjutnya adalah 

mengklasifikasikan lereng menjadi 5 kelas sesuai dengan table 7 dengan spatial 

analysis tools -> reclassify 

2. Pemutakhiran Peta Penggunaan lahan 

Pada Penelitian ini dilakukan ekstrasi dari Citra SPOT 7 ke data vector 

penggunaanlahan. cara yang dilakukan meliputi pemotongan citra, identifikasi 

dan interpretasi citra. 

Pemotongan citra dilakukan untuk mendapatkan area wilayah kajian yaitu 

Sub DAS Mungkung yaitu dengan bantuan Sofware ENVI 5.0. Tahapan dalam 

pemotongan citra yaitu dengan tool masking. Kelebihan Citra SPOT 7 adalah 

resolusi spasial sudah cukup tinggi, bisa untuk diidentifikasi vegetasi dan objek 

yang peka terhadap inframerah. Kekuranganya adalah spectral terbatas jadi tidak 

bisa analisis secara lebih. Berikut kajian peneltian citra spot 7 Sub DAS 

Mungkung. 

 
Gambar 4 . Hasil Potongan Citra SPOT 7 2016 
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Identifikasi dan  interpretasi dilakukan secara visual dengan digitasi on 

screen dari citra SPOT 7 dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi.  Sistem 

klasifikasi yang digunakan yaitu berdasarkan SNI klasifikasi penutup dan 

penggunaanlahan tahun 2014 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) nomor 

ICS07.040 yaitu meliputi sebagai berikut : 

Tabel 8. Klasifikasi SNI 7645 Tahun 2014 
No Klasifikasi Keterangan 

1. Sawah irigasi Sawah yang sumber airnya dari irigasi 

2. Sawah tadah hujan Sawah yangs umber airnya dari hujan 

3. Ladang Pertanian lahan kering   yang ditanami 
tanaman semusim 

4. Perkebunan Lahan yang digunakan pertanian tanpa 
pergantian tanaman selama duatahun 

5. Hutan lahan kering Hutan yang tumbuh dan berkembang 
dilahan kering 

6. Semak./Belukar Lahan kering yang ditumbuhi vegetasi 
alami heterogen 

7. Padang rumput Areal    terbuka    didonimasi    rumput 
Heterogen 

8. Rawa Genangan air tawar atau payau yang luas 
dan permanen 

9. Sungai Tempat mengalirnya airalami 
10. Permukiman Lahan yang digunakan sebagai tempat Tingga 

(Sumber : SNI Tahun 2014 dengan modifikasi 

Proses digitasi dilakukan dengan menggunakan software Arcgis dengan 

bantuan tools Create Features dan polygon. Berikut hasil digitasi 

penggunaanlahan. 

 
Gambar 5. Hasil digitasi Penggunaan lahan 

Permukiman 
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Citra SPOT 7 memiliki keunggulan karena resolusi spasial lebih tinggi 

sehingga untuk identifikasi penggunaanlahan  sangat baik hingga skala besar 

yaitu 1:50.000. 

3. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah berperan penting dalam penentuan kerawanan banjir 

genangan. Hal ini karena tektur tanah berpengaruh terhadap kemampuan 

infiltrasi Tanah. Semakin halus tekstur tanah maka kemampuan untuk menyerap 

air/ tingkat infitrasi akan semakin jelek, pun sebalinya apabila semakin kasar 

tekstur tanah maka akan semakin baik laju infiltrasi tanahnya. Berikut table 9 

tekstur tanah berdasarkan USDA. 

Tabel 9. Klasifikasi Tekstur Tanah menurut USDA 
Istilah Umum Kelas Tekstur 

tanah utama 

Persen (%) 
Simbol 

Tiga kelas Lima Kelas Pasir Debu Lempung 

Tanah 

Berpasir 

Tanah Bertekstur 

kasar 

Pasir >85 <15 - S 

Pasir Begeluh 85-90 

70-85 

<15 

<30 

 LS 

Tanah 

Bergeluh 

Tanah bertekstur 

Agak kasar 

Geluh Berpasir 43-52 

>52 

<50 

>30 

<7 

<20 

SL 

Tanah bertekstur 

sedang 

Geluh <52 28-50 - L 

Geluh berdebu - >50 

50 -80 

12-27 

<12 

SiL 

Debu - >80 <12 Si 

Tanah bertekstur 

agak halus 

Geluh lempung 

berpasir 

>45 <28 20-35 SiCL 

Geluh 

berlempung 

20-45 - 27-40 CL 

Geluh lempung 

berdebu 

<12 - 27-40 SiCL 

Tanah 

berlempung 

Tanah Bertekstur 

halus 

Lempung 

berpasir 

>45  >35 SC 

Lempung 

berdebu 

- >40 <40 SiC 

Lempung <45 <40 >40 C 

Sumber: USDA 
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4. Curah Hujan 

Pemrosesan peta curah hujan menggunakan metode isohyet. Metode isohyet 

ini sangat cocok digunakan untuk daerah perbukitan atau pegunungan. 

Distribusi   curah   hujan  (rainfall)   di   suatu   daerah   yang digambarkan   

dengan isohyet,   dapat   menggunakan   data   bulanan   yang hasilnya berupa 

isohyet 1 tahun, ataupun data bulanan bahkan data harian. Ketelitiannya peta   

isohyet   yang   dibuat tergantung pada kepadatan pos penakar hujan (jumlah 

pos penakar hujan per satuan luas).  Distribusi hujan yang jatuh  di  suatu  

wilayah  dari  waktu  ke waktu  akan mempunyai  pola yang tidak  sama 

(Seyhan, 1990). 

Hujan rata-rata DAS dihitung dengan  rumus : 

 

P    = hujan rata-rata DAS  

Ai  = isohyet ke i 

A1/2 = luas daerah antara dua isohyet ke 1 dan ke 2 dalam batas DAS 

Pengolahan  peta  curah  hujan  menggunakan  metode  isohyet  ini 

menggunakan interpolasi pada program ArcGIS yaitu dengan memasukkan nilai 

curah hujan rata-rata bulanan pada setiap titik stasiun hujan. Kemudian 

dilanjutkan dengan interpolasi setiap titik stasiun hujan menggunakan 

operasional teknis IDW (inverse distance weight) sehingga akan didapatkan 

data sebaran curah hujan pada daerah kajian dengan satuan mm/tahun. 

Tabel 10. Kelas curah hujan 

No Curah hujan (mm/th) Keterangan 
1 >4000 Sangat tinggi 
2 3001-4000 Tinggi 
3 2001-3000 Sedang 
4 1001 - 2000 Rendah 
5 <1000 Sangat Rendah 

   Sumber : BBSDLP, 2009 
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2.5.3 Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan untuk menguji tingkat keakuratan hasil 

interpretasi penggunaan lahan yang mana data yang dihasilkan masih berupa data 

tentatif, maka perlu adanya observasi lapangan agar peta penggunaan lahan yang 

dihasilkan lebih akurat. Pengecekan / Observasi lapangan dilakukan dengan 

pembuatan titik sampel dan jalur survey sebelumnya. Penentuan titik sampel 

lapangan menggunakan Metode pengambilan sampel menggunakan metode acak 

(Nonprobability sampling) yaitu Sampel Purposif. Metode pengambilan sampling 

pruposif adalah metode sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil 

objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang 

diambil memiliki ciri-ciri yang khusus dari populasi sehingga dapat dianggap 

cukup representatif. Cirri-ciri maupun strata yang khusus tersebut tergantung 

keingginan peneliti. (Yunus Hadi, 2016). 

Pembuatan titik survei mewakili setiap penggunaan lahan pada tiap unit 

analisis dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan aksesibilitas yang mudah 

dilalui. Pengambilan sample pada penggunaan lahan ini dengan memilih lokasi 

yang mewakili kenampakan yang berbeda. Pengambilan sampel secara 

sederhanan juga dapat menghemat waktu, biaya dan lebih teliti. Hasil cek 

lapangan kemudian dicocokan dengan hasil interpretasi dengan cara melakukan 

uji akurasi. Berikut hasil uji akurasi penggunaan lahan pada table berikut ini : 

Tabel 11. Hasil uji akurasi penggunaan lahan 

  
D

at
a 

In
te

rp
re

ta
si

 

DataLapangan 
Penggunaan 

lahan 
 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

I 
Total 

Sampel 
 
Sesuai

A            
B            
C            
D            
E            
F            
G            
H            
I            

Total Sampel            

(Sumber : Hasil pengolahan data dan cek lapangan, 2018) 
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Dari hasil table uji akurasi maka akan diketahui presentase nilai 

keakuratan interpretasi citra yaitu dengan rumus sebagai berikut 

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

 

2.5.4 Interpretasi Ulang 

Interpretasi ulang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

yaitu dengan memperbaiki kesalahan pada hasil interpretasi perubahan 

penggunaan lahan yang dilakukan sewaktu pengecekan lapangan dengan GPS. 

Interpretasi ulang ini dilakukan untuk pembaruan data yang terdapat perubahan 

pengunanlahan dilapangan. Hasil interpretasi ulang ini berupa Peta Penggunaan 

Lahan Sub DAS Mungkung tahun 2017. 

 

2.5.5 Pengharkatan 

Metode pengharkatan yang digunakan dalam penentuan zonasi rawan 

banjir yang digunakan ialah metode berjenjang tertimbang. Pengharkatan 

(scoring) merupakan proses memberi nilai pada masing-masing variabel yang 

terdapat pada setiap parameter, sedangkan tertimbang adalah adanya faktor 

penimbang (weighted factor), yaitu faktor pengali yang besarnya sesuai dengan 

peranan variable terhadap hasil ukur.  

Pembobotan adalah pemberian bobot pada peta digital masing-masing 

parameter yang berpengaruh terhadap banjir, dengan 4 parameter didasarkan atas 

pertimbangan seberapa besar masing-masing parameter banjir berpengaruh 

terhadap banjir yaitu Kemiringan lereng, Curah hujan, Penggunaan lahan, 

Infiltrasi tanah. Tiap-tiap parameter terbagi atas beberapa kelas yang diberi  nilai 

skor sesuai dengan besar kecilnya pengaruh terhadap kejadian banjir. Pembagian 

kelas dari setiap parameter yang digunakan secara umum disesuaikan dengan 

kelas parameter yang dimiliki oleh daerah yang diamati. Semakin besar pengaruh 

terjadinya banjir maka bobot dan nilai variable indikator juga semakin besar. 

Berikut adalah tabel contoh pembagian kelas dari parameter banjir beserta nilai 

skor yang diberikan dan nilai bobot dari tiap parameter itu sendiri. Penentuan 

Sumber : Huda, Widiastuti (2002), Yunan 
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bobot dan harkat pada setiap variabel menggunakan analisis Analitycal Hierarchy 

Process (AHP). 

 

2.5.6 AHP 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu cara untuk 

memecahkan masalah yang komplek, dengan terlebih dahulu mengklasifikasi 

berbagai kriteria atau faktor masalah ke dalam susunan hirarki yang terstruktur 

dan sistematis (Rai dan Bhushan, 2004). AHP sering digunakan sebagai metode 

pemecahan masalah dibandingkan dengan metode yang lain karena alasan-alasan 

sebagai berikut: 

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada sub-kriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan  alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

Konsep dasar dari AHP adalah penggunaan matrix pairwise comparison 

(matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan nilai bobot relatif antar 

kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya 

dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya (Saaty, 1986). 

Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya 

persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah 

kompleks atau tidak terstruktur dalam sub masalah, lalu menyusunnya menjadi 

suatu bentuk hierarki (Kusrini, 2007 dalam Hamdani, 2014). Perhatikan tabel 3.7 

skala dasar perbandingan berpasangan. 

Tabel 12. Skala Dasar Perbandingan Berpasangan 
Tingkat 

Kepentingan 
 

Definisi Keterangan 

 
1 

 
Sama Pentingnya Kedua elemen mempunyai pengaruh 

Yang sama 
 

3 
 

Sedikit lebih 
penting 

Pengalaman dan penilaian sangat 
memihak satu elemen dibandingkan 
dengan pasangannya 
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Tingkat 
Kepentingan 

Definisi Keterangan 

 
5 

 
 

Lebih Penting 

Satu elemen sangat disukai dan secara 
praktis dominasinyasangat nyata 
dibandingkan denganelemen 
pasangannya. 

 
7 

 
 

Sangat Penting 

Satu elemen terbukti sangat disukai 
dan secarapraktis dominasinyasangat 
nyata, dibandingkan denganelemen 
pasangannya. 

 
9 

 
Mutlak lebih penting 

Satu elemen terbuktimutlaklebih disukai
dibandingkan dengan pasangannya, pada 
keyakinan tertinggi. 

 
2, 4, 6, 8 

 
NilaiTengah 

Diberikan bila terdapat keraguan penilaian
diantara dua tingkatkepentingan yang 
berdekatan. 

 (Sumber : Saaty, 1986 dalam Hamdani, 2014) 
 

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang 

lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidak 

konsistensian. Saaty (1990) telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari 

matrik berordo n dapat diperoleh dengan rumus : 

CI = (λmaks-n)/(n-1)................................................... (1)  

Dimana : 

CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 

Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah 

kolom dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian di ukur dengan 

menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi (CI) 

dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n. 

Rasio konsistensi dapat dirumuskan : 

CR = CI/RI............................................................... (2) 
 
Bilanilai CR lebih kecil dari 10%, ketidak konsistensian pendapat 

masih dianggap dapat diterima. Perhatikan tabel 14 

Tabel 14.Daftar Indeks random konsistensi (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59
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Penentuan nilai bobot setiap parameter berdasarkan pengaruh dan kekuatan 

parameter tersebut dalam mengakibatkan terjadinya banjir genangan. Semakin 

kuat atau tinggi parameter tersebut menyebabkan banjir genangan maka bobotnya 

akan semakin tinggi sebaliknya semakin kecil atau rendah parameter tersebut 

menyebabkan banjir genangan bobotnya juga semakin kecil.  Parameter yang 

digunakan yaitu kemiringan lereng, penggunaanlahan, infiltrasi tanah dan curah 

hujan. 

 

2.5.7 Analisis Spasial (Overlay) 

Parameter kerawanan banjir genangan yang berupa kemiringan lereng, 

curah hujan, tekstur tanah, dan penggunaan lahan, di overlay menjadi satu untuk 

menghasilkan informasi baru. Proses overlay yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Intersect. Intersect adalah metode tumpangsusun antara dua data grafis 

dengan data grafis kedua sebagai batas luarnya. 

Pengkelasan tingkat kerawanan menggunakan metode pendekatan 

berjenjang tertimbang dengan formula sebagai berikut: 

Harkat total = (V1*B1) +(V2*B2) + ...  + (Vn*Bn) 

Keterangan : 

V1 : Variabel 1 

B1 : Bobot variabel 1 

V2 : Variabel 2 

B2 : Bobot variabel 2 

Pembobotan adalah pemberian bobot pada peta digital terhadap masing–
masing parameter yang berpengaruh terhadap banjir denagn metode AHP, 
semakin besar pengaruh parameter terhadap kejadian banjir maka bobot yang 
diberikan semakin tinggi. 

 

2.5.8 Klasifikasi Data Banjir Genangan 

Menurut Kingman (1991) untuk menentukan lebar interval masing-masing kelas 

dilakukan dengan membagi sama banyak nilai-nilai yang didapat dengan jumlah 

interval kelas yang ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 
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.....................................................................................(4) 

Sumber: Huda, Widiastuti (2002), Yunan (2005) 

Keterangan : 

I : Interval Kelas 

R : Selisih nilai maksimum dan nilai minimum 

 N : Jumlah kelas 

Nilai interval ini kemudian menjadi dasar dalam pengkelasan tingkat 

kerawanan banjir . Pengkelasan tingkat kerawanan banjir terbagi atas 5 kelas yaitu 

tidak rawan, agak rawan, sedang. rawan, sangat rawan. Hal ini bertujuan agar 

hasil akhir lebih jelas dan memudahkan dalam melihat sebaran tingkat kerawanan 

banjir genangan. 

 

2.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis menggunakan anlisis deskripstif. Secara keseluruhan unit 

analisis yang digunakan adalah berdasarkan bentuklahan karena banjir akan 

menggenangi suatu daerah yang dianggap datar dan tidak akan menggenangi 

untuk daerah yang miring sehingga perlu mengetahui zona-zona bentuklahan 

sebagai unit analisisnya. Metode analisis data untuk kerawanan banjir genangan 

menggunakan analisis AHP dengan melakukan pengharkatan dan pembobotan 

pada masing-masing parameter fisiknya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan  

untuk penelitian lanjutan  seperti pemetaan mitigasi bencana banjir genangan 

maupun untuk penelitian lainya terkait banjir genangan dan bisa dimanfaatkan 

agar desa-desa yang rawan banjir genangan  bisa memahami wilayahnya  masuk 

zona rawan banjir  genangan dengan resilient terhadap  ancaman bencana 

tersebut. 
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Diagram Alir   

 

Peta Kontur Peta Jenis Tanah 
Data Curah 

Hujan Citra SPOT7 

Interpretasi dan Digitasi

Skoring dan Pembobotan (AHP)

Harkat total 

Klasifikasi 

Cek Lapangan 

Interpretasi ulang 

Infiltrasi Tanah 

Peta Penggunaan lahan Sub DAS 
Mungkung  2017 

Overlay 

Analisis Kerawanan Banjir Genangan di 

Sub DAS Mungkung 

Keterangan : 

: Data Input 

: Proses 

: Output

Gambar 6. Diagram alir penelitian 

Peta Kerawanan Banjir Genangan di Sub DAS Mungkung 

Peta Kemiringan Lereng 
Sub DAS Mungkung 

Peta 
Bentuklahan 

Data DEM

Data Elevasi
Tekstur Tanah 

Peta Curah 
Hujan 

Peta Geologi 
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