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BAB III 

DESKRIPSI GEOGRAFIS DAERAH PENELITIAN 

 
3.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian 

Kondisi geografis daerah penelitian dapat ditinjau dari kondisi geografi, 

iklim, geologi, gomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Kondisi geografi 

daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah 

lain yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, dan batas-batas wilayah. 

Penggambaran kondisi geografi daerah dilakukan dengan deskripsi tulisan 

maupun melalui presentasi peta wilayah. Kondisi geografis daerah penelitian 

berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumberdaya 

alam maupun dalam potensi lahan. Kondisi geografis setiap daerah memiliki 

karakteristik masing-masing, yang disebabkan kondisi lahan (geologi, 

geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini 

akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam serta kaitanya 

dengan potensi lahan. Kondisi geografis daerah penelitian sebagai berikut : 

 

3.1.1 Letak, Luas, dan Batas 

Sub DAS Mungkung merupakan salah satu bagian dari DAS Bengawan 

Solo yang berbentuk lonjong.  Sub DAS Mungkung terletak diantara 

7°24'47.5"LS-7°37'2945"LS dan 110°56'39.1"BT - 111°11'26.06"BT yang berada 

pada tengah wilayah yang merupakan cabang sungai utama dengan cakupan 

27.696,60 Ha. 

Aliran Sub DAS Mungkung diapit oleh dua sungai besar yaitu sungai 

Bengawan Solo dan Sungai Mungkung.Aliran sungai di  Sub DAS Mungkung 

mengalir di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar 

yang terbagi menjadi sebelas kecamatan yaitu enam Kecamatan berada di wilayah 

Kabupaten Sragen antra lain : Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Sragen, 

Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Kedawung, sebagian kecil Kecamatan 

Masaran dan Kecamatan Ngrampal,  dan lima Kecamatan berada di wilayah  
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Kabupaten Karanganyar antara lain : Kecamatan Ngargoyoso, sebagian 

KecamatanMojogedang, Kecamatan Kerjo, sebagian kecil Kecamatan Jenawi dan 

Karangnyar. Secara administratif , Sub DAS Mungkung berbatasan langsung 

dengan :  

Sebelah Barat  : Desa Kalibata 

Sebelah Utara   : Kecamatan Gesi 

Batas Timur   : Desa Mojorejo 

Sebelah Selatan : Desa Salam 

3.2 Kondisi Fisik 

3.2.1 Geomorfologi 

Kondisi geomorfologi Sub DAS Bengawan Solo dipengaruhi oleh proses 

geomorfik yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Proses geomorfik 

yang terjadi diakibatkan oleh tenaga eksogen maupun tenaga endogen yang 

mengakibatkan terjadinya erosi, gerak massa, transportasi, dan sedimentasi pada 

sungai. Tenaga eksogen yang membantu terjadinya proses geomorfik di lokasi 

kajian adalah air dan angin. Secara geomorfologi, Sub DAS Mungkung dikontrol 

oleh 2 proses utama yaitu volkanik dan fluvial. Kedua proses ini menyebabkan 

adanya berbagai macam bentuklahan asal proses volkanik dan fluvial di Sub DAS 

Mungkung. Bentuklahan asal proses volkanik antara lain adalah Perbukitan dan 

Pegunungan yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pada bagian hilir 

sungai yang merupakan inlet Sungai Mungkung, banyak terdapat bentukan asal 

proses fluvial. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pertemuan aliran sungai yang 

menyebabkan adanya endapan material sungai. Ada 3 bentuklahan yang terbentuk 

di sekitar Sub DAS Mungkung , yaitu lereng Perbukitan dan Pegunungan, Dataran 

bentuklahanan asal proses fluvial yaitu Dataran Alluvial. Lebih detailnya kondisi 

geomorfologi Sub DAS Bengawan Solo ditunjukkan pada table berikut 

Tabel 15. Bentuklahan Sub DAS Mungkung 

No Bentuklahan Luas (Km2) 
1 Dataran Alluvial 166,48 
2 Dataran  89,57 
3 Perbukitan dan Pegunungan 20,91 
Sumber : BPDAS, 2017 
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Gambar 7. Peta Administrasi Sub DAS Mungkung 
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Gambar 8. Peta Bentuk lahan 
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3.2.2 Topografi 

Topografi atau relief permukaan Sub Mungkung bervariasi mulai dari 

bentukan relatif datar hingga bentukan permukaan yang curam. Proses 

pembentukan permukaan banyak dipengaruhi oleh bekerjanya proses-proses 

geologi di dalamnya.  

 Topografi permukaan Sub DAS Mungkung di bagian Bentuklahan 

Mountains di dominasi oleh cenderung tinggi yaitu perbukitan dan pegunungan. 

Terdapat banyak struktur geologi patahan dan lipatan sehingga dimungkinkan 

terbentuknya mata air dan terjadinya alur-alur sungai diantara dome perbukitan 

yang terbentuk. Bagian Sub DAS Mungkung terdapat peralihan bentukan relief 

dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Berdasarkan topografi Sub DAS 

Mungkung dapat diperkirakan bahwa, aliran permukaan pada peralihan antara 

bagian hulu dengan bagian tengah Sub DAS Mungkung dengan arah memusat dan 

cepat, sebagai akibat dari sub-das bagian hulu  berbentuk segitiga terbalik dengan 

lereng curam. Oleh karena itu, banjir dan genangan akan terjadi di sekitar 

peralihan bagian hulu dengan bagian tengah Sungai Bengawan Solo. Alur sungai 

mulai berkelok karena menabrak bentukan tonjolan permukaan bumi dengan 

kekerasan batuan yang cukup tinggi sehingga tidak bisa tergerus membentuk alur 

sungai. Akhirnya alur sungai yang terjadi akan berbelok. Di bagian bentuklahan 

dataran Banjir bentuk relief yang dominan berupa dataran rendah. Alur-alur 

sungai banyak yang berkelok dan memiliki penampang sungai yang cukup lebar. 

Sedimen hasil pengikisan di wilayah di Sub DAS Mungkung mulai terakumulasi 

sehingga dimungkinkan memicu pendangkalan sungai. Bagian Dataran Banjir 

memiliki relief permukaan dominan datar sangat dimungkinkan terjadi genangan 

air akibat hujan yang cukup besar dan daya serap air oleh tanah yang lamban. 

Sebagai antisipasi agar banjir genangan tidak sering terjadi, sebaiknya mulai 

dipertimbangkan model penanganan air hujan yang jatuh di permukaan untuk 

segera masuk kedalam outlet laut. Sanitasi lingkungan dan jalur-jalur pengaliran 

air di permukiman harus terjaga bersih dan tidak ada yang tersumbat sehingga 

fungsinya sebagai jalur transportasi air menuju outlet laut tetap lancar.  
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Analisis ketinggian permukaan tanah di Sub DAS Mungkung didapatkan dari 

pengolahan data Digital Elevation Model (DEM) dan kontur  yang mencakup 

seluruh wilayah Sub DAS Mungkun. Data Kontur dan DEM yang mencakup 

seluruh wilayah Sub DAS Mungkung ditunjukkan pada peta ketinggian 

permukaan. Keterangan warna dari gradasi merah muda menuju ke merah pekat 

menunjukkan perubahan nilai ketinggian permukaan dari yang rendah menuju ke 

permukaan yang tinggi.  Sub DAS Mungkung didominasi warna merah muda 

menandakan daerah tersebut ketinggian permukaannya rendah dan reliefnya datar. 

Berbeda dengan bagian selatan daerah pegunungan dan perbukitan yang sudah 

mulai bercampur adanya perubahan warna dari merah muda ke merah pekat 

menandakan bahwa bagian selatan banyak dijumpai permukaan dengan 

ketinggian yang rendah menuju ke tinggi. Mulai muncul beberapa kenampakan 

bukit-bukit dan igir pegunungan diselingi oleh alur-alur sungai.  

 

3.2.3 Tanah 

 Setiap jenis tanah memiliki sifat fisik dan sifat kimia tertentu. Berdasar 

pada karakteristik sifat tanah pada suatu wilayah lingkup DAS akan dapat dikenali 

sifat dan karakter proses penyerapan air ke dalam tanah dan aktifitas biofisik 

lahan di permukaan lahan. Oleh karena itu, jenis tanah perlu diperhatikan dalam 

mengkaji karakteristik DAS. Berikut Sebaran jenis tanah di Sub DAS Mungkung 

berdasarkan data BPDAS tabel 16 berikut. 

Tabel 16. Luas Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Luas 
(Km2)

1 Alluvial 47,86 
2 Grumusol 11,04 
3 Latosol 199,88
4 Regosol 17,46 
5 Kompleks Andosol Coklat, Andosol Coklat Kekuningan  & Litosol 0,73 

Sumber : BPDAS, 2017 
 
Dari data luas jenis tanah diatas maka dapat diketahui bahwa jenis tanah 

terluas di Sub DAS Mungkung adalah jenis tanah Latosol seluas  199,88 km2, 

kedua adalah Alluvial dengan luasan 47,8 km2, ketiga Regosol dengan luas 17,46 
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keempat adalah grumusol dengan luas 11,04 km2, dam terkecil yaitu kompleks 

andosol coklat, andosol coklat kekuningan  & litosol dengan luas 0,73 km2. Tanah 

yang cenderung memiliki sifat lempung memiliki daya konektisitas sesame 

partikel lempung yang kuat. Tidak memberikan ruang yang luas kepada partikel 

lain seperti air untuk masuk diantara celah-celah di dalam material lempung 

tersebut, sehingga perjalanan air untuk menerobos tanah lempung relative sulit. 

 

3.3 Penggunaan lahan 

Penggunaan lahan berdasarkan data Badan Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai bengawan Solo (BPDAS Solo) terdiri dari Air Tawar, Hutan, Industri, 

Kebun, Permukiman, Rumput, Sawah, Semak/ Belukar, dan Tegalan. Pembagian 

luas berdasarkan penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 17 berikut. 

Tabel 17. Luas Penggunaanlahan di Sub DAS Mungkung 

Penggunaan Lahan Luas (Km2)

Air Tawar 2,40 
Belukar/ Semak 3,49 
Industri 0,67 
Hutan 12,88 
Kebun 21,79
Permukiman 80,14 
Rumput 36,43
Sawah Irigasi 148,14
Tegalan 7,05

Total 276,97
     Sumber : BPDAS, 2017 

Berdasarkan Tabel 17,  Sawah  merupakan penggunaan lahan yang 

mendominasi fungsi lahan di sekitar fokus kajian penelitian. Luas Sawah yaitu 

14.813 Ha. Hal ini karena sawah sangat cocok di tanam pada daerah yang relatif 

datar dan dekat dengan aliran sungai. Luas Industri dan rumput sangatlah minim, 

untuk penggunalahan industry seluas 0,67 km2 dan rumput seluas 0,67 km2. 

Semakin rapat vegetasi maka semakin mudah air kedalam tanah, dan semakin 

sedikit vegetasi maka daya untuk menyerap air semakin sedikit. Seperti di daerah 

sawah, tingkat kerapatan vegetasi sangatlah kecil , hal ini mengakibatkan air akan 

mudah tergenang dan akibatnya tingkat kerugian petani sawah sangatlah besar.  
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3.4 Iklim 

Iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah, dan bukan 

hanya merupakan cuaca rata-rata (Wirjomiharjo dan Swarinoto, BMKG, 2007). 

Keadaan iklim Indonesia khususnya di Kabupaten Sragen dan Karanganyar 

termasuk daerah beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti 

sepanjang tahun. Karena kondisi iklimnya konstan dan yang berubah hanya curah 

hujan nya, maka untuk penentuan iklim lebih detil di Kabupaten Sragen dapat 

menggunakan data curah hujan. Penentuan iklim berdasarkan curah hujan juga 

dianggap paling sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.  

Penentuan iklim di Kabupaten Sragen menggunakan klasifikasi menurut 

Schmidt–Ferguson.  Schmidt Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan 

ukuran bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. Kriteria tersebut mengacu 

pada jumlah curah hujan yang diterima setiap daerah. Tipe iklim (Q) ditentukan 

berdasarkan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah. Bulan kering 

(BK) merupakan bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan 

basah (BB) merupakan bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm.  Tinggi 

rendahnya nilai Q ditentukan oleh jumlah bulan basah dan bulan keringnya. 

Semakin besar jumlah bulan basah maka semakin kecil nilai Q dan sebaliknya. 

Data yang diperlukan untuk menentukan iklim Schmidt-Ferguson adalah data 

curah hujan rerata bulanan minimal selama 10 tahun. Curah hujan rerata bulanan 

Kota Surakarta selama 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 18.  

Tabel 18. Curah Hujan Bulanan Kabupaten Sragen Tahun 2006 - 2015 
Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Bb BL Bk 
2006 421 349 173 155 38 210 8 8 0 0 102 293 7 0 5 
2007 197 340 397 421 75 104 28 1 0 71 241 648 7 2 3 
2008 288 225 407 155 38 210 8 8 0 0 102 293 7 0 5 
2009 839 694 407 263 282 104 11 0 17 60 270 174 8 2 2 
2010 401 412 574 225 382 88 47 103 190 314 363 265 10 1 1 
2011 255 257 403 304 295 50 54 25 44 102 357 233 8 0 4 
2012 362 187 113 96 45 40 1 0 0 40 203 207 5 1 6 
2013 432 373 284 428 135 104 107 21 13 125 172 408 10 0 2 
2014 207 188 252 261 53 138 42 4 3 10 296 271 7 0 5 
2015 275 402 300 453 42 7 2 3 0 17 174 209 6 0 6 

Total 75 6 39 
Rata-rata 7,5 0,6 3,9 

Sumber: BPS Kabupaten Sragen 
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Distribusi curah hujan bulanan di Kabupaten Sragen dalam 10 tahun terakhir 

sangat bervariasi. Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa musim hujan di 

Kabupaten Sragen berlangsung dari bulan November hingga bulan April, 

sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Juli hingga Oktober. Rata-rata 

curah hujan tahunan 10 tahun terakhir di Kabupaten Sragen yaitu sebesar 2238,3 

mm. Jumlah curah hujan tahunan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2006 – 2015 

tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 3364 mm, sedangkan curah hujan 

tahunan terendah yaitu tahun   2012 sebesar 1294 mm. Rata-rata curah hujan 

bulan tertinggi selama 10 tahun terjadi pada bulan Januari sebesar 367,7 

mm/tahun sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 

sebesar 17,3 mm/tahun.  

Jumlah bulan basah  tertinggi selama 10 tahun terjadi pada tahun 2010 dan 

2013 sebanyak 10 bulan sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2007 dan 

2012 sebanyak 5 bulan. Selain bulan basah, jumlah bulan kering tertinggi selama 

10 tahun terjadi pada tahun 2012 sebanyak 6 bulan sedangkan jumlah terendah 

terjadi pada tahun 2010 yang terdapat 1 bulan kering pada tahun tersebut. Jumlah 

rata-rata bulan basah yaitu 7,5 sedangkan jumlah rata-rata bulan kering yaitu 3,9. 

Berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering dapat ditentukan tipe iklim 

menurut Schmidt– Ferguson. Rumus perhitungan nilai Q untuk menentukan tipe 

iklim Schmidt– Ferguson sebagai berikut:   

 

Berdasarkan besar nilai Q, tipe iklim Schmidt-Ferguson digolongkan ke 
dalam tipe berikut:  

Tabel 19. Tipe Iklim Menurut Schmidt-Ferguson 

Iklim  Nilai Q   Keterangan 

A  0 < Q < 0,143  Sangat Basah 
B  0,143 < Q < 0,333  Basah 
C  0,333 < Q < 0,600  Agak Basah 
D  0,600 < Q < 1,000  Sedang 
E  1,000 < Q < 1,670  Agak Kering 
F  1,670 < Q < 3,000  Kering 
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Iklim  Nilai Q   Keterangan 

G  3,000 < Q < 7,000  Sangat Kering 

H  7,000 < Q  Laur Biasa 
Kering 

Sumber : (Tjasyono, 2004) 
Penentuan iklim di Kota Surakarta  

Q : Banyak Bulan Kering / Banyak Bulan Basah  

Q : 3,9 / 7,5  

Q : 0,52  → Iklim C (Agak Basah) 

Berdasarkan hasil perhitungan iklim menurut Schmidt–Ferguson 

menunjukkan iklim Kota Surakarta termasuk tipe iklim C atau agak basah dengan 

nilai Q = 0,52. Jumlah rata-rata bulan basah sebanyak 7,5 bulan, sedangkan 

sisanya merupakan bulan kering sebanyak 3,9 dan bulan lembab sembayak 0,6, 

dimana  musim hujan berlangsung dari bulan november hingga bulan april, dan 

bahkan bulan mei masih mengalami musim hujan, sedangkan untuk musim 

kemaraunya berlangsung selama 4 bulan saja yaitu dari bulan juli hingga oktober.  

Suhu di wilayah penelitian sangat bervariasi. Hal ini karena suhu bersifat 

dinamis sehingga suhu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi iklim 

dan cuaca disuatu daerah. Suhu harian diwilayah kajian berkisar antara 19-31º C.
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Gambar 9. Peta Lereng  

48 




