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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
  

5.1 Analisis Keruangan Sebaran Tingkat Kerawanan Banjir Genangan 

berdasarkan Pendekatan Bentuklahan 

Peta bentuklahan dibuat berdasarkan kesan topografi, kemiringan lereng, 

serta litologi atau kondisi geologi di DAS Mungkung. Unit satuan lahan dari peta 

bentuklahan secara genesisnya dapat dibedakan berdasarkan informasi material 

batuan yang terdapat pada kondisi litologi batuannya, meliputi bentuklahan 

vulkanik, fluvial dan sebagian kecil struktural dengan material limestone dan 

mudstone . Kesan topografi yang diperoleh dari model 3 dimensi kontur atau 

elevasi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan bentukahan pada tingkat yang 

lebih detail.  

Bentuklahan vulkanik yang dihasilkan dapat dibagi lagi menjadi 

pegunungan vulkanik, lereng atas pegunungan, lereng bawah pegunungan, serta 

dataran kaki pegunungan. Pegunungan vulkanik memiliki karakteristik utama 

dengan kemiringan lereng yang relatif curam, sedangkan lereng pegunungan 

kemiringan lerengnya agak curam sampai agak landai. Karakteristik pola aliran 

paralel yang teridentifikasi pada bentuklahan ini menunjukkan bahwa lahan 

tersebut memiliki kemiringan lereng yang cukup besar dan seragam. Lereng atas 

dan lereng bawah dibatasi berdasarkan adanya tekuk lereng diantara keduanya 

yang menunjukkan adanya perubahan kemiringan lereng yang cukup tegas.  

Dataran kaki dicirikan dengan kemiringan lereng yang relatif datar sampai 

agak landai dengan batuan penyusunnya yang masih didominasi oleh batuan-

batuan beku seperti breksit dan andesit. Batuan-batuan tersebut umumnya 

merupakan hasil dari proses vulkanis. Bagian bawah dari dataran kaki 

pegungungan adalah bentuklahan dataran aluvial yang dicirikan dengan adanya 

material endapan aluvium yang cukup dominan. Kemringan lereng pada 

bentuklahan ini relatif datar dan terdapat banyak sungai-sungai dengan lembah 

yang relatif lebar dan bermeander. Hal tersebut menujukkan adanya proses 

endapan yang dihasilkan oleh aktivitas sungai utama sehingga material aluvium 
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terdapat diatas batuan induknya. Oleh karena itu wilayah ini disebut sebagai 

dataran aluvial.  

Bentuklahan lainnya yang teridentifikasi adalah bentuklahan bukit terpisah 

yang terdapat di sekitar area lereng bawah pegunungan. Proses pengangkatan 

batuan dengan material yang cukup lunak membuat adanya bukit yang terbentuk 

di bagian bawah pegunungan secara terpisah. Bukit terpisah ini juga mempunyai 

kemiringan lereng yang lebih curam dibandingkan lereng pegunungan 

disekitarnya sehingga perlu diklasifikasikan sebagai unit lahan yang berbeda. 

Hasil pembagian luasan bentuklahan sebagai berikut: 

Tabel 31. Luasan Bentuklahan 

Bentuklahan Luas (Km2) Presentase 
Pegunungan Vulkanik 1.89 1% 
Bukit Terpisah 4.88 2% 
Lereng Atas Pegunungan 11.38 4% 
Lereng Bawah Pegunungan 46.13 17% 
Dataran Kaki Pegunungan 27.93 10% 
Dataran Alluvial 182.34 66% 

Total 276,97 100% 

  Sumber : Pengolahan Data, 2018 

 
Gambar 17.  Proporsi Bentuklahan di DAS Mangkung 

 

DAS mungkung sebagian besar didominasi oleh bentuklahan Dataran 

Aluvial dengan persentase 66,72%. Dataran kaki pegunungan memiliki persentase 

10,08%. Lereng bawah pegunungan 16,66% dan lereng atas pegunungan 4,11%. 
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Bukit terpisah yang termasuk sebagai kawasan hulu DAS Mungkung mempunyai 

persentase 1,76% dan pegunungan vulkanik sebagai recharge area bagi sungai 

utamanya memiliki persentase 0,66%.  

 Daerah yang rawan banjir umumnya terdapat pada bentuklahan dataran. 

Kemiringan lereng yang relatif datar membuat aliran air menjadi lebih lambat 

sehingga potensi terjadinya banjir semakin besar. Hal tersebut dapat terlihat pada 

hasil dari analisis tingkat kerawanan banjir dimana kawasan dengan kerawanan 

yang tinggi dan sangat tinggi hanya terdapat pada bentukalahan dataran kaki 

pegunungan dan dataran alluvial.  

Tabel 32. Persentase Kelas Kerawanan Banjir Tiap Bentuk Lahan 

Bentuk Lahan 
Tingkat Kerawanan Banjir 

Tidak 
Rawan 

Agak 
Rawan Sedang Rawan Sangat 

Rawan 
Pegunungan Vulkanik 0.65%   
Bukit Terpisah 1.33% 0.44%   
Lereng Atas Pegunungan 1.89% 2.22%   
Lereng Bawah Pegunungan 1.52% 12.53% 0.93% 1.67%  
Dataran Kaki Pegunungan 0.07% 4.45% 2.78% 2.79%  
Dataran Alluvial 12.44% 45.88% 8.39% 

Total 5.46% 20.35% 15.45% 50.35% 8.39% 
Sumber : Pengolahan Data, 2018 

Dataran alluvial sebagian besar memiliki kerawanana banjir yang tinggi 

karena sebagian terdapat banyak sungai-sungai besar serta kemiringan lereng yang 

relatif rendah. Bentuklahan ini juga memiliki material tanah yang cukup halus 

sampai kasar sehingga kapasitas penyerapan air menjadi cukup beragam. Tingkat 

kerawananan yang rendah pada bentuklahan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti curah hujan yang relatif lebih rendah. Tingkat kerawanan sangat tinggi 

berada disekita sungai utama  dan sisi hilir dari DAS Mungkung yang memiliki 

material tanah halus yang dihasilkan dari endapan aluvium. Sebagian besar berupa 

sawah yang membutuhkan banyak air serta genangan air saat masa tanam 

pertama. 

Dataran kaki pegunungan memiliki tingkat kerawanan banjir rendah 

hingga tinggi dengan dominasi kerawanan yang rendah. Lereng bawah didominasi 
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kerawanan banjir rendah karena dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang lebih 

besar. Materialnya juga merupakan endapan material vulknaik yang lebih 

memiliki tekstur lebih kasar dengan tingkat infiltrasi yang lebih tinggi. Sebagian 

memiliki kerawanan tinggi yang berada disekiat sungai utama dan didekat dataran 

kaki. Lereng atas pegunungan memiliki karakteristik yang mirip seperti lereng 

bawah namun tidak ada kerawanana yang tinggi. Sebagian wilayah ini berupa 

kebun dan semak belukar serta kemiringan lereng yang lebih besar.  

Pegungan vulkanik memiliki tingkat kemiringan yang paling besar sehingga 

potensi genangan air sangat rendah. Tingkat kerawanan banjir sangat rendah serta 

didukung dengan penutup lahan berupa hutan yang juga secara aktif sebagai 

bagian dari recharge area yang menyerap dan menyimpan air dibagian hulu. 

Bukit terpisah memiliki tingkat kerawaan banjir rendah sampai sangat 

rendah. Tingkat kemiringan yang besar namun lebih kecil dibandingkan 

pegunungan vulknaik. Wilayah ini juga dekat dengan sungai utama yang memiliki 

lebih dengan kemiringan yang lebih landai. 

Dilihat dari unit analisis bentuklahan daerah daerah dengan tingkat 

ancaman bencana banjir sangat rendah hingga rendah terletak didaerah Sub DAS 

bagian selatan dan sebagain kecil di timur. Dilihat dari unit analisis bentuklahan 

daerah yang masuk kerawanan sangat rendah hingga rendah merupakan daerah 

dengan bentuklahan Pegunungan Vulkanik, Bukit terpisah, Lereng atas 

pegunungan, lereng bawah pegunungan di bagian selatan, dan dataran kaki 

pegunungan dibagian tengah. Pegunungan Vulkanik memiliki material berupa 

batuan gunung api tua yang sudah mengalami pelapukan dan bentuklahan Bukit 

terpisah memiliki material berupa batuan pasir dan batuan. Berdasarkan analisis 

unit bentuklahan daerah tersebut sangat aman dari ancaman banjir karena 

materialnya yang bersifat mudah meloloskan air atau bertekstur kasar hingga 

sangat kasar. Analisis terhadap parameter penentu kerawanan banjir daerah 

tersebut memiliki kemiringan lereng dengan kelas kemiringan lereng 15-25% atau 

25-40% yang bermorfologi agak curam hingga, sehingga tidak mudah terkena 

bencana banjir karena sifat air akan menempati daerah yang lebih rendah. Tekstur 
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tanah di daerah kerawanan sangat rendah hingga rendah didominasi oleh tekstur 

tanah pasir. Tekstur tanahnya yang agak kasar hingga kasar menjadikan 

daerah/wilayah tersebut mudah meloloskan air atau proses infiltrasi tanahnya 

sangat baik. Curah hujan di wilayah tersebut tergolong tinggi karena topografinya 

curam yaitu 3.001-4.000 mm/tahun sampai >4000 namun, kondisi penggunaan 

lahannya yang masih memiliki hutan yang cukup banyak dan perkebunan 

sehingga mampu menahan limpasan air permukaan sehingga banjir dapat 

terkendali.   

Daerah dengan kerawanan sedang hingga rendah merupakan daerah 

dengan bentuklahan lereng atas pegunungan, lereng bawah pegunungan dan 

dataran kaki pegunungan, dan dataran alluvial dengan material berupa batuan 

pasir tuffan dan batuan lempungan sehingga memiliki proses ilfilrasi tanah yang 

tergolong cukup baik, daerah tersebut terletak di tengah hingga selatan. 

Sedangkan daerah dengan kelas kerawanan sedang hingga tinggi di bagian tengah 

dan utara Sub DAS Mungkung memiliki jenis bentuklahan lereng bawah 

pegunungan, dataran kaki pegunungan dengan material piroklastik yang bertekstur 

sedang sehingga proses laju infiltrasinya sedang. Berdasarkan analisis parameter 

daerah dengan kelas kerawanan sedang hingga tinggi memiliki kemiringan lereng 

0-3% hingga 0-8% dan sedikit lereng 8-15% sehingga memiliki morfologi lereng 

datar hingga landai. Tekstur tanahnya debu dan lempung dengan tekstur sedang 

sampai halus. Tekstur tanah ini banyak ditemui didaerah yang memiliki 

ketinggian 0-50 mdpal dan memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm/tahun, 

biasanya tanah ini digunakan untuk sawah dan tegalan. Curah hujan di daerah 

tersebut memiliki intensitas hujan sedang dengan rata-rata hujan 2.001-3.000 

mm/tahun. Penggunaan lahan yang dominan di daerah kerawanan sedang hingga 

tinggi adalah sawah dan tegalan yang mana ukurannya sedang dalam menyerap air 

limpasan permukaan ketika hujan datang. Daerah kerawanan tinggi dan sedang 

memiliki persentase 15,45% atau 42,79 km2 untuk kerawanan tinggi 50,35% atau 

139,46 km2 untuk kerawanan tinggi.  
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Hasil penelitian ini secara umum dapat dilihat bahwa ada kecenderungan 

bentuklahan dataran memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi sedangkan 

pegunungan memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi. Seperti limpasan 

permukaan pada daerah dengan kemiringan lereng yang rendah  akan lebih besar 

dibandingkan dengan limpasan permukaan di lereng yang tinggi. Pada  

penggunaan lahan, limpasan permukaan akan jauh lebih besar pada daerah yang 

terbangun daripada daerah yang didominasi oleh vegetasi. Hal ini karena daerah 

terbangun  merupakan daerah yang kedap air sehingga kemampuan infiltasi tanah 

lebih rendah yang mengakibatkan  limpasan permukaan yang semakin tinggi. 

Selain itu, curah hujan juga salah satu faktor penyebab banjir. Intensitas curah 

hujan hujan yang tinggi dengan kemampuan infiltrasi tanah yang rendah, maka 

akan mengakibatkan limpasan permukaan semakin tinggi. 

 

5.2  Analisis Wilayah  persebaran kerawanan banjir 

Ancaman bahaya atau kerawanan banjir di suatu daerah menunjukkan besar 

kecilnya intensitas terjadinya bencana banjir di daerah tersebut. Semakin tinggi 

daerah rawan bencana banjir pada suatu daerah, maka bencana banjir 

kemungkinan akan sering terjadi. Sebaliknya semakin rendah tingkat kerawanan 

banjir di suatu daerah, maka kemungkinan bencana banjir juga relatif rendah dan 

intensitasnya tidak begitu berpengaruh/parah. Bencana banjir menjadi ancaman 

bagi manusia dan lingkungan karena berbahaya dan dapat mengganggu segala 

aktivitas manusia. Besarnya potensi banjir di Sub DAS Mungkung yang dapat 

terjadi setiap tahun dibutuhkan suatu penanganan dalam meminimalisir dampak 

bencana tersebut. Besarnya potensi kerawanan bencana banjir di Sub DAS 

Mungkung dapat diketahui dengan analisis terhadap penentu parameter tingkat 

kerawanan banjir. Parameter tersebut diantaranya kemiringan lereng, penggunaan 

lahan, infiltrasi tanah dan curah hujan. Berdasarkan hasil analisis, tingkat 

kerawanan banjir di Sub DAS Mungkung sebagian besar daerahnya memiliki 

klasifikasi tinggi. Jadi Sub DAS Mungkung merupakan daerah yang cukup rawan 

terhadap bencana banjir. 
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Tabel 33. Persebaran Lokasi kerawanan banjir 

Kabupaten Kecamatan  
Luas (km2) 

Jumlah Tidak 
Rawan 

Agak 
Rawan Sedang Rawan Sangat 

Rawan 

Sragen 

Gesi         0.12 0.12 
Karangmalang     2.33 32.33 5.34 40.00 
Kedawung 0.36 2.93 26.31 16.85 0.91 47.35 
Masaran     0.64 4.15 1.21 6.00 
Ngrampal       9.02   9.02 
Plupuh         0.09 0.09 
Sidoharjo       35.22 10.36 45.58 
Sragen     0.04 24.11 4.56 28.71 
Sukodono         0.16 0.16 
Tanon       0.22  0.22 

Karanganyar 

Karangpandan   2.85 0.32 1.52   4.69 
Kerjo 3.08 12.12 6.00 1.52   22.72 
Mojogedang 0.52 6.77 1.98 14.40   23.68 
Ngargoyoso 10.58 30.42 5.09 0.34 0.27 46.70 
Tawangmangu  0.22       0.22 

Grand Total 15.12 56.36 42.79 139.46 23.22 276.97 Persentase (%) 5.46% 20.35% 15.45% 50.35% 8.39% 
 

Hasil dari analisis menyatakan bahwa Sub DAS Mungkung memiliki tingkat 

kerawanan bencana banjir yang rawan (tinggi) yaitu seluas 50,35 km2 atau 

50,35% dari total luas Sub DAS Mungkung. Tingginya daerah rawan bencana 

banjir ini disebabkan oleh parameter penentu tingkat rawan bencana banjir yang 

sebagian besar memiliki harkat yang sangat tinggi. Mulai dari kemiringan lereng 

di Sub DAS Mungkung yang didominasi oleh daerah dengan kemiringan lereng 

datar (0-3%) seluas 59% sangat berpengaruh terhadap banjir. Kondisi topografi 

merupakan salah satu faktor utama penentu bencana banjir karena air akan 

menggenangi daerah yang lebih datar. Penggunaan lahan sebagaian besar di Sub 

DAS Mungkung adalah sawah sebanyak 53,5% yang merupakan daerah dengan 

pasokan air sedang dari aliran sungai, sawah irigasi tidak membutuhkan pasokan 

air hujan yang banyak, sehingga ketika hujan turun akan mengalami 

penggenangan karena hutan di Kabupaten Sragen sangat sedikit sebagai penahan 

limpasan permukaan.  Selain kedua faktor lereng dan penggunaanlahan juga 
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termasuk faktor infiltrasi tanah dan iklim/curah hujan. Kondisi tekstur tanah di 

Sub DAS Mungkung menjadi pemicu laju infiltrasi air yang sebagian besar 

merupakan Geluh Berdebu (Debu 55% dan  Lempung 25 %) berupa material 

sedang sebesar 51,28%. Banyaknya sungai yang sering meluap karena pengaruh 

hujan, dan penggunaan lahan yang mempengaruhi tingkat kerawanan banjir. Iklim 

di Sub DAS Mungkung bertipe C atau agak basah sehingga dapat diartikan curah 

hujan yang terjadi di Sub DAS Mungkung sedang hingga tinggi mengingat 

kondisi iklimnya yang agak basah. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Sragen 

yaitu 2001-3000 mm, merupakan intensitas sedang hingga tinggi sekitar 55%, 

sehingga memicu terjadinya dampak banjir. Terdapat sungai Mungkung yang 

bermuara di Sungai Bengawan Solo, hal tersebut dapat memicu meluapnya sungai 

ketika volume air meningkat dengan debit air tinggi pada saat musim hujan tiba 

yang dipengaruhi oleh daerah hulu, sehingga dapat menyebabkan luapan dan 

penggenangan atau banjir dengan durasi waktu tertentu. Sebaran spasial 

kerawanan sangat tinggi dan tinggi tersebar hampir di setiap kecamatan yang 

berada di Sub DAS Mungkung, kecuali Jenawi dan Tawangamangu, akan tetapi 

terluas berada di wilayah kecamatan Sidoharjo, dan kecamatan lain hanya 

sebagian kecil.  

Kelas kerawanan banjir tidak rawan tersebar secara spasial di Kecamatan 

Kedawung, Kerjo, Mojogedang, Ngargoyoso, dan Tawangmangu. Daerah dengan 

kelas kerawanan sangat rendah tertinggi adalah Kecamatan Ngargoyoso yaitu 

seluas 10,58 km2, sedangkan kelas kerawanan banjir agak rawan tersebar secara 

spasial Kecamatan Jenawi, Kedawung, Kerjo, Mojogedang, Ngargoyoso, dan 

Karangpandan. Daerah dengan kelas kerawanan agak rendah yang paling luas 

adalah Ngargoyoso yaitu seluas 30,42 km2. Pola persebaran kerawanan banjir di 

Sub DAS Mungkung bersifat memanjang dan mengelompok dengan kelas 

kerawanan sangat rawan memiliki pola mamanjang bentuk seperti huruf J yang 

tersebar di bagian utara Sub DAS Mungkung disepanjang sungai.  Pola persebaran 

tersebut terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa komponen salah satunya 

kondisi fisik lahan dapat mempengaruhi pola keruangan agihan kerawanan banjir 

di Sub DAS Mungkung  
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Gambar 19. Peta Bentuklahan 
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Gambar 20. Overlay Kerawanan Banjir dan Bentuklahan 
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