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ANALISIS KERAWANAN BANJIR GENANGAN MENGGUNAKAN  
DATA PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

DI SUB DAS MUNGKUNG 
 

Abstrak 
 

Sub DAS Mungkung merupakan salah satu bagian tengah dari DAS Bengawan 
Solo. Secara administasi Sub DAS Mungkung terletak diantara 2 Kabupaten yaitu 
Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Peristiwa banjir sudah terjadi 
sejak lama dan masih berlangsung sampai sekarang. Penelitian ini menggunakan 
data Penginderaan Jauh yaitu Citra SPOT  untuk mengetahui peruntukan 
penggunaanlahan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) mengetahui persebaran 
lokasi rawan banjir di Sub DAS Mungkung, (2) Menganalisis tingkat kerawanan 
banjir genangan di Sub DAS Mungkung.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey lapangan 
dengan teknik purposive sampling untuk melengkapi data penginderaan jauh 
terkait penggunaanlahan dan kemiringan lereng. Sistem Informasi Geografi 
digunakan untuk menyajikan data secara spasial data variabel banjir yaitu lereng, 
infiltrasi tanah, curah hujan, penggunaanlahan dan analisis data menggunakan 
interpolasi , skoring dan skenario pembobotan. Penelitian ini dianalisis secara 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan bentuklahan. 
Hasil penelitian ini menunjukan 5 kelas kerawanan banjir antara lain :  kerawanan 
banjir sangat rendah  seluas 25,11 km2 (9%), kerawanan banjir yang rendah seluas 
54,56 km2(20%), kerawanan sedang seluas 50,89 km2 (18%), kerawanan tinggi 
seluas 143,94 km2 (52%), dan sakerawanan sangat tinggi seluas 2,48 km2 atau 
(1%). Tingkat kerawanan banjir tertinggi yaitu pada klasifikasi tinggi dengan luas 
143,94 km2 (52%) yang sebagian besar tersebar di datan alluvial di Kabupaten 
Sragen. 
 
Kata Kunci : Banjir Genangan, SIG, Rawan 
 

Abstract 
 

Sub DAS Mungkung is one of the the central parts of the Bengawan Solo River 
Basin. Administratively the Mungkung Sub-watershed is located between 2 
Regencies namely Sragen and Karanganyar Regencies. Flood events have 
occurred a long time ago and still continue to this day. This study uses Remote 
Sensing data, namely SPOT Image to determine land use. The objectives of this 
research are: (1) to find out the distribution of flood-prone locations in the 
Mungkung Sub-watershed, (2) to analyze the level of inundation of flood in the 
Mungkung Sub-watershed.The method used in this study is a field survey method 
with purposive sampling technique to complete remote sensing data related to 
land use and slope slope. The Geographic Information System is used to present 
data spatially, the variables are flooding, namely slope, land infiltration, rainfall, 
land use and data analysis using interpolation, scoring and weighting scenarios. 
This study was analyzed descriptively qualitative using landform approach. 
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The results of this study indicate that five classes of flood vulnerability include: 
very low flood hazard area of 25.11 km2 (9%), low flood vulnerability of 54.56 
km2 (20%), moderate vulnerability of 50.89 km2 (18%) , a high vulnerability of 
143.94 km2 (52%), and a very high resistance area of 2.48 km2 or (1%). The 
highest level of flood vulnerability is at a high level with an area of 143.94 km2 
(52%) which is mostly spread in alluvial branches in Sragen Regency. 
 
Keyword : Flooding inundaton, GIS, Prone 

 

1. PENDAHULUAN 

Banjir merupakan bagian dari permasalahn fisik yang dapat diartikan menggenagi 

daerah dengan kedalaman tertentu.  Menurut Asdak (2004), jika daya tampung 

sungai tidak bisa menampung curah hujan maka akan terjadi banjir yang besarnya 

tergantung pada faktor fisik Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, penutup lahan, kerapatan aliran, infiltrasi tanah dalam 

menyerap air. Dalam kajian terkait banjir genangan, integrasi pemanfaatan data 

dan teknologi penginderaan jauh mempunyai kemampuan untuk menyadap 

parameter fisik untuk menganalisis daerah-daerah yang berpotensi mengalami 

banjir genangan. 

Banjir genangan pada umumnya bertepatan dengan musim penghujan. 

Wilayah penelitian ini memiliki . Kemiringan lereng 0 - 3 % (datar – hampir 

datar), dan terletak di bagian tengah dari DAS Bengawan Solo. Kondisi tersebut 

mengakibatkan wilayah penelitian rawan terhadap banjir genangan. Selain itu, 

Melihat kondisi sekitar sungai mungkung yang sudah mengalami peningkatan 

perubahan alih fungsi lahan dari vegetasi ke non vegetasi, maka mengakibatkan 

daerah resapan air juga semakin kecil.  

Penelitian ini menganalisis tingkat kerawanan banjir genangan dengan 

anlisis berdasarkan pendekatan bentuklahan. Wilayah penelitian memiliki 

karakteristik satuan bentuklahan beragam, sehingga mempengaruhi variasi tingkat 

kerawananan banjir wilayah penelitian. Dengan SIG bisa diprediksi daerah yang 

mempunyai potensi tergenang dan terjadinya banjir. Sehingga bisa di antisipasi 

kerugian yang ditimbulkan oleh genangan banjir. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Analisis 
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Kerawanan Banjir Genangan Menggunakan  Data Penginderaan Jauh Dan Sistem 

Informasi Geografis Di Sub Das Mungkung. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) mengetahui persebaran lokasi rawan banjir 

di Sub DAS Mungkung, 2) Menganalisis tingkat kerawanan banjir genangan di 

Sub DAS Mungkung. 

 

2. METODE 

Tahapan metode pada penelitian ini meliputi metode pengumpulan data, metode 

pengambilan sampel, metode pengolahan data, dan metode analisis. Metode 

pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber yaitu data vektor Peta Rupa 

Bumi Indonesia skala 1:100.000 dan Citra SPOT 7 dari BIG, data tanah, data 

lereng, data topografi dari BPDAS Solo, data DEM SRTM, dan data primer hasil 

survey lapangan. 

Citra SPOT 7 digunakan untuk mengidentifikasi penggunaanlahan. 

Pengambilan sampel dilapangan menggunakan metode acak (Nonprobability 

sampling) yaitu Sampel Purposif yaitu berupa data penggunaanlahan, kemiringan 

lereng dan hasil kerawanan banjir. Untuk penilaian skor dan bobot kerawanan 

banjir  menggunakan metode AHP. 

Tabel 1. 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 

 
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, 
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Tingkat 
Kepentingan

 
Definisi

 
Keterangan 

pada keyakinan tertinggi. 
 

2, 4, 6, 8 
 

NilaiTengah 
Diberikan bila terdapat keraguan 
penilaian 
diantara dua tingkatkepentingan yang 
berdekatan. 

 (Sumber : Saaty, 1986 dalam Hamdani, 2014) 

 

Analisis tingkat kerawanan banjir genangan menggunakan metode 

Analitycal Hierarchy Process (AHP). Metode AHP bersifat subjektif digunakan 

untuk memberikan bobot dan skor pada masing-masing parameter yang 

berpengaruh terhadap banjir, dengan 4 parameter yaitu kemiringan lereng, curah 

hujan, penggunaanlahan, dan infiltrasi tanah. Pemberian bobot dan  skor sesuai 

dengan besar kecilnya pengaruhnya setiap parameter terhadap kejadian banjir. 

Selanjutnya hasil AHP dilakukan overlay dan klasifikasi menjadi 5 kelas 

kerawanan banjir genangan yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan 

yang kedua yaitu tingkat kerawanan banjir genangan dengan menganalisis 

pendekatan unit satuan bentuklahan terhadap tingkat kerawananan banjir 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daerah penelitian ini termasuk kedalam DAS Bengawan Solo bagian Tengah. Sub 

DAS Mungkung seacar astronomis terletak diantara 7°24'47.5"LS-7°37'2945"LS 

dan 110°56'39.1"BT - 111°11'26.06"BT. Luas daerah Sub DAS Mungkung 

sebesar 276,97 km2.  

Sub DAS Mungkung terbagi atas 5 kelas kemiringan lereng yaitu datar, 

agak landai, landai, agak curam, dan curam. Secara umum sebagian besar wilayah 

Sub DAS Mungkung bertopografi Datar (0% - 3%) denagn presentase 59 % dari 

seluruh daerah penelitian atau dengan luasan sebesar 163,39 km2. 

Penggunaanlahan di Sub DAS Mungkung terbagi atas 9 jenis, yaitu: air 

tawar, hutan, industri, kebun, permukiman, rumput, sawah, semak/belukar, dan 

tegalan. Jenis penggunaanlahan di daerah penelitian di dominasi oleh Sawah 
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seluas 143,14 km2 dengan presentase 53% dan permukiman 80.16 km2 dengan 

presentase 28.9%. 

Tekstur tanah Sub DAS Mungkung terdiri dari 5 kelas tekstur tanah dan 4 

klasifikasi yaitu yang terdiri dari 5 Tekstur tanah yaitu  Lempung, (pasir 50%, 

debu 45, dan lempung 50), Debu (Debu 50% dan Lempung 10%), Geluh Berdebu 

(Debu 60% dan  Lempung 25 %), Geluh Berpasir (Pasir 45%, Debu 40%, 

Lempung 15%) dan Pasir Bergeluh (Pasir 80% dan Debu 20%).  Tekstur tanah di 

Sub DAS Mungkung didominasi oleh Geluh berdebu dengna tekstur agak kasar 

dengan kategori infiltrasi tanah baik yaitu mencakup 72,4% dari total wilayah 

kajian atau seluas 200,61 km2. 

Daerah penelitian memiliki iklim agak basah. Curah hujan tertinggi yaitu 

2001-3000 mm/th dengan luas 152,28 km2, yang kedua yaitu 1001-2000 mm/th  

dengan luas 74,55 km2, 3001-4000 mm/ th dengan luas 36,04 km2 dan > 4000 

mm/th dengan luasan terkecil yaitu 14,10 km2. 

3.1.  Deskripsi Analisis Hirarki Peranan Variabel Kerawanan Banjir  

Terdapat 4 parameter untuk menentukan tingkat kerawanan banjir genangan yaitu 

kemiringan lereng, penggunaanlahan, infiltrasi tanah, dan curah hujan. Skoring 

dan bobot parameter banjir genangan dilakukan dengan menggunakan metode 

AHP. Berdasarkan hasil penghitungan AHP didapatkan hasil nilai,CI=0,0014 dan 

CR = 0,015 maka dapat disimpulkan bahwa karena CR< 0,100 maka preferensi 

pembobotan adalah konsisten   karena dibawah 0,1atau 10%. Selanjutnya setelah 

nilai harkat dan bobot didapatkan kemudian diklaikan dan dijumlahkan. Hasil 

akhir dari kegiatan ini adalah melakukan klasifikasi nilai skor akhir sehingga 

terbagi menjadi 5 kelas kerawanan banjir , yakni: sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, dan sangat tinggi. Secara detail mengenai bobot tingkat kerawanan banjir 

dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Bobot dan harkat parameter banjir 

Parameter Klasifikas Bobot Harkat 
Kemiringan Lereng 0-3 %  

 

 

0,34 

0,44 
3-8% 0,29 
8-15% 0,16 
15-25 % 0,08 
25-40 % 0.04 

Penggunaanlahan Sawah   

 

 

 

 

 

0,24 

0,25 
Industri 0,21 
Permukiman 0,18 

 Rumput 0,14 
Tegalan 0,10 
Semak/beluk 0,06 
Kebun 0,04 
Hutan  0,02 
Sawah  0.25 

Infiltrasi Tanah Sangat jelek  

 

 

0,17 

0,38 
Jelek 0,29 
Sedang 0,18 
Baik 0,09 
Sangat Baik 0.07 

Curah hujan 2000-2500 

0,14 

0,06 
2500-3000 0,09 
3000-3500 0,14 
3500-4000 0,25 
>4000 0.41 

 (Sumber : Hasil analisis AHP, 2018) 

 

Tabel 3. Hasil Penilaian AHP 

Parameter Banjir Jumlah 
baris 

Eigen 
Vector Hasil  Keterangan Bobot 

Kemiringan lereng 1,3473 0,3368 0,3798 Sangat 
Penting 0,38 

Penggunaan Lahan 0,9473 0,2368 0,2368 Penting 0,24 
Infiltrasi tanah 0,6934 0,1734 0,1734 Penting 0,17 
Curah hujan 0,5505 0,1376 0,1376 Rata-rata 0,14 
(Sumber : Hasil Analisis AHP, 2018) 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa parameter kemiringan lereng 

memberikan kontribusi yang cukup besar pada tingkat kerawanan banjir di Sub 
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DAS Mungkung, yakni memiliki nilai bobot 0,38. Artinya bahwa keberadaan 

kemiringan lereng yang relatif kecil mempunyai peran yang cukup besar terhadap  

banjir. Sementara itu parameter yang terkecil memberikan dampak kepada tingkat 

kerawanan di Sub DAS Mungkung adalah curah hujan yakni memiliki nilai bobot 

0,14. Artinya bahwa peran dari curah hujan mempunyai peran yang tidak begitu 

besar terhadap kerawanan banjir genangan pada daerah penelitina pada daerah 

penelitian. Hal ini karena banjir genangan sifatnya berasal dari kiriman daerah 

hulu. Apabila di daerah tengah tidak hujan tetapi di daerah hulu hujan deras dan 

hulu tidak dapat lagi menampung air, maka banjir akan mengalir kedaerah tengah. 

Dari penilaian AHP maka diketahui tingkat kerawanan banjir. Kelas 

kerawanan tinggi memiliki persentase luasan paling besar yakni 50,35% yang 

sebagian besar terdapat di bagian hilir sungai. Persentase luasan kelas kerawanan 

sangat tinggi tidak terlalu besar yakni 8,39% yang secara umum terdapat di sekitar 

sungai utama. Kelas kerawanan rendah dan sangat rendah masing-masing 

memiliki persentase luasan 20,35% dan 5,46% yang sebagian besar terdapat di 

wilayah hulu DAS Mungkung. Kelas kerawanan sedang mempunyai persentase 

15,45% dari luasan total DAS. 

 

3.2. Analisis Lokasi Persebaran Kerawanan Banjir 

Hasil dari analisis menyatakan bahwa Sub DAS Mungkung memiliki tingkat 

kerawanan bencana banjir yang 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. Berikut persebaran lokasi 

kerawanan banjir. 
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Tabel 4. Persebaran Lokasi kerawanan banjir 

Kabupaten Kecamatan  
Luas (km2) 

JumlahSangat 
Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat 

Tinggi

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%
 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa kerawanan terbesar yaitu pada 

kelas kerawanan tinggi yang sebagian besar tersebar di kecamatan yang terdapat 

di Kabupaten Sragen yaitu Karangmalang, Kedawung, Masaran, Ngrampal, 

Sidoharjo, Sragen. Kerawanan terkecil yaitu pada kelas kerawanan sangat rendah 

yaitu sebagian besar terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karanganyar 

yaitu Kerjo, Mojogedang, Ngargoyoso, Tawangmangu karena daerah ini memiliki 

topografi yang curam, meskipun curah hujan tinggi tetapi masih banyak hutan dan 

kebun. 

Pola persebaran kerawanan banjir di Sub DAS Mungkung bersifat 

memanjang dan mengelompok. Dilihat pada Gambar 1 kerawanan banjir yang 

masuk dalam kategori kelas sangat tinggi memiliki pola mamanjang bentuk 

seperti huruf J yang tersebar di bagian utara Sub DAS Mungkung disepanjang 

sungai.  Pola persebaran kerawanan banjir kelas sangat tinggi tersebut terbentuk 

karena dipengaruhi oleh beberapa komponen salah satunya kondisi fisik lahan 
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dapat mempengaruhi pola keruangan agihan kerawanan banjir di Sub DAS 

Mungkung  

 

3.3. Analisis Keruangan Sebaran Tingkat Kerawanan Banjir Genangan 

berdasarkan Pendekatan Bentuklahan 

Daerah yang rawan banjir umumnya terdapat pada bentuklahan dataran. 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.Lereng bawah 

didominasi 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. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Persentase Kelas Kerawanan Banjir Tiap Bentuk Lahan 

Bentuk Lahan 
Tingkat Kerawanan Banjir 

Sangat 
Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat 

Tinggi 
Pegunungan Vulkanik 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Bukit Terpisah 1.33% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 
Lereng Atas Pegunungan 1.89% 2.10% 0.12% 0.00% 0.00% 
Lereng Bawah 
Pegunungan 1.52% 12.53% 0.93% 1.67% 0.00% 

Dataran Kaki Pegunungan 0.07% 4.45% 2.78% 2.79% 0.00% 
Dataran Alluvial 0.00% 0.83% 11.62% 45.88% 8.39% 

Total 5.46% 20.35% 15.45% 50.35% 8.39% 
 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Variabel kerawanan banjir dari yang paling penting perannya adalah kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, infiltrasi, dan curah hujan. Dari hasil oveylay ke 4 peta 

tersebut maka diketahui bahwa wilayah yang paling rawan terhadap banjir di DAS 

Mungkung adalah daerah hilir yang terdapat pada Kabupaten Sragen dan berada 

pada Bentuklahan fluvial. Bentuklahan fluvial memiliki tingkat kerawanan banjir 

yang lebih tinggi dibandingkan bentuklahan vulkanik. 
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4.2. Saran 

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan metode penilaian dengan AHP 

untuk pemetaan kerawanan banjir genangan pada penelitian ini merupakan hal 

yang baru, maka perlu memperbanyak referensi sehingga dalam penentuan nilai 

skor dan bobot dapat konsisten. 
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