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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, seperti 

banjir, tanah longsor, gempabumi, dan lain-lain, bahkan dapat dikatakan Indonesia 

merupakan laboratorium bencana alam. Salah satu bencana yang masih sering 

terjadi dan intensitasnya juga masih tinggi adalah bencana banjir. Kejadian banjir 

yang terjadi di Indonesia adalah bisa berupa banjir luapan maupun banjir genangan. 

Ada dua faktor penting yang berpengaruh terhadap kejadian banjir, yakni 

faktor alam dan faktor non alam. Faktor alam yang  yang menyebabkan terjadinya 

banjir di Indonesia adalah kondisi curah hujan yang tinggi, topografi wilayah yang 

datar dan berada pada dataran alluvial, drainase yang buruk, morfografi dan 

morfometri sungai, serta sedimentasi yang tinggi. Sementara itu faktor non alami 

yaitu jenis penggunaan lahan, banyak diakibatkan karena campur tangan manusia 

yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan seperti banyaknya 

pembuatan bangunan menggunakan beton dan aspal untuk akses jalannya dan 

banyaknya sawah irigasi. Selain itu, menurut Aji Muhammad Dimas et.al, 2014, 

campur tangan manusia yang dapat berakibat pada kejadian banjir adalah 

penggundulan hutan pada daerah hulu, sedimentasi yang berlebih, dan pencemaran 

sungai. 

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pati dan sekitarnya diduga akibat 

adanya curah hujan tinggi, drainase yang buruk, dan akibat campur tangan manusia 

seperti banyaknya pembangunan serta kurang pedulinya masyarakat menjaga 

lingkungan seperti masih membuang sampah ke dalam sungai, sehingga air yang 

seharusnya dapat terserap kedalam tanah tidak akan bisa meresap dikarenakan 

tanah telah tertutup material kedap air sehingga lama kelamaan air akan 

terakumulasi dan mengalir ke sungai. Hal tersebut diperparah dengan perilaku dari 

masyarakat yang masih membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan 
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pendangkalan. Dampak tersebut menyebabkan daya tampung sungai melebihi 

kapasitas yang ada, dan meluap ke permukiman penduduk.  

Sungai Juwana merupakan sungai utama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 

di Kabupaten Pati tepatnya di Kecamatan Juwana. Sungai Juwana yang berhulu di 

Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati merupakan bagian dari Wilayah Sungai 

Jatrun Seluna. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 

(2018) jumlah penduduk di Kabupaten Pati yang menjadi korban bencana banjir 

sebanyak 13.169 jiwa. Banjir di Kabupaten Pati mengakibatkan ratusan rumah, 

lahan pertanian, perkebunandi 37 desa yang tersebar di empat kecamatan terendam 

banjir akibat meluapnya Sungai Jratun Seluna. Kecamatan yang terendam banjir, 

antara lain Kecamatan Gabus, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, dan 

Kecamatan Juwana. Ketinggian air dipermukaan pada daerah banjir di Kabupaten 

Pati berkisar 20 cm hingga 125 cm. Secara detail mengenai jumlah korban serta 

besaran wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1.1Rekapitulasi Bencana Alam Banjir Per Kecamatan Tahun 2018 

No Wilayah 
Jumlah 

Korban Banjir 

(Jiwa) 

Terendam 
Jumlah 

Pengungsi 

(Jiwa) 
Bangunan 

(Unit) 

Sawah 

(Ha) 

Tegal 

(Ha) 

1 Kecamatan Gabus 4.121 1.107 416 1 45 

2 Kecamatan Jakenan 2.197 300 604 106 179 

3 Kecamatan Pati 843 229 352 5 12 

4 Kecamatan Juwana 6.008 1.397 36 - 115 

Jumlah Total 13.169 3.033 1.408 112 351 

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah 

penduduk yang terdampak banjir di Kabupaten Pati cukup tinggi. Terlihat bahwa 

jumlah korban jiwa terbanyak melanda wilayah Kecamatan Juwana yang mencapai 
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6.008 jiwa dengan jumlah bangunan terendam sebanyak 1.397 unit, dan lahan 

sawah yang terendam sebesar 36 Ha, sedangkan jumlah korban jiwa terkecil yaitu 

berada di Kecamatan Pati yang mencapai 843 jiwa, dengan lahan yang terendam 

banjir meliputi jumlah bangunan yang terendam sebanyak 229 unit, lahan sawah 

sebesar 352 Ha, dan tegalan sebesar 5 Ha. Pengaruh besaran jumlah korban maupun 

lahan yang terendam dipengaruhi dari wilayahnya sendiri yang secara penggunaan 

lahan Kecamatan Juwana didominasi permukiman, sedangkan di Kecamatan Pati 

masih bersifat heterogen. 

Kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Pati apabila tidak dilakukan 

upaya pencegahan maupun penanggulangan maka akan berdampak pada kerugian 

materi seperti rusaknya bangunan rumah dan untuk para petani akan terancam gagal 

panen, lama-kelamaan akan berdampak pada lumpuhnya perekonomian wilayah 

yang terdampak banjir. Mengingat kejadian banjir di Kabupaten Pati sering terjadi, 

sehingga  perlu diadakan upaya pencegahan agar kejadian banjir yang 

menyebabkan kerugian tersebut tidak terulang kembali. Salah satu upaya yang bisa 

dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana banjir. Salah satu bentuk 

mitigasi bencana banjir yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji kerawanan 

banjir pada setiap wilayah di Kabupaten Pati, sehingga dengan data kerawanan 

tersebut pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam 

pengelolaan banjir di daerahnya. Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul, “ANALISIS TINGKAT 

KERAWANAN BANJIR DI KABUPATEN PATI TAHUN 2018”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dikemukakan 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Pati? 

2. Faktor dominan apakah penyebab terjadinya bencana banjir di 

Kabupaten Pati? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Selaras dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis agihan tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Pati 

2. Menganalisis faktor dominan penyebab terjadinya bencana banjir di 

Kabupaten Pati 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

- Memberikan sumbangan ilmu bagi para pembaca. 

2. Manfaat Praktis: 

- Memberikan informasi dan pemanfaatan peta kerawanan banjir 

untuk digunakan dalam antisipasi terhadap bahaya banjir. 

- Memberikan gambaran tingkat kerentanan banjir masa kini dan 

agihannya. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Definisi Dan Jenis Banjir 

Banjir adalah kondisi terjadinya genangan air pada tempat yang tidak 

semestinya (Harthana dan Soedirham, 2014). Banjir sendiri timbul jika air 

menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh 

air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya sebagai akibat curah hujan yang 

tinggi, adapun disebabkan karena ulah manusia. Prahananto (2013) mengemukakan 

bahwa banjir terdiri dari beberapa macam, yaitu: 

1. Banjir Kiriman 

Banjir yang disebabkan oleh melimpahnya air hujan dari daerah yang lebih 

tinggi menuju daerah yang lebih rendah atau bisa disebut daerah genangan. 

Adanya banjir kiriman ini, maka akan terjadi penambahan jumlah debit air 

yang harus ditampung oleh daerah yang lebih rendah tersebut. 
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2. Banjir Genangan 

Banjir yang disebabkan adanya genangan air yang berasal dari air hujan 

yang terjadi pada daerah itu sendiri. Tetapi jika curah hujan ini cukup tinggi 

dan terjadi terus menerus, maka di daerah tangkapan hujan dapat terjadi 

banjir. 

3. Banjir Air Pasang 

Banjir yang disebabkan oleh naiknya muka air laut yang melebihi muka 

saluran, sehingga air laut dapat menerobos masuk ke saluran yang bermuara 

di pantai. 

Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati merupakan banjir kiriman yang 

disebabkan oleh luapan air dari DAS Juwana. Luapan DAS Juwana diakibatkan 

oleh kapasitas sungai yang tidak mampu lagi menampung air hujan karena 

pendangkalan. Faktor yang menyebabkan banjir di Sungai Jatrun Seluna adalah 

pembuangan limbah rumah tangga yang menyebabkan menurunnya kualitas air 

sungai dan berubahnya fungsi lahan menjadi pemukiman. 

 Secara umum, terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap banjir, 

yaitu: 1) Elemen meteorologi (intensitas, distribusi, frekuensi dan lamanya hujan 

berlangsung) 2) Karakteristik DAS (luas DAS, kemiringan lahan, ketinggian, dan 

kadar air tanah) 3) Faktor manusia yang memiliki pengaruh terhadap alih fungsi 

suatu area konservasi yang dapat menurunkan kemampuan tanah untuk menyerap 

dan menahan air yang akhirnya memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan 

(run off) juga erosi (Hamdani, dkk., 2014). 

B. Kerawanan banjir 

Kerawanan merupakan rangkaian kondisi yang menentukan suatu bahaya 

(baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan 

bencana (disaster). Banjir menjadi bencana jika terjadi pada daerah yang 

dikategorikan rawan. Kerawanan banjir itu sendiri merupakan suatu kondisi yang 

menunjukkan mudah tidaknya suatu daerah terlanda dan tergenang banjir.  
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 Setiap daerah dengan kondisi fisik yang berbeda akan memiliki tingkat 

kerawanan yang berbeda pula. Tingkat kerawanan banjir dapat diketahui dengan 

memanfaatkan data dengan pendekatan bentuk lahan, iklim, curah hujan, dan 

infiltrasi tanah. Tingkat kerawanan banjir padasuatu wilayah dapat diketahui secara 

tidak langsung dengan menggunakan pendekatan karakteristik lahan pada setiap 

satuan bentuk lahan yang ada. Bencana banjir pada umumnya diakibatkan oleh 

intensitas curah hujan yang tinggi.  

C. Curah Hujan 

 Sifat hujan sangat berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi adalah 

jumlah, intensitas, dan lamanya hujan. Hal-hal tersebut yang paling berhubungan 

dengan energi kinetik adalah intensitas. Kekuatan dan daya rusak hujan terhadap 

tanah ditentukan oleh besar kecilnya curah hujan. Bila jumlah dan intensitas hujan 

tinggi, maka aliran permukaan dan erosi yang terjadi akan lebih besar dan demikian 

juga sebaliknya (Purnama, 2008). 

 Curah hujan yang tinggi mengakibatkan sistem pengaliran air yang terdiri 

dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal 

penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan 

tersebut sehingga meluap. Pada daerah permukiman yang padat dengan bangunan 

sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan 

curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang 

langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui 

dan mengakibatkan banjir (Said dan Firdaus, 2010).  

D. Infiltrasi Tanah 

 Infiltrasi merupakan proses aliran air (umunya berasal dari curah hujan) 

masuk ke dalam tanah. Proses infiltrasi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 

tekstur dan struktur tanah, persediaan air awal (kelembaban awal), kegiatan biologi 

dan unsur organik, dan tumbuhan bawah atau tajuk penutup tanah lainnya. Tanah 

remah akan memberikan kapasitas infiltrasi lebih besar dari tanah liat. Tanah dengan 

pori-pori jenuh air mempunyai kapasitas lebih kecil di bandingkan tanah dalam 

keadaan kering. Tekstur dan struktur tanah mempengaruhi penyebab pori-pori yang 
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pada gilirannya dapat mempengaruhi laju infiltrasi, kemampuan tanah dalam 

menampung air (kelembapan tanah), pertumbuhan tanaman, dan proses-proses 

biologis dan hidrologis lainnya. Struktur tanah dipengaruhi oleh struktur tanah, lahan 

organik, tipe mineral serta kegiatan biologis. Tekstur tanah juga mempengaruhi 

kecepatan infiltrasi tanah, penetrasi dan kemampuan pengikatan air oleh tanah serta 

merupakan satu-satunya sifat fisik tanah yang tetap dan tidak mudah diubah oleh 

tangan manusia. 

Kabupaten Pati memiliki jenis tanah yang beragam, yaitu meliputi, 

grumosol, aluvial, andosol, litosol, mediteran, dan planosol. Jenis tanah tersebut 

memiliki karakteristik masing-masing baik secara tekstur maupun struktur tanah. 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui infiltrasi 

tanah yaitu dengan cara melakukan pendekatan tekstur tanah. Hasil dari pendekatan 

tersebut akan dijelaskan lebih terperinci pada bagian hasil penelitian.  

E. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan salah satu usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Penggunaan tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah air 

limpasan yang dihasilkan dari proses tarjadinya hujan. Air hujan yang jatuh pada 

permukaan bervegetasi maka air akan meresap kedalam tanah dan terserap oleh 

akar-akar tumbuhan, dan menahan air limpasan yang mengalir ke sungai. Pada 

penggunaan lahan yang tidak bervegetasi air hujan yang turun akan langsung 

menuju permukaan tanah untuk kemudian melalui tahap proses infiltrasi tanah dan 

dalam kondisi tanah jenuh air akan menjadi air limpasan. 

Kabupaten Pati dilihat dari jenis penggunaan lahannya didominasi oleh lahan 

sawah, dan permukiman. Karakteristik dari jenis penggunaan lahan itu sendiri yaitu 

sawah merupakan lahan yang mudah jenuh air dan permukiman berkarakteristik 

kedap air. Hal tersebut juga menyebabkan tingkat kerawanan banjir akan semakin 

tinggi, dikarenakan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka akan mudah 

terjadi penggenangan.  
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F. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng adalah sudut rerata antara bidang datar dipermukaan bumi 

terhadap suatu garis atau bidang miring yang ditarik dari titik terendah sampai titik 

tertinggi dipermukaan bumi pada suatu bentuk lahan, yang merupakan satu-kesatuan 

kemiringan lereng berpengaruh pada jumlah dan kecepatan laju air larian permukaan, 

drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Semakin landai atau datar 

kemiringan lereng, maka laju air larian permukaan akan menjadi lambat dan 

kemungkinan besar akan terjadinya banjir. Sedangkan semakin curam kemiringan 

lereng, maka laju air larian permukaan menjadi cepat sehingga potensi kerawanan 

banjirnya sedikit. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Purnama (2008), dalam penelitian dengan judul “Pemetaan Kawasan 

Rawan Banjir di Daerah Aliran Sungai Cisade Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis” bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kawasan yang 

berpotensi banjir pada DAS Cisadene. Peneliti menggunakan metode kuantitatif 

dengan cara skoring, pembobotan, buffer, dan overlay. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa DAS Cisadene terdiri dari empat kelas kerawanan banjir dimana bagian atau 

segmen yang paling luas memiliki daerah dengan kelas sangat rawan adalah bagian 

hilir (7388,50 Ha) sedangkan bagian tengah memiliki luas (929,25 Ha) dan bagian 

hulu dengan luas (3591,75 Ha). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya yaitu: kelas lereng datar, tekstur tanah sangat halus, drainase tanah 

terhambat, penutupan lahan sawah dan permukiman, curah hujan basah, dan daerah 

tersebut dekat dengan sungai. 

Arifin dan Kasim (2012), dengan penelitiannya yang berjudul “Penentuan 

Zona Daerah Tingkat Kerawanan Banjir di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 

Untuk Mitigasi Bencana”  bertujuan memetakan zonasi daerah tingkat kerawanan 

banjir Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan menggunakan SIG dan upaya 

penanggulangan yang tepat berdasarkan jenis atau tipe banjirnya. Peneliti 

mengkompilasi antara metode kualitatif dan kuantitatif disertai dengan survei 

dilapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah daerah penelitian dapat 
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dibagi kedalam 3 satuan geomorfologi yaitu satuan geomorfologi pedaran, 

bergelombang dan perbukitan bergelombang. Zonasi tingkat kerawanan banjir 

dapat dibagi tiga yaitu zona rawan tinggi, zona rawan rendah, dan zona tidak rawan. 

Upaya mitigasi yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi lahan sesuai 

peruntukannya. 

Komang, et al, (2013), dengan penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Informasi Geografis Penentuan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Buleleng” 

yang bertujuan (1) membuat sebuah rancang bangun dan mengimplementasikan 

SIG untuk menentukan wilayah rawan banjir di Kabupaten Buleleng dan (2) 

melakukan analisa faktor penyebab banjir seperti curah hujan, penggunaan lahan, 

dan topografi dengan menggunakan SIG untuk menentukan wilayah rawan banjir 

di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses analisis 

penentuan wilayah banjir dilakukan dengan mendeskripsikan wilayah tersebut 

dengan menggunakan UML (Unified Modeling Laguage) sedangkan proses analisis 

faktor penyebab banjir yaitu klasifikasi zona tignkat kerawanan banjir yang dibagi 

menjadi empat tingkatan yaitu sangat rawan, rawan, cukup rawan, dan aman dengan 

ditampilkan dalam bentuk peta tematik kerawanan banjir. 
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Tabel 1.2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Asep Purnama (2008) Yayu Indriati A dan Muh. Kasim (2012) Komang, et, all (2013) Jossita Wilma (2018) 

Judul Pemetaan Kawasan Rawan Banjir di 
Daerah Aliran Sungai Cisadene 
Menggunakan Sistem Informasi 
Geografis 

Penentuan Zonasi Daerah Tingkat Kerawanan 
Banjir di Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo 
untuk Mitigasi Bencana 

Sistem Informasi Geografis 
Penentu Wilayah Rawan Banjir di 
Kabupaten Buleleng 

Analisis Tingkat Kerawanan 
Banjir di Kabupaten Pati Tahun 
2017 

Tujuan Mengidentifikasikan dan memetakan 
kawasan yang berpotensi banjir pada 
Daerah Aliran Sungai Cisadene. 

1. Memetakan zonasi daerah tingkat 
kerawanan banjir Kota Gorontalo 
Propinsi Gorontalo dengan menggunakan 
SIG. 

2. Upaya penanggulangan yang tepat 
berdasarkan jenis/tipe banjirnya. 

1. Membuat rancang bangun dan 
mengimplementasikan SIG 
untuk menentukan wilayah 
rawan banjir di Kabupaten 
Buleleng 

2. Melakukan alanisa factor 

penyebab banjir seperti curah 
hujan, penggunaan lahan, dan 
topografi dengan menggunakan 
SIG untuk menentukan wilayag 
rawan banjir di Kabupaten 
Buleleng 

1. Menentukan agihan wilaayah 
rawan banjir di Kabupaten Pati 

2. Menganalisis faktor dominan 
penyebab terjadinya bencana 
banjir di Kabupaten Pati  

Metode Kuantitatif Mengkompilasi antara metode kualitatif dan 
kuantitatif disertai survey 

Kuantitatif Metode yang digunakan adalah 
analisis data sekunder 

Hasil 1. DAS Cisadene terdiri dari 
empat kelas kerawanan banjir 
dimana bagian/segmen yang 

paling luas memiliki daerah 
dengan kelas sangat rawan 
adalah dibagian hilir (7388,50 
Ha), sedangkan bagian tengah 
memiliki luas (929,25 Ha), 
dan bagian hulu dengan luas 
(3591,75 Ha).  

 

1. Daerah penelitian dapat dibagi kedalam 
tiga satuan geomorfologi yaitu satuan 
geomorfologi pedaran, bergelombang, 

dan perbukitan bergelombang. Zonasi 
tingkat kerawanan banjir dapat dibagi tiga 
yaitu zona rawan tinggi, zona rawan 
rendah, dan zona tidak rawan. 

2.  Upaya mitigasi yang harus dilakukan 
adalah  mengembalikan fungsi lahan 
sesuai peruntukannya  

1.   Proses analisis penentuan 
wilayah rawan banjir dengan 
cara mendeskripsikan wilayah 

tersebut dengan menggunakan 
UML (Unified Modeling 
Language). 

2.   Proses analisis faktor 
penyebab banjir adalah 
klasifikasi zona tingkat 
kerawanan banjir yang dibagi 
menjadi empat tingkatan yaitu 
sangat rawan, rawan, cukup 

rawan, dan aman, dengan 
ditampilkan dalam bentuk peta 
tematik kerawanan banjir 

 

Sumber: Penulis, 2018 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Banjir merupakan sebuah kejadian bencana alam yang disebabkan oleh faktor 

alam dan non alam. Faktor alam merupakan faktor yang disebabkan karena kondisi fisik 

wilayahnya sementara non alam karena adanya campur tangan manusia. Adapun faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah curah hujan, kemiringan lereng, infiltrasi tanah dan 

penggunaan lahan.  

Curah hujan merupakan faktor utama yang mengendalikan berlangsungnya 

daur hidrologi dalam suatu wilayah DAS. Intensitas curah hujan adalah jumlah 

curah hujan yang dibagi selang waktu terjadinya hujan. Jumlah hari hujan 

umumnya dibatasi dengan jumlah hari dengan curah hujan 0,5 mm atau lebih. 

Jumlah hari hujan dapat dinyatakan per minggu, dekade, bulan, tahun atau satu 

periode tanam (tahap pertumbuhan tanaman). Intensitas hujan adalah curah hujan 

dibagi dengan selang waktu terjadinya hujan. 

Kemiringan lereng berpengaruh pada jumlah dan kecepatan limpasan 

permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Semakin besar 

kemiringan lereng suatu DAS, semakin cepat laju air larian dan dengan demikian, 

mempercepat respon DAS tersebut oleh adanya curah hujan. Bentuk topografi 

seperti kemiringan lereng, keadaan parit, dan bentuk-bentuk cekungan permukaan 

tanah lainnya akan mempengaruhi laju dan volume air liaran. 

Proses infiltrasi tanah dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tekstur dan 

struktur tanah. Tekstur dan struktur tanah menentukan penyebaran pori-pori tanah 

yang berpengaruh pada laju infiltrasi dan kemampuan tanah dalam menampung air. 

Besarnya laju infiltrasi pada permukaan tanah tidak bervegetasi tidak akan melebihi 

laju intensitas curah hujan. Pada wilayah berhutan besarnya laju infiltrasi tidak akan 

melebihi laju intensitas curah hujan efektif. Jika intensitas hujan melebihi kapasitas 

maka akan terjadi genangan air diatas permukaan tanah dan aliran permukaan. 

Penggunaan lahan berpengaruh pada resapan curah hujan yang jatuh ke 

permukaan tanah. Penggunaan lahan merupakan parameter pertama yang merespon 

curah hujan ke dalam wilayah DAS dan memberikan pengaruh terhadap besar 

kecilnya infiltrasi, air larian, dan aliran sungai. Besarnya infiltrasi dipengaruhi oleh 
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jenis, kerapatan dan tipe vegetasi yang terdapat pada penggunaan lahan, sehingga 

semakin kecil penutupan tajuk vegetasi pada penggunaan lahan semakin besar air 

lolos yang akan sampai ke permukaan tanah dan dengan demikian akan 

meningkatkan debit air larian. 

Penentuan tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Pati ini mendasarkan 

pada empat parameter pokok yaitu curah hujan, kemiringan lereng, infiltrasi tanah, 

dan penggunaan lahan. Kabupaten Pati yang sebagian besar wilayahnya adalah 

dataran rendah, tekstur dan struktur tanah di Kabupaten Pati yang tidak stabil, 

mengakibatkan mudahnya tergenang banjir jika intensitas curah hujannya besar. 

Selain itu cepatnya pertumbuhan kawasan pemukiman yang membuat resapan 

menjadi berkurang. Sementara itu untuk mengetahui faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap tingkat kerawanan banjir adalah dengan menggunakan teknik 

regresi linear.  

1.7. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang bisa diambil dari penelitian ini adalah 

a. Agihan kerawanan banjir bervariasi atau menyebar di seluruh kecamatan di 

Kabupaten Pati 

b. Parameter penggunaan lahan merupakan parameter yang paling dominan 

dalam tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Pati 
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1.8. Batasan Operasional 

Banjir merupakan meluapnya air sungai disebabkan oleh debitnya yang 

melebihi daya tampung air sungai saat keadaan curah hujan yang tinggi 

(Prahananto, 2013). 

Curah hujan adalah hujan yang terjadi disuatu wilayah tertentu di 

permukaan bumi yang kemudian mengalami proses intersepsi, infiltrasi, dan 

perkolasi. Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dibagi selang 

waktu terjadinya hujan (Handoko,1995). 

Infiltrasi tanah adalah proses aliran air (umumnya berasal dari curah 

hujan) masuk ke dalam tanah sebagian akibat gaya kapiler (gerakan air kearah 

literal) dan grafitasi (gerakan air kearah vertikal). 

Kemiringan lereng yaitu sudut rerata antara bidang datar dipermukaan bumi 

terhadap suatu garis/bidang miring yang ditarik dari titik terendah sampai titik 

tertinggi di permukaan bumi pada suatu bentuk lahan, yang merupakan satu 

kesatuan. 

Kawasan rawan banjir yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi 

mengalami bencana banjir 

Pengunaan lahan yaitu segala campur tangan manusia baik secara permanen 

maupun secara siklus terhadap kumpulan suatu sumberdaya alam dan sumber 

daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk 

mencukupi kebutuhan manusia. 

Rawan bencana adalah kondisi atau karateristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

 


