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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

      Banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Pada 

musim hujan, banyak kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Telah banyak 

usaha dilakukan pemerintah antara lain membuat bendungan, pembuatan kanal, dan 

reboisasi hutan namun belum ada yang menyelesaikan masalah bahkan 

kelihatannya makin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, 

kedalamannya, maupun durasinya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor 

yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor alamiah. Faktor manusia pada 

umumnya ketidak disiplinan masyarakat membuang sampah langsung ke sungai 

bukan pada tempat yang ditentukan dapat mengakibatkan naiknya muka air banjir 

dan faktor alamiah pada umumnya meliputi topografi, jenis tanah, penggunaan 

lahan dan curah hujan. 

Sungai Dengkeng merupakan salah satu sungai yang berada dalam Wilayah 

Kerja BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Bengawan Solo. Aliran air Sungai 

Dengkeng bermuara di Sungai Bengawan Solo dengan panjang 45 km dan luas 

daerah aliran sungai 706,755 km2. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang 

sering terjadi di Sungai Dengkeng, karena mengalami sedimentasi yang cukup 

tinggi dan perubahan tata guna lahan sepanjang aliran menyebabkan surface runoff  

(limpasan permukaan) dan genangan air meningkat. Akibatnya, pada musim 

penghujan Kecamatan Cawas di Kabupaten Klaten sering mengalami banjir. 

(Ksatrio, dkk, 2018). 

      BPBD Kabupaten Klaten (2020) menjelaskan bahwa di Kecamatan Cawas 

seluruh wilayahnya berada di zona merah rawan banjir persoalan banjir lebih 

disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai, di sisi lain 

BPBD mendata beberapa tanggul sungai yang kritis mulai dari tanggul di Sungai 

Gamping dan tanggul Sungai Dengkeng itu berada di Desa Cawas, berkaitan 
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terhadap kerentanan banjir di Kecamatan Cawas terdapat lebih dari 58.000 jiwa 

yang bermukim di zona merah. Kecamatan yang terletak di Bagian Selatan 

Kabupaten Klaten ini termasuk wilayah yang memiliki relief dataran. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Jawa Tengah untuk 

tingkat kemiringan lereng Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dengan area 

meliputi Karangasem, Burikan, Nanggulan dan 17 lainnya memiliki morfologi 

dataran dengan tingkat kemiringan lereng yang sama antara 0 – 8 % sehingga 

daerah tersebut memiliki potensi bahaya terhadap banjir luapan sungai. Desa-desa 

di Kecamatan Cawas yang berada di daerah dataran dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kemiringan Lereng Kecamatan Cawas 

Desa Morfologi Kemiringan Lereng 

Karangasem Dataran 0 – 8 % 

Burikan Dataran 0 – 8 % 

Nanggulan Dataran 0 – 8 % 

Bendungan Dataran 0 – 8 % 

Tugu Dataran 0 – 8 % 

Kedungampel Dataran 0 – 8 % 

Bawak Dataran 0 – 8 % 

Barepan Dataran 0 – 8 % 

Pakisan Dataran 0 – 8 % 

Balak Dataran 0 – 8 % 

Cawas Dataran 0 – 8 % 

Plosowangi Dataran 0 – 8 % 

Baran Dataran 0 – 8 % 

Tirtomarto Dataran 0 – 8 % 

Japanan Dataran 0 – 8 % 

Tlingsing Dataran 0 – 8 % 

Mlese Dataran 0 – 8 % 

Gombang Dataran 0 – 8 % 

Pogung Dataran 0 – 8 % 

Bogor Dataran 0 – 8 % 

 Sumber : Peta RBI Jawa Tengah 

 

      Bencana banjir di Kecamatan Cawas ini telah diperparah dengan beberapa 

permasalahan lain yang muncul dan memicu meningkatnya kerentanan. Kerentanan 
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non fisik yang berupa kerentanan sosial dan ekonomi merupakan sebab dan akibat 

dari besarnya kerugian, karena banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di 

wilayah rentan terhadap bencana banjir.  

      Berdasarkan pada data BPS Kabupaten (2019) Kecamatan Cawas memiliki 

jumlah total penduduk lebih dari 58.000 jiwa yang terdiri 29084 penduduk berjenis 

kelamin laki-laki dan 29626 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dari sini 

sudah terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak (29626 > 29084) dari pada 

laki-laki secara keseluruhan. Perempuan ini yang termasuk dalam aspek kerentanan 

sosial terhadap banjir selain perempuan aspek kerentanan sosial salah satunya 

seperti kepadatan penduduk, penduduk wanita dan lain-lainya aspek sosial selain 

menjadi salah satu kerugian juga menjadi aspek kerentanan dari bencana banjir. 

Jumlah penduduk Kecamatan Cawas dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Cawas 

No Desa Penduduk 

Laki-Laki 

Penduduk 

Perempuan 

Jumlah 

Penduduk 

1 Karangasem 1602 1680 3282 

2 Burikan 1242 1294 2536 

3 Nanggulan 1310 1351 2661 

4 Bendungan 761 796 1557 

5 Tugu 1275 1316 2591 

6 Kedungampel 1439 1508 2947 

7 Bawak 2238 2230 4468 

8 Barepan 1437 1458 2895 

9 Pakisan 1840 1847 3687 

10 Balak 1586 1622 3208 

11 Cawas 2679 2647 5326 

12 Plosowangi 1063 1069 2132 

13 Baran 1094 1127 2221 

14 Tirtomarto 1192 1285 2477 

15 Japanan 1075 1077 2152 

16 Tlingsing 1494 1500 2994 

17 Mlese 1359 1392 2751 

18 Gombang 2447 2471 4918 

19 Pogung 1951 1956 3907 

20 Bogor 1323 1326 2649 

 Kec. Cawas 29084 29626 58710 

Sumber : BPS Klaten, 2019 
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      Pada data BPS Kabupaten (2019) Kecamatan Cawas memiliki sarana ekonomi 

tempat – tempat yang digunakan untuk aktifitas ekonomi salah satunya aktifitas 

yang menghasilkan uang seperti pasar, lumbung desa, industri dan lainnya. Aspek 

ekonomi selain menjadi salah satu kerugian juga menjadi aspek kerentanan dari 

bencana banjir. Jumlah prasarana ekonomi Kecamatan Cawas dikategorikan 

menjadi 4 segmentasi, semua segmen tersebar diseluruh Kecamatan meliputi pasar 

sebanyak 10, industri sebanyak 1339, lumbung desa sebanyak 40 dan kios tani 

sebanyak 34. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila terjadi suatu bencana 

disalah satu desa ataupun seluruh Kecamatan Cawas mengakibatkan terganggunya 

perekenomian di daerah tersebut. Masyarakat akan kesulitan untuk memperoleh 

bahan makanan atau logistik dan terganggungnya sistem mobilitas warga. Jumlah 

fasilitas ekonomi Kecamatan Cawas dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Prasarana Ekonomi Kecamatan Cawas 

No Desa Pasar Industri Lumbung 

Desa 

Kios 

Tani 

Jumlah 

1 Karangasem 1 1 2 2 6 

2 Burikan - 3 1 1 5 

3 Nanggulan - - - 2 2 

4 Bendungan - 19 1 - 20 

5 Tugu - 10 1 2 13 

6 Kedungampel - 2 1 2 5 

7 Bawak - 4 2 2 8 

8 Barepan - 16 3 2 21 

9 Pakisan 1 80 2 2 85 

10 Balak 1 118 2 3 124 

11 Cawas 1 9 - 3 13 

12 Plosowangi 1 - 1 2 4 

13 Baran 1 93 2 2 98 

14 Tirtomarto - 29 3 2 34 

15 Japanan - 108 4 2 114 

16 Tlingsing - 119 - 1 120 
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 Lanjutan Tabel 3      

17 Mlese - 274 3 1 278 

18 Gombang 2 293 4 1 300 

19 Pogung - 26 1 1 28 

20 Bogor 2 135 7 2 148 

 Jumlah 10 1339 40 34 1423 

    Sumber : BPS Klaten, 2019 

 

     Bencana banjir luapan Sungai Dengkeng dalam penelitian di Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten ini perlu adanya upaya penanggulangan baik secara langsung 

maupun dengan pengkajian. Penjelasan pada latar belakang menunjukan fokus 

penelitian pada permasalahan kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana banjir. 

Perlu adanya penanganan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat 

bencana banjir di Desa yang terdampak bencana. Kejadian bencana banjir tahunan 

melanda Kecamatan Cawas dengan kerugian fisik yang tidak sedikit, memberi 

indikasi bahwa tingkat kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Cawas yang terletak di sekitar zona merah. Analisis yang dilakukan dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial dan ekonomi di wilayah 

tersebut. Alasan tersebut melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian yang 

berjudul “Analisis Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir 

Sungai Dengkeng Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

      Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, dapat menjawab 

rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut: 

1) Bagaimana tingkat kerentanan sosial masyarakat terhadap bencana banjir di 

Kecamatan Cawas? 

2) Bagaimana tingkat kerentanan Ekonomi masyarakat terhadap bencana   

banjir di Kecamatan Cawas ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

      Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini 

dilakukan untuk tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk menentukan sebaran tingkat kerentanan sosial masyarakat yang 

berada di Kecamatan Cawas terhadap bencana banjir luapan. 

2) Untuk menentukan sebaran tingkat kerentanan ekonomi masyarakat yang 

berada di Kecamatan Cawas terhadap bencana banjir luapan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

      Selain didasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan   

untuk kepentingan berbagai pihak. Manfaat penelitian yang dilakukan ini antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1) Sumber informasi bagi masyarakat secara umum agar dapat mengetahui 

kerentanan sosial ekonomi terhadap banjir. 

2)  Dapat  digunakan  sebagai  referensi  penelitian  selanjutnya  yang  berkaitan 

dengan kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana banjir dengan 

memperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan 

3) Sebagai syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan Strata 1 di Fakultas Geografi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 

1.5.1.1 Bencana 

      Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam atau non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis (UU No. 24 tahun 2007). Bencana merupakan fenomena yang terjadi 

akibat kolektifitas atas komponen bahaya yang mempengaruhi kondisi alam dan 

lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan dan kemampuan dibandingkan 

daerah - daerah lainnya. 

      Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini hanya terbatas pada kerentanan 

sosial dan ekonomi sebagai basis dari mitigasi bencana dengan alat Sistem 

Informasi Geografis yang meliputi : 

  a.  Identifikasi dan analisis kerentanan non fisik berupa kerentanan sosial dan 

ekonomi. 

b. Pemetaan dengan Sistem Informasi Geografis yang meliputi karakteristik 

wilayah studi dan kerentanan sosial, ekonomi. 

1.5.1.2 Kerentanan 

      Bakornas (2007) menerangkan bahwa kerentanan merupakan suatu kondisi dari 

suatu masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam  

menghadapi  ancaman  bahaya  sehingga  apabila terjadi bencana akan 

memperburuk kondisi masyarakat. menurut UN/ISDR (2005) kerentanan diartikan 

sebagai kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang dapat meningkatkan rawannya masyarakat terhadap 

dampak bahaya. Secara umum kerentanan dibagi dalam dua tipe seperti berikut. 
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a. Kerentanan sosial yaitu potensi kehilangan/kerugian pada kelompok sosial, 

misalnya kelompok penduduk miskin, wanita hamil dan menyusui, anak- anak 

dan lansia. 

b. Kerentanan ekonomi yaitu potensi kerugian pada aset-aset dan kegiatan 

perekonomian, misalnya terganggunya aktifitas jual beli karena pasar yang 

rusak,   lahan   sawah   yang   tidak   dapat   ditanami   karena   mengalami 

perubahan sifat tanah, dan meningkatnya pengangguran pasca terjadinya 

bencana. 

 

1.5.1.3 Indikator Kerentanan 

      Anderson (2000) menjelaskan bahwa untuk mengontrol dan mengurangi 

kerusakan yang ditimbulkan karena bencana diperlukan identifikasi dan penilaian 

terhadap kerentanan di berbagai tempat dan waktu. Agar dapat mendesain strategi 

yang efektif untuk mengurangi kerugian dari bencana maka perlu diketahui terlebih 

dahulu indicator untuk mengkaji kerentanan. Indicator yang diperlukan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Indikator Kerentanan Sosial 

a) Kepadatan penduduk 

b) Presentase penduduk difabel 

c) Presentase penduduk rentan (Usia lanjut dan balita) 

d) Presentase penduduk wanita 

      Indikator kerentanan sosial terdiri atas aspek kepadatan penduduk karena pada 

umumnya banyak penduduk memilih daerah datar karena mudah aksesnya, 

penduduk rentan ; difabel, penduduk wanita,  lansia dan balita geraknya terbatas 

ketika terjadi bencana tidak bisa bergerak secara optimal geraknya harus dibantu 

orang lain.  
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2. Indikator kerentanan ekonomi 

a) Luas lahan pertanian 

b) Jumlah fasilitas ekonomi 

c) Mata Pencaharian 

       Indikator kerentanan ekonomi terdiri atas aspek jumlah fasilitas ekonomi 

terdiri pasar dan industri berkaitan terganggunya kegiatan perekenomian karena 

rusaknya fasilitas, luas lahan pertanian dan mata pencaharian yang mengandalkan 

alam pada sektor tersebut ketika bencana terjadi akan terpengaruh penghasilannya. 

 

1.5.1.4 Banjir 

      Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada daerah datar sekitar 

sungai sebagai akibat meluapnya air sungai yang tidak mampu ditampung oleh 

sungai. Selain itu, banjir adalah interaksi antara manusia dengan alam dan sistem 

alam itu sendiri. Bencana banjir ini merupakan aspek interaksi manusia dengan 

alam yang timbul dari proses dimana manusia mencoba menggunakan alam yang 

bermanfaat dan menghindari alam yang merugikan manusia (Suwardi 1999). 

 

1. Macam-macam Banjir 

      Ada dua peristiwa banjir, pertama peristiwa banjir/genangan yang terjadi pada 

daerah yang biasanya tidak terjadi banjir dan kedua peristiwa banjir terjadi karena 

limpasan air banjir dari sungai, karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur 

sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. 

Penyebab banjir  yang terjadi dapat diklasifikasikan  menjadi dua, yakni banjir yang 

disebabkan oleh alam dan manusia. oleh alam faktor penyebabnya meliputi curah 

hujan tinggi pada musim hujan, pengaruh fisiografis dilihat dari tingkat kerapatan, 

geometri dan  kelerengan sungai, erosi dan sedimentasi di dasar sungai akibat 

pengerosian di hulu, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang. 

Oleh manusia faktor penyebabnya meliputi alih fungsi lahan, kawasan kumuh di 

sepanjang sungai, sampah karena penyumbatan di dasar sungai, penggunaan lahan 

di daerah sungai, sehingga mengurangi kapasitas, bending dan bangunan air 
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menyebabkan kenaikan elevasi muka air banjir, kerusakan bangunan pengendali air 

karena pemeliharaan yang kurang, perencaan sistem pengendalian banjir tidak 

tepat. (Kodoatie, Robert J dan Sugiyanto, 2002). 

      Kelebihan air yang menggenangi suatu daerah yang biasanya kering terjadi 

sebagai akibat kapasitas sungai tidak mampu menampung air yang mengalir di 

atasnya atau berlebihnya air hujan lokal. Kelebihan air hujan lokal yang 

menyebabkan banjir dapat disebabkan oleh dua hal yaitu telah jenuhnya tanah di 

tempat tersebut dan masih tingginya ketinggian muka air di dalam alur sungai. 

Kejenuhan tanah yang tinggi akan menyebabkan tingkat penyerapan tanah 

(infiltrasi) jadi rendah sehingga aliran permukaan (surface runoff) menjadi tinggi. 

Tingginya aliran permukaan sebagai akibat hujan berlebih tersebut dapat ditampung 

oleh badan sungai. Akibat air berlebih (banjir) sebagai akibat luapan air sungai 

ataupun hujan lokal maka akan menyebabkan terbentuknya bentukan banjir dan 

dalam skala yang lebih luas lagi masuk dalam kelas bentukan fluvial (Somantri, 

2008). 

 

Ligal (2008), menyebutkan bahwa banjir terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

      a) Banjir kilat  

      Banjir kilat/dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang terjadi hanya 

dalam waktu kurang dari 5 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Umumnya  banjir 

dadakan akibat meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah 

bantaran sungai rapuh dan tak mampu menahan cukup banyak air. Penyebab lain 

adalah kegagalan bendungan/tanggul menahan volume air (debit) yang meningkat, 

perubahan suhu menyebabkan berubahnya elevasi air laut dan atau  berbagai 

perubahan besar lainnya di hulu sungai termasuk perubahan fungsi lahan. 

Kerawanan terhadap banjir dadakan akan meningkat bila wilayah itu merupakan 

lereng curam, sungai dangkal dan pertambahan volume air jauh lebih  besar 

daripada yang tertampung.  
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      b) Banjir luapan sungai  

     Luapan sungai berbeda dari banjir dadakan karena banjir ini terjadi setelah  

proses yang cukup lama, meskipun proses itu bisa jadi lolos dari pengamatan, 

sehingga datangnya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Selain itu banjir 

luapan sungai kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung 

selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. Penyebabnya adalah 

hutan gundul, kelongsoran daerah-daerah yang biasanya mampu menahan 

kelebihan air ataupun perubahan suhu/musim, atau terkadang akibat kedua hal itu 

sekaligus. Banjir terjadi sepanjang sistem sungai dan anak-anak sungainya mampu 

membanjiri wilayah luas dan mendorong peluapan air di dataran rendah, sehingga 

banjir yang meluap dari sungai-sungai selain induk sungai biasa disebut  banjir 

kiriman. Besarnya banjir tergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi-

kondisi tanah (kelembaban tanah, vegetasi, perubahan suhu/musim, keadaan 

permukaan tanah yang tertutup rapat oleh bangunan batu bata, blok-blok semen, 

beton, pemukiman/perumahan dan hilangnya kawasan-kawasan tangkapan air/alih 

fungsi lahan. 

 

      c) Banjir pantai 

      Banjir yang membawa bencana dari luapan air hujan sering makin parah akibat 

badai yang dipicu oleh angin kencang sepanjang pantai. Air payau membanjiri 

daratan akibat satu atau perpaduan dampak gelombang pasang, badai, atau tsunami 

(gelombang pasang). Sama seperti banjir luapan sungai, hujan lebat yang jatuh di 

kawasan geografis luas akan menghasilkan banjir besar di lembah-lembah pesisir 

yang mendekati muara sungai. 

 

      Adapun diantara tiga jenis banjir diatas maka daerah penelitian yaitu daerah 

Kecamatan Cawas termasuk wilayah yang terkena banjir luapan sungai. Sungai-

sungai tersebut yang menyebabkan banjir diantaranya adalah Sungai Dengkeng, 

dan Sungai Gamping yang berada di Kecamatan Cawas. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

      Penelitian yang akan dilakukan tidak lepas dari adanya penelitian  sebelumnya 

yang digunakan sebagai referensi dan menunjang langkah yang akan dilakukan. 

Penelitian sebelumnya dapat memberikan inspirasi sekaligus sebagai pembanding 

antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

sebelumnya dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, prosiding 

seminar nasional, tugas akhir, skripsi, dan laporan penelitian lainnya. Penelitian 

tersebut dijabarkan dalam Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan 

tersebut terletak pada metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Penelitian 

yang telah dilakukan memiliki tujuan yang hampir sama dengan penelitian yang 

dilakukan yakni memetakan daerah memiliki memiliki kerawanan dan 

mengidentifikasi kerentanan sosial ekonomi di wilayah tersebut.  

      Terdapat beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan. Penelitian yang 

dijadikan sebagai penunjang diambil dari penelitian : 

 

1) Muhammad Dimas Aji N, Bambang Sudarsono, Bandi Sasmito (2014) 

      “Identifikasi Zona Rawan Banjir Menggunakan Sistem Informasi Geografis 

(Studi Kasus: Sub DAS Dengkeng)” Penelitian ini membahas area rawan banjir dan 

mengetahui faktor penyebab banjir di Sub DAS Dengkeng. Persamaan penelitian 

ini adalah menggunakan metode yang sama yakni menggunakan metode scoring 

dan overlay. 

 

2) Penelitian Arsiadi Wisnu Hapsoro dan Imam Buchori (2015) 

       “Kajian  Kerentanan Sosial dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir (Studi 

Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan)” penelitian tersebut menggunakan 

metode analisis kuantitatif dengan metode analisis data berupa scoring analysis, 

deskriptif kuantitatif dan analisis spasial untuk menganalisis asumsi kerentanan 

sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Pesisir Kota Pekalongan. 
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3) Penelitian Sri Rum Giyarsih dan Puspasari (2012) 

      “Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran Sungai 

Code Kota Yogyakarta Terhadap Bencana Lahar Merapi” penelitian tersebut 

menggunakan metode villagran dan analisis statistik, sehingga menghasilkan 

penelitian berupa kerentanan Sosial dan persepsi kapasitas yang memiliki kelas 

tinggi di Bantaran Sungai Code. 

 

4)  Penelitian Marburno Habibi (2012) 

       “Model spasial Kerentanan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap 

Bencana Gunung Merapi” Penelitian tersebut menggunakan metode scoring 

analisis, deskriptif kuantitatif, analisis spasial. Proses pengumpulan data 

menggunakan data primer dan sekunder tentang spasial Kerentanan Sosial Ekonomi 

dan Kelembagaan Terhadap Bencana Gunung Merapi. 

 

5) Penelitian Ade Yoga Tamtomo (2020)* 

      “Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi Terhadap Bencana Banjir Sungai 

Dengkeng Di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten” Penelitian ini hampir sama 

dengan metode yang digunakan sebelumnya yakni menggunakan metode analisis 

data sekunder didukung scoring dan pembobotan untuk menganalisis kerentanan 

sosial ekonomi terhadap bencana banjir di Kecamatan Cawas. Berdasarkan  

referensi  tersebut, terdapat metode yang paling relevan untuk mendorong 

pengerjaan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode analisis data sekunder 

dengan pembobotan dan metode kuantitatif. Metode ini dipilih karena dapat 

mempermudah menjawab masalah dan tujuan yang direncanakan. Terdapat 

kelebihan dan perbedaan dari penelitian  yang akan  dilakukan yaitu penelitian 

ini lebih memanfaatkan data sekunder yang tersedia tahun 2019 sebagai bahan 

mengolah data penelitian dan diberikan pembobotan sesuai dengan kriteria 

pembobotan setiap parameter kerentanan.
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Tabel 4. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad 

Dimas Aji N, 

Bambang 

Sudarsono, Bandi 

Sasmito (2014) 

 

Identifikasi Zona 

Rawan Banjir 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis 

(Studi Kasus: Sub DAS 

Dengkeng). 

 

1. Menjelaskan area rawan banjir 

dan mengetahui faktor 

penyebab banjir di Sub DAS 

Dengkeng. 

 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

scoring dan overlay dan 

survey lapangan. 

 

1.Luas Sub DAS Dengkeng yaitu 

822,153 km², kerawanan banjir Sub 

DAS Dengkeng memiliki daerah 

yang sangat rawan banjir yg 

mencakup 34,567 km2 atau sebesar 

4,20% sedangkan daerah rawan banjir 

seluas 469,626 km2 atau sebesar 

57,12%, daerah cukup rawan seluas 

268,745 km2 atau sebesar 32,69%, 

daerah agak rawan seluas 45,865 km2 

atau sebesar 5,68%, dan daerah yang 

tidak rawan seluas 3,349 km2 atau 

sebesar 0,41% dari luas daerah 

penelitian. 

Arsiadi Wisnu Kajian  Kerentanan 1. Mengkaji kerentanan sosial Pendekatan analisis 1.Bahwa 83,34% memiliki kesamaan 
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Hapsoro dan 

Imam Buchori 

(2015) 

Sosial dan Ekonomi 

Terhadap Bencana 

Banjir(Studi Kasus: 

Wilayah Pesisir Kota 

Pekalongan) 

dan ekonomi masyarakat 

melalui pemodelan untuk 

mengetahui tingkat kerentanan 

masyarakat dengan bantuan alat 

Sistem Informasi Geografis 

kuantitatif dengan metode 

analisis data berupa 

scoring analysis,deskriptif 

kuantitatif dan analisis 

spasial. 

antara data input model dengan 

kondisi di lapangan sehingga validasi 

model output juga sesuai dengan 

asumsi peneliti di dalam melakukan 

penilaian kerentanan sosial dan 

ekonomi di wilayah. 

Sri Rum Giyarsih 

dan Puspasari 

(2012) 

 

Identifikasi Tingkat 

Kerentanan Sosial 

Ekonomi Penduduk 

Bantaran Sungai Code 

Kota Yogyakarta 

Terhadap Bencana 

Lahar Merapi. 

1. Mengetahui tingkat 

kerentanan sosial ekonomi 

masyarakat 

2. Mengetahui persepsi dan 

kapasitas masyarakat bantaran 

Sungai Code. 

 

Metode villagran dan 

analisis statistik 

 

1.Kerentanan ekonomi masyarakat 

keseluruhan berada pada tingkat 

rendah. 

2.Persepsidan kapasitas berada pada 

kelas tinggi yang berarti telah 

terbangun dengan baik. 

Marburno Habibi, 

(2012) 

Model spasial 

Kerentanan Sosial 

Ekonomi dan 

Kelembagaan 

Terhadap Bencana 

Gunung Merapi 

1. Mengetahui kerentanan sosial 

dan ekonomi masyarakat serta 

kelembagaan terhadap bencana 

Gunung Merapi 

1.metode scoring analisis, 

deskriptif kuantitatif, 

analisis spasial 

2.Proses pengumpulan 

data menggunakan data 

primer dan sekunder 

1.Hasil dari penelitian ini diperoleh 

variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap kerentanan bencana 

gempabumi tektonik. 

2.Penentuan zona kerentanan bencana 

gempabumi tektonik di wilayah 
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penelitian. 

*Ade Yoga 

Tamtomo, (2020) 

Analisis Kerentanan 

Sosial Ekonomi 

Terhadap Bencana 

Banjir Sungai 

Dengkeng Di 

Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten 

 

1. Mengidentifikasi tingkat 

kerentanan sosial 

masyarakat yang berada di 

Kecamatan Cawas, terutama 

daerah yang memiliki 

kerentanan terhadap banjir. 

2. Mengidentifikasi tingkat 

kerentanan ekonomi 

masyarakat yang berada di 

Kecamatan Cawas akibat 

bencana banjir. 

3. Mengidentifikasi daerah di 

Kecamatan Cawas yang 

memiliki tingkat kerentanan 

terhadap banjir rendah - 

tinggi 

Analisis data sekunder 

dengan pembobotan, 

metode kuantitatif 

1.Tingkat Kerentanan sosial dan 

ekonomi masyarakat yang berada di 

Kecamatan Cawas terhadap bencana 

banjir. 

2. Persebaran daerah di Kecamatan 

Cawas yang memiliki tingkat 

kerentanan sosial dan ekonomi 

tinggi akibat bencana banjir. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

      Kerentanan suatu kondisi dari suatu masyarakat berkaitan faktor sosial dan 

ekonomi selain menjadi salah satu kerugian juga menjadi aspek kerentanan 

terhadap bencana banjir salah satu bencana yang sering terjadi di Kecamatan 

Cawas. Wilayah Kecamatan Cawas berada di zona merah rawan banjir, daerah 

penelitian keseluruhan berada pada daerah rawan banjir saat puncak musim hujan 

setiap tahun. 

      Kerentanan sosial ekonomi di Kecamatan Cawas yang terjadi saat bencana 

didapat beberapa aspek. Aspek tersebut terbagi menjadi aspek sosial yang  meliputi  

kepadatan penduduk, presentase penduduk difabel, presentase penduduk balita dan 

lansia dan presentase penduduk perempuan. Aspek ekonomi meliputi luas lahan 

pertanian, prasara ekonomi dan jenis mata pencaharian. 

Penelitian ini menitik beratkan pada beberapa unsur sosial dan ekonomi sebuah 

wilayah diukur kaitannya dengan aspek kerentanan sosial yang terdiri atas faktor 

kepadatan penduduk ketika terjadi bencana di suatu wilayah kepadatan 

mempengaruhi cepat lambatnya evakuasi, faktor presentase penduduk difabel, 

presentase penduduk balita dan lansia, dan presentase penduduk perempuan 

geraknya terbatas  ketika terjadi bencana tidak bisa bergerak secara optimal harus 

dibantu orang lain. 

      Kerentanan ekonomi berkaitan terganggunya kegiatan perekenomian, karena 

rusaknya fasilitas, luas lahan pertanian dan mata pencaharian yang mengandalkan 

alam pada sektor tersebut ketika bencana terjadi akan terpengaruh penghasilannya. 

Keduapuluh desa tersebut memiliki tingkat bahaya bencana banjir yang berbeda-

beda, sehingga dapat menimbulkan kerentanan terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

yang berbeda pula. 

      Indikator yang ada dalam aspek sosial dan aspek ekonomi kemudian dihitung 

sesuai parameternya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

membantu pemerintah maupun penduduk di Kecamatan Cawas agar dapat 

meminimalisir kerentanan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh bencana banjir 



18 

 

kerangka penelitian tersebut diringkas dalam Gambar 1. 

 

 

1.7 Batasan Operasional 

 

Banjir adalah aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan 

rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, 

mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran 

air.(Bakornas PB,2007) 

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupu dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia schingga 

mengakibatkantimbulnya korsn jiwa mausia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (UU NO 242007). 

Indeks Bahaya Banjir merupakan estimasi berdasarkan kemiringan lereng pada 

daerah rawan banjir.(RBI,2016) 

Kerawanan dalam Kerentanan Banjir merupakan daerah-daerah yang menjadi 

sasaran banjir. 
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Kerentanan (Vulnerbility) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menghadapi ancaman bahaya. (Bakornas PB,2007) 

Kerentanan dari Aspek Sosial adalah kerentanan yang ditinjau dari tingginya 

kepadatan penduduk dan presentase penduduk usia tua dan balita di suatu 

daerah. 

Kerentanan dari Aspek Ekonomi adalah kerentanan yang ditinjau dari tingginya 

presentase pra sarana ekonomi dan presentase rumah tangga miskin. 

Penduduk Difabel Di Kecamatan Cawas penduduk difabel dibedakan menjadi 5 

kelompok yaitu Tuna netra, tuna grahita, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa. 

Sistem Informasi Geografis adalah kumpulan yang terorganisasi dari perangkat 

keras computer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang 

secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi 

geografis (Esri90 dalam Prahasta,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


