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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jika dicermati, bencana alam di Indonesia tampaknya dari tahun ke tahun  

memiliki kecenderungan meningkat, begitu juga bencana banjir yang setiap tahun 

terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kecenderungan meningkatnya bencana banjir 

di Indonesia tidak hanya luasnya saja melainkan kerugiannya juga ikut bertambah 

pula. Jika dahulu bencana banjir hanya melanda kota-kota besar di Indonesia 

khususnya di Pulau Jawa, akan tetapi pada saat sekarang ini bencana tersebut 

telah melanda dan merambah sampai ke pelosok tanah air.   

Definisi banjir menurut Multilingual Technical Dictionary on Irrigation 

and Drainage, ICID (dalam Siswoko, 2002) adalah :. 

a relatively high flow or stage in a river, markedly higher  than the usual; also the 

inundation of low land that may result therefrom. A body of water, rising, swelling 

and overflowing the land not usually thus covered.  

Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu ; 

faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor 

kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan 

faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana (Agus 

Maryono, 2005). 

 Kota-kota besar di Indonesia mengalami peningkatan populasi manusia 

karena daya pikat yang merangsang manusia berpindah dari rural ke urban. 

Lahan-lahan yang sebenarnya untuk daerah preservasi dan konservasi untuk 

menjaga keseimbangan, diambil alih untuk pemukiman, pabrik-pabrik, industri, 

dan lainnya. Akibatnya dapat dirasakan misalnya di Kota Semarang, kualitas 

genangan dan banjir di beberapa wilayah saat ini terjadi hanya oleh hujan deras 

satu sampai dua jam ekuivalen dengan hujan deras satu malam pada dekade tahun 

70-an. Dengan kata lain tinggi dan lama genangan suatu daerah saat ini dengan 

hujan deras satu hingga dua jam sama dengan tinggi  genangan dengan hujan 
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deras semalam pada tahun 70-an. Padahal pengendalian banjir dan penataan 

sistem drainase terus diupayakan oleh pemerintah (Kodoatie, 2002). 

Pemetaan daerah-daerah yang memiliki tingkat bahaya banjir perlu 

dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk 

menanggulanginya. Peta merupakan salah satu sarana yang baik dalam 

menyajikan data dan informasi. Melalui peta dapat diketahui informasi tentang 

ruang muka bumi yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Bintarto dan 

Surastopo (1978) yang menyatakan apabila akan menyajikan  data yang 

menunjukkan distribusi keruangan atau lokasi mengenai sifat-sifat penting maka 

hendaknya informasi tersebut ditunjukkan dalam bentuk peta, karena melalui peta 

dapat disampaikan informasi keruangan dan lokasi penyebaran, macam serta nilai 

data secara tepat dan jelas. 

 Identifikasi kerentanan banjir dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan akurat. Kerentanan banjir 

dapat diidentifikasi secara cepat melalui Sistem Informasi Geografis dengan 

menggunakan metode tumpang susun/overlay terhadap parameter-parameter 

banjir, seperti : infiltrasi tanah,  kemiringan lereng dan penggunaan lahan. Melalui 

Sistem Informasi Geografis diharapkan akan mempermudah penyajian informasi 

spasial khususnya yang terkait dengan penentuan tingkat kerentanan banjir serta 

dapat menganalisis dan memperoleh informasi baru dalam mengidentifikasi 

daerah-daerah yang sering menjadi sasaran banjir. 

Prediksi daerah-daerah yang memiliki kemungkinan terlanda banjir telah 

dilakukan oleh Lapan di seluruh wilayah indonesia, dengan demikian seharusnya 

ada tindak lanjut dari berbagai instansi yang terkait supaya seluruh komponen 

masyarakat yang ada di daerah tersebut memiliki persiapan dalam menghadapi 

kemungkinan banjir yang bisa saja terjadi.  

Zonasi daerah potensi banjir di Pulau Jawa pada bulan Februari 2006 adalah 

sebagai berikut (www.rs.lapan.go.id) : 

� Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon dan Kuningan). 

� Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kulon Progo 

dan Sleman). 
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� Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, 

Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, 

Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota 

Surakarta, Kabupaten Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, 

Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal 

dan Wonogiri). 

� Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, 

Kabupaten Lamongan, Madiun, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo dan 

Tuban) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sengkarang berada di wilayah Kabupaten 

Pekalongan, bagian selatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sengkarang berupa 

pegunungan, bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng yang menjadi hulu dari 

DAS tersebut, Hilir DAS Sengkarang berada dibagian utara yang bermuara di 

Laut Jawa. 

Ketika hujan lebat mengguyur Kabupaten Pekalongan pada tanggal           

7 Februari 2007, enam desa yang tersebar di tiga kecamatan terendam banjir, yaitu 

Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjompo (Kec. Tirto), Legoklile, Randumukti Waren 

(Kec. Bojong) dan Purworejo (Kec. Sragi). (www.pekalongankab.go.id). 

Kecamatan Tirto berada di dataran rendah wilayah DAS Sengkarang . Banjir yang 

melanda daerah  tersebut telah menimbulkan dampak yang merugikan. Akibat 

dari banjir tersebut telah meyebabkan sejumlah areal persawahan rusak parah, 

tergenangnya permukiman, sarana ibadah, sekolahan dan puskesmas,  

terganggunya aktifitas sosial dan ekonomi karena tergenangnya beberapa ruas 

jalan bahkan  terganggunya kesehatan masyarakat. Agar dampak yang 

ditimbulkan akibat banjir tidak semakin meluas, sudah semestinya jika mitigasi 

bencana di daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan sesegera mungkin. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : ”ANALISIS KERENTANAN BANJIR DI DAERAH 

ALIRAN SUNGAI SENGKARANG KABUPATEN PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BANTUAN SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah : 

1. Bagaimana agihan kerentanan banjir di  DAS Sengkarang? 

2. Bagaimanakah karakteristik kerentanan banjir di daerah penelitian? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui agihan kerentanan banjir di  DAS Sengkarang 

2. Mengetahui karakteristik kerentanan banjir di daerah penelitian 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada khalayak umum tentang daerah-daerah 

rentan banjir di daerah penelitian 

2. Memberikan sumbangan ilmu bagi para pembaca. 

 

1.5.Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

Telaah pustaka disini untuk menjelaskan tentang Banjir, Parameter-

parameter kerentanan banjir, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis untuk zonasi kerentanan banjir. 

1.5.1. Banjir 

 Menurut Isnugroho (2006), kawasan rawan banjir merupakan 

kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir 

sesuai karakteristik penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan 

menjadi empat tipologi sebagai berikut : 

a. Daerah Pantai. 

Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah 

tersebut merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya 

lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (mean 

sea level) dan tempat bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai 

permasalahan penyumbatan muara. 
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b. Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area). 

Daerah dataran banjir (Floodplain Area) adalah daerah di kanan-kiri 

sungai yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga 

aliran air menuju sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah 

tersebut rawan terhadap banjir baik oleh luapan air sungai maupun 

karena hujan local. Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan 

lumpur yang sangat subur sehingga merupakan daerah pengembangan 

(pembudidayaan) seperti perkotaan, pertanian, permukiman dan pusat 

kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, dll. 

c. Daerah Sempadan Sungai. 

Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi, di daerah 

perkotaan yang padat penduduk, daerah sempadan sungai sering 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha 

sehingga apabila terjadi banjir akan menimbulkan dampak bencana 

yang membahayakan jiwa dan harta benda. 

d. Daerah Cekungan. 

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di 

dataran rendah maupun di dataran tinggi. Apabila penatan kawasan 

tidak terkendali dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat 

menjadi daerah rawan banjir.  

Kawasan-kawasan tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1.1 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAERAH PANTAI 

 DAERAH SEMPADAN SUNGAI 

  DAERAH CEKUNGAN 

DAERAH DATARAN BANJIR 

Gambar.1.1  Tipologi Kawasan Rawan Banjir 
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Klindao (1983) dalam Yusuf (2005) menyatakan bahwa kerentanan 

banjir adalah memperkirakan daerah-daerah yang mungkin menjadi 

sasaran banjir.  

 Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah 

datar, dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di daerah 

pasang surut air laut. Sedangkan bentuklahan bentukan banjir pada 

umumnya terdapat pada daerah rendah sebagai akibat banjir yang terjadi 

berulang-ulang, biasanya daerah ini memiliki tingkat kelembaban tanah 

yang tinggi dibanding daerah-daerah lain yang jarang terlanda banjir. 

Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuklahan 

tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan 

kondisi drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah terjadi 

penggenangan air. 

 

1.5.2. Parameter-parameter Kerentanan Banjir  

1.5.2.1.Infiltrasi Tanah 

 Infiltrasi tanah adalah perjalanan air kedalam tanah sebagai 

akibat gaya kapiler dan grafitasi. Proses terjadinya infiltrasi 

melibatkan beberapa proses yang saling berhubungan yaitu proses 

masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah, 

tertampungnya air hujan tersebut kedalam tanah dan proses 

mengalirnya air tersebut ke tempat lain yang dipengaruhi oleh 

tekstur, struktur, kelembaban, organisme, kedalaman dan vegetasi 

(Asdak, 2004). 

 Tekstur tanah turut menentukan tata air dalam tanah berupa 

kecepatan infiltrasi, penetrasi dan kemampuan pengikatan air oleh 

tanah serta merupakan satu-satunya sifat fisik tanah yang tetap dan 

tidak mudah diubah oleh tangan manusia jika tidak ditambah dari 

tempat lain. Besarnya laju infiltrasi tanah pada lahan tak 

bervegetasi tidak akan pernah melebihi laju intensitas hujan, 

sedangkan pada kawasan lahan bervegetasi, besarnya laju infiltrasi 
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tidak akan pernah melebihi laju intensitas curah hujan efektif 

(Asdak, 2004). 

 

1.5.2.2.Kemiringan Lereng 

 Kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan 

limpasan permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan 

erosi. Diasumsikan semakin landai kemiringan lerengnya, maka 

aliran limpasan permukaan akan menjadi lambat dan kemungkinan 

terjadinya genangan atau banjir menjadi besar, sedangkan semakin 

curam kemiringan lereng akan menyebabkan aliran limpasan 

permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang jatuh akan 

langsung dialirkan  dan tidak menggenagi daerah tersebut, 

sehingga resiko banjir menjadi kecil. 

 

1.5.2.3.Penggunaan Lahan 

 Jika dihubungkan dengan proses hidrologi, vegetasi penutup 

menentukan nilai koefisien air larian (C) yang merupakan penentu 

besar-kecilnya debit aliran.  

 

1.5.3. Sistem Informasi Geografis 

1.5.3.1. Definisi Sistem Informasi Geografis 

Informasi permukaan bumi telah berabad-abad disajikan 

dalam bentuk peta. Peta yang mulai dibuat dari kulit hewan, 

sampai peta yang dibuat dari kertas, semuanya menyajikan data 

geografis dalam bentuk Gambar-Gambar ataupun coretan-coretan. 

Apa yang tersaji dalam sebuah peta, tidak lain adalah data atau 

informasi tentang permukaan bumi. Namun demikian, suatu peta 

juga dapat mengGambarkan distribusi sosial ekonomi suatu 

masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peta memuat 

atau mengandung data yang mengacu bumi (geo-referenced data). 

Yang diacu tidak lain adalah  posisinya yaitu sistem koordinat 
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bumi, baik yang menggunakan sistem UTM (Universal Transver 

Mercator) atau sistem bujur/lintang (Paryono,1994). 

Baik dari jenis-jenis data yang menjadi masukannya maupun 

dari unsur-unsur pokok yang membentuknya, dapat ditarik 

beberapa pengertian SIG. Demikian pula dengan definisinya, 

hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi SIG yang 

baku (Prahasta, 2001). Definisi SIG selalu berkembang, 

bertambah, dan bervariasi. Berikut ini adalah salah satu definisi 

SIG : 

SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi  geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana 

lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis 

untuk dianalisis. Dengan demikian SIG, merupakan sistem 

komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam 

menangani data yang bereferensi geografi : (a) masukan, (b) 

manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis 

dan manipulasi data, (d) keluaran. (Aronoff, 1989 dalam 

Prahasta,2001). 

 

1.5.3.2. Subsistem dan Komponen Sistem Informasi Geografis 

Ada empat subsistem dalam Sistem Informasi Geografis 

(Prahasta, 2001) : 

1. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber.  

Subsistem ini pula yang bertanggungjawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-

data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 
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2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagaian basisdata baik dalam bentuk softcopy 

maupun bentuk hardcopy seperti : Tabel, grafik, peta dan lain-

lain. 

3. Data Management 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun 

atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 

mudah dipanggil, diupdate dan diedit. 

4. Data Manipulation & Analysis 

Susbsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat 

dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan 

manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi 

yang diharapkan. 

 SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi 

dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat 

fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa 

komponen berikut (Gistut, 1994 dalam Prahasta, 2001) : 

1. Perangkat Keras 

 Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat 

keras mulai dari PC desktop, workstations, hingga multiuser 

host yang dapat digunakan oleh banyak orangsecara bersamaan 

dalam jaringan komputer yang luas , berkemampuan tinggi, 

memiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar,  dan 

mempunyai kapasitas memori (RAM)  yang besar. Walaupun 

demikian funsionalitas SIGtidak terikat secara ketat terhadap 

karakteristik-karakteristik fisik fisik perangkat keras ini 

sehingga keterbatasan memori pada PC-pun dapat diatasi. 

Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG 
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adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter dan 

scanner. 

2. Perangkat Lunak 

 Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem 

perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana basis 

data memegang  peranan kunci. Setiap subsistem 

diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang 

terdiri beberapa modul, hingga jangan heran jika ada perangkat 

SIG yang terdiri dari ratusan modul program (*.exe)  yang 

masing-masing  dapat dieksekusi sendiri. 

3. Data dan Informasi Geografi 

 SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi 

yang diperlukan baik secara tidak langsung denagn cara 

mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang 

lainnya maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data 

spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari 

Tabel-Tabel dan laporan dan laporan dengan menggunakan 

keyboard. 

4. Manajemen 

 Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan 

dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada 

semua tingkatan. 

 

1.5.3.3. Cara Kerja dan Kemampuan Sistem Informasi Geografis. 

SIG dapat merepresentasikan real world (dunia nyata) di atas 

monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat 

merprentasikan dunia nyata diatas kertas. Tetapi SIG memiliki 

kekuatan lebih dan fleksibelitas dari pada lembaran peta kertas 

(Prahasta, 2001).  

SIG menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya 

sebagai atribut-atribut didalam basisdata. Kemudian, SIG 
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membentuk dan menyimpannya didalam Tabel-Tabel (relasional). 

Setelah itu, SIG menghubungkan unsur-unsur diatas dengan  

Tabel-Tabel yang bersangkutan. Dengan demikian, atribut-atribut 

ini dapat diakses melalui lokasi-lokasi unsur-unsur peta dan 

sebaliknya, unsur-unsur peta juga dapat diakses melalui atribut-

atributnya. Karena itu, unsur-unsur tersebut dapat dicari dan 

ditemukan berdasarkan atribut-atributnya. 

SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan 

atribut-atributnya didalam satuan-satuan yang disebut layer. 

Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan 

dan hutan merupakan contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer-

layer ini akan membentuk basisdata SIG. Dengan demikian, 

perancangan basisdata merupakan hal yang esensial didalam SIG. 

Rancangan basisdata akan menentukan efektifitas dan efisiensi 

proses-proses masukan, pengelolaan dan keluaran SIG. 

Pada dasarnya, dengan memperhatikan pengertian, definisi-

definisi, berikut cara kerjanya, kemampuan-kemampuan SIG sudah 

dapat dikenali. Kemampuan-kemampuan ini dapat dinyatakan 

dengan fungsi-fungsi analisis spasial dan atribut yang dilakukan, 

jawaban-jawaban, atau solusi yang dapat diberikan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Prahasta, 2001). 

 

1.5.4. Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

studi tentang banjir adalah sebagai berikut ; 

Yasin Yusuf, (2005) dalam bukunya yang berjudul ”Anatomi 

Banjir Kota Pantai : Perspektif Geografi” yang memuat hasil 

penelitiannya yang berjudul ”Studi Kerentanan, Bahaya, dan 

Kerugian Banjir di Kota Semarang : Pendekatan Geomorfologi 

Pragmatis”. Tujuannya adalah (1) Mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi satuan-satuan bentuk lahan dan bentukan adaptasi 
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manusia terhadap banjir yang terdapat di sebagian wilayah Kota 

Semarang,  (2) Mempelajari karakteristik dan penyebab banjir dari 

masing-masing satuan bentuk lahan dan bentukan adaptasi manusia 

terhadap banjir, (3) Menganalisis data meteorologi dan hidrologi 

yang menyebabkan banjir, (4) Mengetahui agihan, tingkat 

kerentanan dan bahaya banjir sebagian wilayah Kota Semarang 

serta menyajikannya dalam bentuk Peta Kerentanan dan Bahaya 

Banjir. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran 

langsung pada setiap daerah contoh. Oleh karena daerah contoh 

yang diambil dengan teknik random sampling ini merupakan 

satuan bentuk lahan, maka jenis sampelnya adalah area sample. 

Sampel tersebut diambil secara acak pada masing-masing bentuk 

lahan, sehingga secara keseluruhan metode pengambilan sampel di 

atas disebut pengambilan sampel secara acak dengan satuan 

wilayah (area random sampling). 

Analisis yang dipergunakan dalam studi ini meliputi dua 

bagian, pertama, analisis deskriptif, yaitu analisis data karakteristik 

banjir untuk setiap satuan bentuk lahan dan bentuk adaptasi 

terhadap banjir. Kedua, analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data 

iklim dan data hidrologi kemudian dikombinasikan dengan 

indikator banjir. Hasil kombinasi ini berupa kelas kerentanan 

banjir. Indikator-indikator banjir yang dapat dikenali melalui foto 

udara adalah bentuk lahan bentukan banjir, tubuh perairan, relief 

mikro pada dataran rendah, data tata guna lahan, sedangkan yang 

berasal dari hasil pengamatan dan wawancara dengan penduduk 

adalah peristiwa banjir dan sejarah banjir dan kenampakan buatan 

manusia yang merupakan pencerminan penyesuaian manusia 

terhadap banjir. Indikator-indikator banjir tersebut selanjutnya 
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digunakan untuk menentukan daerah-daerah yang rentan terhadap 

banjir. 

Rofiq Faudy Akbar, (2005) dalam penelitianya yang 

berjudul ”Pemanfaatan Citra Landsat Thematic Mapper Untuk 

Estimasi Kerentanan Banjir Daerah  Aliran Sungai Kupang, Jawa 

Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan data digital Landsat TM dalam menyajikan informasi 

awal kerentanan banjir dan untuk mengetahui karakteristik banjir 

dan peta kerentanan banjir masing-masing daerah yang didapat dari 

data yang disajikan oleh citra. Dalam penelitian ini analisis 

kerentanan banjir dilakukan dengan menggunakan metode 

interpretasi dan analisis kerentanan banjir melalui teknik 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. 

Dari  analisis dan interpretasi yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa citra landsat dapat digunakan untuk menyajikan informasi 

awal kerentanan banjir suatu daerah melalui parameter-parameter 

yang dapat disadap dari citra, dapat diketahui pula bahwa kawasan 

yang mempunyai kerentanan banjir tinggi seluas 3265,242 ha(14,7 

%), sedangkan kawasan yang mempunyai kerentanan sedang 

seluas 8532,446 ha (38,5 %). Kawasan yang kurang berpotensi 

terlanda banjir atau rendah sebesar 5865,338 ha (26,5 %), dan 

4508,32 ha ( 20,3 %) dari luas daerah penelitian sama sekali tidak 

berpotensi terlanda banjir. 

 Eko Kustiyanto, (2004) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Zonasi Tingkat 

Kerentanan Banjir : Studi Kasus Kabupaten Purworejo Provinsi 

Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan Sistem 

Informasi Geografis untuk pembuatan zonasi kerentanan banjir dan 

mengetahui agihan atau sebaran spasial wilayah-wilayah yang 

rentan banjir. Metode analisis yang digunakan dalam pembuatan 

Peta Kerentanan Banjir Kabupaten Purworejo adalah metode 
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tumpangsusun tehadap parameter studi kerentanan banjir yang 

telah diberi harkat dan bobot.  

 Hasil analisis Peta Kerentanan Banjir menyimpulkan bahwa, 

Kabupaten Purworejo memiliki kelas kerentanan banjir sangat 

rentan seluas 254,452 km2 atau 24,355 % yang tersebar dibagian 

tengah dan daerah disekitar kanan-kiri sungai. Kelas kerentanan ini 

tersebar diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabuapten 

Purworejo. Kelas kerentanan banjir rentan seluas 309,238 km
2
  

atau 29,599 % yang tersebar di sekitar pesisir Pantai Selatan yang 

memiliki tekstur tanah kasar dengan infiltrasi tanah sangat baik 

serta terdapat didaerah dengan kondisi relief berombak. Kelas 

kerentanan banjir ini juga tersebar  diseluruh wilayah kecamatan 

yang ada di daerah penelitian. Kelas kerentanan banjir cukup 

rentan seluas 274,079 km
2
 atau 26,234 % dari luas wilayahnya 

yang tersebar dibagian sekitar Pesisir Pantai Selatan dan di daerah 

Perbukitan Menoreh dengan kondisi relief bergunung. Sedangkan 

untuk kelas kerentanan banjir tidak rentan seluas 36,489 km
2
 atau 

3,493 % yang tersebar di daerah Perbukitan Menoreh dengan 

kondisi topografi bergunung. 

Miftakul Huda, (2002) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Aplikasi Foto Udara Pankromatik Hitam Putih dan Sistem 

Informasi Geografis dalam Penentuan Kerentanan Banjir Kota di 

Kecamatan Tanahabang Jakarta Pusat”. Tujuan penelitian ini 

adalah mengaplikasikan Foto Udara Pankromatik Hitam Putih 

dalam menyadap informasi parameter fisik lahan yang 

mempengaruhi kerentanan banjir kota, menganalisis dari data 

parameter fisik lahan dengan sistem informasi geografis dan 

menghitung debit banjir tiap penggunaan lahan untuk menentukan 

tingkat kerentanan banjir kota, dan mengatahui peranan foto udara 

dan SIG dalam aplikasi kerentanan banjir kota. Metode yang 

digunakan adalah metode pengskoran melalui overlay dari peta-
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peta fisik lahan seperti Peta Penggunaan Lahan, Peta Kerapatan 

Saluran Drainase, Peta Relief, Peta Kemiringan Lereng, dan Peta 

Tanah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peta Kerentanan Banjir 

Kota terbagi menjadi lima kelas kerentanan. Daerah yang sangat 

rentan seluas 293,83 Ha (30,65 %) terletak pada daerah dengan 

kemiringan 0 – 3 % dengan kerapatan saluran drainase jarang 

seperti pada daerah Kelurahan Kampung Bali. Daerah yang tidak 

rentan seluas 24,42 Ha (2,54 %) terletak di daerah yang tinggi 

dengan kerapatan saluran drainase yang rapat,  relief berombak 

seperti Kelurahan Gelora.  Luasan terbesar didapat pada tingkat 

kerentanan rentan (kelas IV) dengan 304,25 Ha (31,74 %).  

 

1.6.Kerangka Penelitian 

Penggunaan lahan sangat terkait erat dengan limpasan permukaan. Setiap 

pengguaan lahan menentukan besarnya nilai koefisien limpasan permukaan (C). 

Penggunaan lahan berupa lahan terbuka, sungai, waduk dan rawa menurut U.S. 

Soil Conversation Service  memiliki nilai koefisien limpasan permukaan yang 

besar, karena air hujan yang jatuh langsung dialirkan menjadi limpasan 

permukaan sehingga resiko terjadinya banjir menjadi besar. Penggunaan lahan 

berupa hutan rapat akan memperkecil limpasan permukaan dan resiko terjadi 

banjir menjadi kecil. 

Laju infiltrasi tanah ditentukan oleh besarnya kapasitas infiltrasi dan laju 

penyediaan air. Selama intensitas hujan (laju penyediaan air) lebih kecil dari 

kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan intensitas hujan. Jika 

intensitas hujan melampaui kapasitas infiltrasi maka terjadilah genangan air diatas 

permukaan tanah atau aliran permukaan.  

Kemiringan lereng adalah faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

tingkat kerentanan banjir. Selain itu kemiringan lereng juga mempengaruhi 

jumlah dan kecepatan limpasan permukaan, drainase permukaan, penggunaan 

lahan dan erosi. Diasumsikan semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran 
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limpasan permukaan akan menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan 

atau banjir menjadi besar, sedangkan semakin curam kemiringan lereng akan 

menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang 

jatuh akan langsung dialirkan  dan tidak menggenagi daerah tersebut, sehingga 

resiko banjir menjadi kecil. 

Unit analisis didapat dari hasil overlay peta bentuk lahan, peta penggunaan 

lahan dan peta kemiringan lereng yang hasilnya berupa peta satuan lahan. Fungsi 

unit analisis adalah sebagai acuan dalam pengambilan sampel di lapangan  serta 

sebagai dasar dari hasil proses analisis kuantitatif parameter-parameter banjir. 

 Analisis kerentanan banjir tersebut menggunakan bantuan Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang berupa peta. Data tersebut diberikan harkat 

pada masing-masing parameter sebelum dioverlay, tujuannya adalah ketika 

dioverlay hasilnya dapat berupa data kerentanan banjir secara kuantitatif dalam 

bentuk skor kerentanan banjir disamping juga data spasial kerentanan banjir 

dalam bentuk peta.  

1.7. Data dan Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dilengkapi dengan survey 

lapangan. Tahapan dalam penelitian ini meliputi ; 

1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian dimaksudkan untuk lebih mengetahui 

Gambaran umum daerah penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam pemilihan daerah penelitian adalah : 

� DAS Sengkarang merupakan daerah sasaran banjir yang terjadi 

secara periodik. 

� Tersedianya data serta informasi spasial dan deskriptif mengenai 

Gambaran umum daerah penelitian 

� Penelitian tentang banjir di DAS Sengkarang belum banyak 

dilakukan. 
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2. Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

Data sekunder adalah data yang bisa didapat dari buku-buku, hasil 

penelitian, jurnal, peta ataupun sarana lainnya yang biasanya diambil dari 

instansi-instansi yang terkait, misalnya untuk mencari data peta dapat 

diperoleh di Badan Pertanahan Nasional (BPN), data curah hujan dapat 

diperoleh di DPU ataupun BMG,dll. Data-data tersebut adalah : 

a. Data Primer, yaitu data hasil wawancara dengan penduduk di 

lokasi kerentanan banjir tentang karakteristik banjir yang meliputi ; 

periode ulang, lama genangan, dan kedalaman banjir. Data ini 

digunakan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif dalam 

penelitian ini. Pengambilan data primer dilakukan pada saat cek 

lapangan, adapun metode yang digunakan dibahas pada point 3 

(proses cek lapangan). 

b. Data Sekunder, yaitu  

• Data curah hujan time series antara tahun 1996 sampai 2005 

• Peta Kemampuan Tanah Kabupaten Pekalongan skala               

1 : 25.000 tahun 1997 

• Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2001 Lembar 

Pekalongan, Lembar Comal, dan Lembar Doro 

• Peta Geologi lembar Pekalongan  dan Banjarnegara skala 1 : 

100.000 

3. Proses Cek Lapangan 

Cek lapangan dilakukan dengan mengambil beberapa sampel yang dirasa 

dapat mewakili dari seluruh populasi, metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah metode proporsional sampling, yaitu 

pengambilan jumlah sampel dengan memperhatikan proporsi/jumlah 

satuan lahan pada masing-masing kelas kerentanan banjir. 
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4. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seperangkat PC komputer 

2. Software Arc View 3.3 untuk pemrosesan data vektor 

3. Printer warna  

4. Alat tulis dan Gambar 

5. Scanner 

6. Kamera Digital 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data yang digunakan berasal dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

skala  1 : 25.000 tahun 2001 lembar Pekalongan, lembar Comal, dan 

lembar Doro; dan Peta Kemampuan Tanah Kabupaten Pekalongan skala   

1 : 50.000 tahun 1997. Informasi yang terdapat dalam peta RBI atau 

Kemampuan tanah bermacam-macam, untuk memilih sebuah informasi 

data yang diinginkan harus dilakukan dengan proses seleksi, tujuannya 

adalah untuk mendapatkan informasi data yang diinginkan seperti ; 

informasi penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan tekstur tanah.  

 Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian 

adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan metode 

pendekatan analisis tumpangsusun/overlay parameter-parameter banjir 

berjenjang tertimbang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Overlay dilakukan dengan input tiga peta tematik , yaitu ; Peta 

Kemiringan Lereng, Peta Infiltrasi Tanah, dan Peta Penggunaan Lahan, 

dimana ketiga peta tersebut merupakan parameter-parameter kerentanan 

banjir dalam penelitian ini. Overlay dilakukan tidak hanya melibatkan 

unsur spasial dari masing-masing parameter kerentanan banjir saja tapi 

tidak kalah pentingnya adalah overlay atribut yang menyertainya. 

Sebagian besar parameter-parameter kerentanan banjir berupa data spasial 

yang bersifat kualitatif, untuk melakukan proses analisis, masing-masing 

parameter perlu ditransformasikan kedalam bentuk kuantitatif dalam 
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bentuk pengharkatan dan pembobotan. Prosedur pemberian harkat dan 

bobot mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

 Pemberian bobot pada masing-masing parameter atau variabel 

berbeda-beda, yaitu dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh 

parameter-parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Semakin besar 

pengaruh parameter tersebut terhadap banjir maka nilai bobotnya juga 

besar, sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai bobotnya juga kecil. 

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut ini : 

 

Tabel 1.1  Klasifikasi Infiltrasi Tanah 

No Tekstur Harkat Bobot Skor 

1 Halus 5 15 

2 Agak Halus 4 12 

3 Sedang 3 9 

4 Agak Kasar 2 6 

5 Kasar 1 

 

3 

3 

 Sumber : Gunawan (1991) dan Suprojo dalam Eko Kustiyanto (2004), dengan modifikasi penulis 

 

Tabel 1.2  Klasifikasi Kemringan Lereng 

No Kemiringan Lereng (%) Harkat  Bobot Skor 

1 0 – 2 5 25 

2 2 – 7 4 20 

3 7 – 14 3 15 

4 15 – 21 2 10 

5 >21 1 

 

5 

5 

 Sumber :  Van Zuidam dan Van Zuidam Concelado (1979), dengan modifikasi penulis 

 

Tabel 1.3  Klasifikasi Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Lahan Harkat Bobot Skor 

1 Lahan terbuka, sungai, waduk , rawa 5 10 

2 Permukiman, kebun campuran, 

tanaman pekarangan 

4 8 

3 Pertanian, sawah, tegalan 3 6 

4 Perkebunan, semak 2 4 

5 Hutan  1 

 

2 

2 

 Sumber : Meijerink (1970) dalam Eko Kustiyanto (2004), dengan modifikasi penulis 
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Metode aritmatika yang digunakan dalam proses overlay dapat berupa 

penambahan, pengkalian dan perpangkatan. Untuk pembuatan Peta 

Kerentanan Banjir metode aritmatika yang digunakan pada proses overlay dari 

parameter-parameter kerentanan banjir berupa metode pengkalian antara 

harkat dengan bobot pada masing-masing parameter kerentanan banjir.  

 Pembuatan nilai interval kelas kerentanan banjir bertujuan untuk 

membedakan kelas kerentanan banjir antara yang satu dengan yang lain. 

Rumus yang digunakan untuk membuat kelas interval adalah : 

                 Rumus 1 

 

 

    Sumber : Sturgess dalam Rofiq Faudy Akbar,2005 

 

 

 

 

 

 Nilai kelas interval 

Data  tertinggi = 50 

Data terendah  = 10 

Jumlah kelas    = 5 

Ki  = (50-10)/5 

= 8 

Nilai interval ditentukan dengan pendekatan relatif dengan cara  

melihat nilai maksimum dan nilai minimum tiap satuan pemetaan, kelas 

interval didapatkan dengan cara mencari selisih antara data tertinggi dengan 

data terendah dan dibagi dengan jumlah kelas yang diinginkan (lihat rumus 2). 

Kerentanan banjir dalam penelitian ini terbagi menjadi lima kelas 

tingkat kerentanan, yaitu sangat rentan, rentan, cukup rentan, agak rentan dan 

tidak rentan. Lebih jelasnya lihat Tabel 1.4 berikut ini ; 

 

k

XrXt
Ki

−
=

Keterangan:  

Ki : Kelas Interval 

Xt : Data tertinggi 

Xr : Data terendah 

k  : Jumlah kelas yang diinginkan 
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Tabel 1.4  Pembagian Kelas Tingkat Kerentanan Banjir 

No Tingkat Kerentanan Skor 

1 Sangat rentan    43 – 50 

2 Rentan > 34 – 42 

3 Sedang > 26 – 34 

4 Kurang rentan > 18 – 26 

5 Tidak rentan    10 – 18 

     Sumber : Hasil Perhitungan 

6. Hasil Penelitian 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pembuatan Peta Kerentanan Banjir 

di DAS Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan 

laporan penelitian berjudul ” Analisis Kerentanan Banjir di DAS 

Sengkarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Dengan 

Bantuan Sistem Informasi Geografis”. 

 

1.8.Batasan Operasional 

� Menurut SNI No. 1724-1989-F : Sungai merupakan torehan  di permukaan 

bumi yang merupakan wadah dari penyalur aliran air dan mineral yang 

dibawanya dari bagian hulu yang lebih tinggi ke bagian hilir yang lebih 

rendah dan dapat bermuara di sungai lain, danau atau laut (Isnugroho, 

2006) 

� DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh 

punggung-punggung gunung atau bukit yang menampung dan menyimpan 

air hujan dan kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama 

(Asdak, 1995 dalam Kusumaningrum, 2006). 

� Definisi banjir menurut Multilingual Technical Dictionary on Irrigation 

and Drainage, ICID (dalam Siswoko, 2002) adalah : a relatively high flow 

or stage in a river, markedly higher  than the usual; also the inundation of 

low land that may result therefrom. A body of water, rising, swelling and 

overflowing the land not usually thus covered.  

� Banjir kiriman adalah banjir yang terjadi akibat limpasan dari daerah atas. 

( Anonim, 96 dalam Yusuf 2005) 
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� Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh tingginya pasang air laut 

yang melanda daerah-derah di pinggiran laut atau pantai. (Anonim, 96 

dalam Yusuf 2005). 

� Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi 

tinggi mengalami bencana banjir (Isnugroho, 2006). 

� Infiltrasi tanah adalah perjalanan air kedalam tanah sebagai akibat gaya 

kapiler dan grafitasi (Asdak, 2004). 

� Bentuklahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses 

alam yang mempunyai susunan tertentu dan julat karakteristik fisikal dan 

visual dimanapun bentuklahan itu dijumpai (Van Zuidam, 1979 dalam 

Ariwibawa, 2004) 

� Satuan lahan adalah satuan bentang lahan yang dapat digambarkan serta 

dipetakan atas dasar sifat fisik atau karakteristik lahan tertentu (FAO, 

1989) 

� Peta Menurut International Cartographic Assosiation atau ICA (1993) 

adalah suatu Gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan 

abstrak, yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya diGambarkan 

pada suatu bidang datar dan diperkecil/diskalakan (Maruli Sinaga,1995). 

� Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. 

(Aronoff,1989 dalam Prahasta, 2001). 
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Gb.1.2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2008 

Peta Rupa Bumi 

Indonesia 

Peta Kemampuan 

Tanah 

Peta Kemiringan 

Lereng 

 

Peta Infiltrasi 

Tanah 

Peta Penggunaan 

Lahan 

 

Peta Kerentanan Banjir 

Tentatif 

Cek Lapangan 

 

Peta Kerentanan Banjir  

Peta Geologi 

Peta Bentuk Lahan 

Peta Satuan Lahan Analisis Kuantitatif 
(Penskoran) 

 

Keterangan : 

 
 

: Proses Aliran 

: Hasil 

: Hasil Akhir 

 : Proses 

: Bahan 




