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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

3.1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan sebelum memulai kegiatan penelitian. Tahapan 

ini terdiri dari studi literatur serta mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi daerah rawan banjir 

di Sub DAS Dengkeng. Bahan yang digunakan berupa peta administrasi enam (6) 

kabupaten yang masuk dalam wilayah Sub DAS Dengkeng, peta batas Daerah 

Aliran Sungai (DAS), peta kemiringan lereng, peta jaringan sungai, peta jenis 

tanah, data curah hujan, data debit eksisting sungai dan peta penggunaan lahan. 

Alat yang digunakan yaitu berupa komputer yang dilengkapi dengan software 

yang digunakan dalam pemrosesan data dan pembuatan laporan. 

Berikut adalah  daftar data penelitian beserta sumbernya yang akan 

digunakan dalam penelitian mengenai identifikasi zona kerawanan banjir dengan 

sistem informasi geografis. 

Tabel 3.1  Data dan Sumber Data Penelitian 

No Data Sumber Data 

1. Peta kemiringan lereng  Sub DAS 

Dengkeng dengan Skala 1:250.000 

Balai Pengelolaan DAS Solo 

2. Peta penggunaan lahan Sub DAS Dengkeng 

dengan Skala 1:250.000  

Balai Pengelolaan DAS Solo 

3. Peta jenis tanah Sub DAS Dengkeng 

dengan Skala 1:250.000 

Balai Pengelolaan DAS Solo 

4. Peta batas Sub DAS Dengkeng dengan 

Skala 1:250.000 

Balai Pengelolaan DAS Solo 

5. Peta Jaringan Sungai dari Peta Rupa Bumi 

Indonesia dengan Skala 1:25.000 

Teknik Geodesi, Universitas 

Diponegoro 

6. Peta administrasi 6 Kabupaten (Wonogiri, 

Klaten, Sukoharjo, Sleman, Gunung Kidul, 

Boyolali) dengan Skala 1:25.000 

BAPEDDA  

7. Data kependudukan pada Sub DAS Balai Pengelolaan DAS Solo 
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Dengkeng 

8. Data curah hujan Sub DAS Dengkeng 

tahun 2001-2011 (per stasiun) 

Balai Besar Wilayah Sungai 

Bengawan Solo 

9. Citra Landsat 7 ETM+ path 120 row 65 

perekaman tanggal 13 Juni 2012 dan 01 

September 2012 serta path 119 row 65 

perekaman tanggal 10 September 2012 

dan 08 Juli 2012 

Hasil Download : 

www.glovis.usgs.gov 

Keterangan Penggunaan Data: 

1. Peta Jenis tanah digunakan untuk mengetahui jenis-jenis tanah yang 

berada pada daerah penelitian. 

2. Peta Kemiringan lereng digunakan untuk mengetahui kelerengan tanah 

yang berada pada daerah penelitian. 

3. Peta Jaringan sungai digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan 

sungai pada daerah penelitian. 

4. Peta Administrasi skala 1 : 25.000 dan peta batas DAS digunakan untuk 

mengetahui daerah administrasi penelitian. 

5. Data Kependudukan untuk mengetahui kepadatan penduduk di daerah 

penelitian. 

6. Data curah hujan harian dari  tahun 2000 – 2011 diolah sehingga diperoleh 

parameter-parameter yang diperlukan dalam perhitungan curah hujan dan 

intensitas hujan. 

7. Citra Landsat 7 ETM+ digunakan untuk mengetahui penggunaan lahan di 

daerah penelitian. 

 

3.2 Perangkat Penelitian 

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware) : 

a. Spesifikasi teknis komputer: 

1) Prosessor : Intel (R) Pentium (R) CPU  P6300  @2.27 GHz   2.27GHz 

2) Harddisk  : 2.00 GB. 

3) RAM         : 3.00 GHz DDR3 

b. Operating System  : Microsoft Windows 7 ultimate  

http://www.glovis.usgs.gov/
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c. 1 Unit GPS handheld : Garmin GPS map 60CSx 

d. Kamera Digital dan Printer 

 

3.2.2 Perangkat Lunak (Software):  

a. ArcGIS 9.3 dan ENVI 4.4 yang digunakan dalam pemrosesan data dan  

analisis data. 

b. Microsoft Word 2007 pembuatan laporan. 

c. Microsoft Excel 2007 untuk perhitungan data curah hujan tahunan. 

 

3.3 Tahapan Pengolahan Data 

Pembuatan Peta Zona Rawan Banjir  dengan metode skoring dan overlay 

dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari 

Pembuatan Peta curah hujan, Pembuatan Peta kemiringan lereng,  Pembuatan peta 

jenis tanah, Pembuatan Peta Jaringan Sungai dan Pembuatan Peta Penggunaan 

Lahan 2012  yang kemudian dilakukan skoring data lalu tahap akhir yang berupa 

overlay peta-peta tersebut. 

 

3.3.1 Peta Curah Hujan 

Dikarenakan adanya keterbatasan data curah hujan, tidak ada data, atau 

peralatan rusak pada stasiun curah hujan di wilayah Sub DAS Dengkeng maka 

dalam penelitian ini digunakan data curah hujan pada stasiun yang dianggap 

mewakili keseluruhan wilayah Sub DAS Dengkeng. Dengan data curah hujan 10 

tahun dari tahun 2001-2011 dilakukan perhitungan rata-rata curah hujan seperti 

pada rumus 2.4 sehingga diperoleh curah hujan rata-rata setiap tahun. 

Tabel 3.2  Nilai curah hujan dan lokasi stasiun pengamatan hujan 

X Y 
Rata-Rata 

Hujan 
Lokasi Stasiun  

Pengamatan Hujan 

448064.5 9142334.9 1646,000 Tambongan 

455381.4 9159072.4 1486,111 Satrian 

443333.7 9149937.8 1550,000 Manisrenggo 

465054.7 9141657.5 1716,556 Bayat 

467682.7 9157181.9 1828,318 Delanggu 
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458358.7 9150005.4 1549,373 Ketandan 

464159.6 9142785.6 1838,636 Kalijaran 

475372.7 9152892.7 1751,100 Jombor 

451985.1 9111085.0 1467,714 Nawangan  

512407.5 9142559.5 1654,042 Girimarto 

437609.5 9170651.4 1763,545 Selo 

Sumber data : Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 

Hasil sebaran titik stasiun hujan telah mencukupi area Sub DAS Dengkeng 

dengan perhitungan curah hujan rata-rata tiap-tiap stasiun. Sebaran stasiun hujan 

yang digunakan dalam penelitian ditunjukkan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1  Lokasi Stasiun Pengamat Curah Hujan disekitar Daerah Penelitian 

Tahap selanjutnya adalah melakukan interpolasi dari 11 titik yang 

memiliki nilai hujan infiltrasi tersebut dengan menggunakan software ArcMap 

9.3. Interpolasi dilakukan dengan metode Inverse Distance Weighted (IDW) pada 

ArcGIS Toolbox > Spatial Analyst Tools > Interpolation > IDW.  

 

Gambar 3.2  Tampilan Jendela Inverse Distance Weighted (IDW) 
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Setelah itu maka akan muncul hasil dari interpolasi Inverse Distance Weighted 

(IDW) dalam bentuk raster. 

 

Gambar 3.3  Hasil dari pengolahan  Inverse Distance Weighted (IDW) 

Selanjutnya dilakukan reclassify (reklasifikasi) untuk membuat 

pengkelasan kembali suatu raster input beberapa (dengan interval tertentu) dalam 

raster output. Pada ArcGIS Toolbox > Spatial Analyst Tools > Reclass > 

Reclassify. Lalu pilih classify pada jendela reclassify untuk menentukan kelas 

klasifikasi yang diinginkan sesuai dengan data yang diperoleh. 

       

 (a)        (b) 

Gambar 3.4  Tampilan Jendela (a) reclassify dan (b) classification 

Pilih metode yang digunakan dan kelasnya. Maka akan muncul hasil dari 

klasifikasi yang baru, seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.5  Tampilan Jendela hasil  reclassify 
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Hasilnya akan berupa klasifikasi baru seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.6  Hasil  reclassify 

Setelah itu convert raster ke vektor dengan Convertion Tools > From Raster to 

Polygon pada ArcGIS Toolbox. Lalu hasil akhir peta curah hujan seperti gambar 

dibawah ini, kemudian lakukan cropping area sesuai dengan daerah penelitian. 

  

Gambar 3.7  Hasil pengolahan setelah dilakukan convertion 

 

Gambar 3.8  Hasil pengolahan setelah dilakukan cropping 

Setelah itu melakukan editting data untuk proses skoring dengan bantuan field 

calculator untuk mengetahui nilai skoring data curah hujan. Berdasarkan data 

attribute pada peta curah hujan Sub DAS Dengkeng dapat diketahui nilai skoring 

curah hujan seperti gambar 3.9 
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Gambar 3.9  Data attribute curah hujan Sub DAS Dengkeng 

 

3.3.2 Peta Jenis Tanah Sub DAS Dengkeng 

Peta jenis tanah yang diperoleh merupakan peta jenis tanah yang 

mencakup seluruh wilayah Sub DAS Dengkeng. Selanjutnya dilakukan 

pengecekan, apabila terdapat informasi yang kurang sesuai maka dilakukan 

editting peta. 

 

Gambar 3.10 Klasifikasi jenis tanah Sub DAS Dengkeng 

Jenis tanah pada Sub DAS Dengkeng diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Regosol Kekelabuan dan Coklat Kekelabuan 

b. Grumosol Kelabu 

c. Litosol 

d. Mediteran 

e. Regosol Kelabu Tua 

Setelah itu melakukan editting data untuk proses skoring dengan bantuan field 

calculator untuk mengetahui nilai skoring data jenis tanah. 

Berdasarkan data attribute pada peta jenis tanah Sub DAS Dengkeng dapat 

diketahui nilai skoring jenis tanah dan luas setiap jenis tanah seperti gambar 3.11. 
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Gambar 3.11  Data attribute jenis tanah Sub DAS Dengkeng 

 

3.3.3 Peta Jaringan Sungai Sub DAS Dengkeng 

Pada tahap ini jaringan sungai akan didasarkan dari setiap masing-masing 

desa yang menjadi studi kasus penelitian. 

Langkah pertama adalah Add Data jaringan sungai, 

 

Gambar 3.12  Jaringan Sungai  Sub DAS Dengkeng 

Untuk mendapatkan data jaringan sungai setiap desa studi kasus penelitian 

dilakukan overlay Intersect antara jaringan sungai Sub DAS Dengkeng dengan 

data per desa dari Peta Administrasi Sub DAS Dengkeng. Dengan cara klik icon 

pilih Analysis Tools, Overlay, Intersect. 

 

Gambar 3.13  Tampilan jendela intersect 



   

III-9 

 

Setelah proses selesai maka akan didapatkan jaringan sungai Sub DAS 

Dengkeng, dimana attribut jaringan sungainya menjadi per masing-masing desa. 

Berikut attribute hasil dari overlay Intersect antara jaringan sungai Sub DAS 

Dengkeng dengan data per desa dari Peta Administrasi Sub DAS Dengkeng, 

 

Gambar 3.14  Data attribute Jaringan Sungai data per desa Sub DAS Dengkeng 

Setelah itu melakukan editting data untuk proses skoring dengan bantuan field 

calculator untuk mengetahui nilai skoring data penggunaan lahan sesuai dengan 

klasifikasi pola penggunaan tersebut. 

Berdasarkan data atribut pada peta jaringan sungai  Sub DAS Dengkeng 

dapat diketahui nilai kerapatan aliran dan nilai skoringnya. 

 

Gambar 3.15  Data attribute Jaringan Sungai Sub DAS Dengkeng 

 

3.3.4 Peta Kemiringan Lereng Sub DAS Dengkeng 

Dari data titik tinggi enam kabupaten (Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Gunung Kidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Wonogiri) dibuat menjadi Peta kemiringan lereng.  
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Langkah-langkah untuk membuat peta kemirngan lereng menggunakan 

data titik tinggi adalah sebagai berikut : melakukan interpolasi titik-titik tinggi 

menggunakan metode Inverse Distance Weighted (IDW), 3D Analyst > 

Interpolate To Raster > Inverse Distance Weighted.  

                            

(a)        (b)  

Gambar 3.16  Tampilan (a) Titik Tinggi dan (b) hasil Inverse Distance Weighted (IDW) 

Selanjutnya 3D Analyst > Surface Analyst > Contour, kontur tersebut 

digunakan untuk membuat Triangular Irregular Network (TIN) dengan cara 3D 

Analyst > Create/Modify TIN > Create TIN from Features.  

                              

               (a)        (b)  

Gambar 3.17  Tampilan (a) Kontur dan (b) hasil Triangular Irregular Network (TIN) 

Kemudian membuat slope dengan 3D Analyst > Surface Analyst > Slope 

yang nantinya akan di klasifikasi menggunakan reclassify menjadi lima kelas 

pada atribut dengan klasifikasi kelas kemiringan lereng yaitu: 

a. 0-8%, datar 

b. 8-15%, landai 

c. 15-25%, bergelombang 
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d. 25-40%, agak curam 

e. >40%, sangat curam  

                              

 (a)          (b) 

Gambar 3.18  Tampilan (a) Slope dan (b) hasil Reclassify 

Proses selanjutnya Convert > Raster To Features dan potong daerah 

sesuai area penelitian setelah itu melakukan editting data pada simbology dan 

melakukan proses skoring dengan bantuan field calculator untuk mengetahui nilai 

skoring data kemiringan lereng sesuai dengan klasifikasi kelas kemiringan lereng. 

                              

(a)                                                                           (b) 

 

Gambar 3.19  Tampilan (a) Raster To Features, b) Cropping area penelitian dan (c) Peta 

Kemiringan Lereng   
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Berdasarkan data atribut pada peta kemiringan lereng  Sub DAS 

Dengkeng dapat diketahui nilai skoring dan luas setiap kelas kemiringan lereng. 

 

Gambar 3.20  Data attribute Kemiringan Lereng  Sub DAS Dengkeng 

 

3.3.5 Peta Penggunaan Lahan Sub DAS Dengkeng 

3.3.5.1 Pengolahan Citra Landsat 

 Citra Landsat ETM diatas tahun 2003 memiliki citra yang kurang baik 

yaitu terdapat gap atau celah pada citra berbentuk strip, maka untuk 

meminimalisasi gap yang terdapat pada citra adalah dengan menggunakan 

software frame_and_fill.  

 

 

 

 

Gambar 3.21 Citra Satelit SLC OFF 

Cara pengisian software ini adalah dengan mengisi gap citra landsat utama 

dengan citra landsat yang lain, yang memiliki bagian gap yang berbeda. Untuk 

citra pengisinya, sebaiknya diambil citra pada tahun yang sama tapi dengan bulan 

pemotretan yang berbeda dengan tutupan awan yang rendah. 

Langkah awal yang dilakukan adalah membuat folder/directory untuk 

penyimpanan citra. Misalnya C:\AMNH\GapFill\anchor untuk menyimpan file 

citra utama C:\AMNH\GapFill\fiil_scene_1 untuk menyimpan file citra pengisi 

pertama dan C:\AMNH\GapFill\fiil_scene_2 untuk menyimpan file citra pengisi 

kedua. 
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Gambar 3.22 Tampilan awal pada Software Frame and Fill 

 

 

 

 

 
Gambar 3.23 Menu dari Software Frame and Fill 

 Menu reframe SLC OFF diisi dengan data utama, kemudian gap fill SLC 

OFF diisi data pengisi. Prosesnya di tunggu sampai selesai dan akan muncul hasil 

citranya terdiri dari band-band yang tersimpan dalam format _reg_ filled.tiff.  

 

3.3.5.2 Koreksi Geometrik 

 Pada penelitian ini, koreksi geometrik dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan citra yang sesuai dengan proyeksi peta dengan membuat GCP pada 

citra. Koreksi Geometrik beracuan pada peta RBI daerah Sub DAS Dengkeng.  

 Akurasi koreksi geometrik biasanya disajikan oleh standard deviasi (Rate 

Mean Square=RMS) per unit piksel pada citra. Akurasi tersebut seharusnya 

bernilai ± 1 piksel, jika kesalahan  lebih besar dari persyaratan, koordinat pada 

citra dan peta di recek, atau kalau tidak pemilihan rumus diulangi. Melakukan 

proses rektifikasi citra dilakukan dengan mengetahui posisi titik GCP terlebih 

dahulu, menggunakan WGS 84, proyeksi peta SUTM 49. 

 Proses koreksi geometrik dilakukan dengan meletakkan sejumlah titik 

koordinat citra dan koordinat geografis  yang sesuai dengan daerah liputan citra, 

dan titik-titik ikat medan yang dapat dikenali dalam citra, seperti perpotongan 



   

III-14 

 

jalan raya, tubuh air yang kecil. Proses koreksi geometrik dilalukan menggunakan 

software ENVI 4.4 sebagai berikut, 

 Buka masing-masing citra yang akan dikoreksi dan peta yang sudah 

terkoreksi yaitu peta jaringan sungai Sub DAS Dengkeng,  

                

(a) Citra Landsat                                              (b) Peta jaringan sungai 

Gambar 3.24 Tampilan citra Landsat yang akan dikoreksi dan peta jaringan sungai yang 

akan djadikan acuan 

 Kemudian lakukan koreksi geometrik dengan, Map > Registration > 

Select GCPs: Image to Map, sesuaikan sistem proyeksi dan datum serta 

zona. 

 Akan muncul jendela Ground Control Points Selection dan klik show list 

untuk memunculkan daftar dari titik GCP yang dibuat. 

 Selanjutnya lakukan proses koreksi dengan memilih titik pada citra 

Landsat, setelah itu pilihlah pada titik yang sama di jendela vektor, peta 

jaringan sungai, kemudian klik kanan Export Map Location, koordinat 

akan langsung mengisi pada jendela Ground Control Points Selection. 

Lanjutkan sampai titik GCP yang dibutuhkan tercukupi.  
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Gambar 3.25 Tampilan Jendela Image to Map Registration 

               

(a)                                                                  (b) 

Gambar 3.26 Tampilan Jendela Ground Control Points Selection (a) sebelum pemilihan 

tiik GCP dan (b) sesudah pemilihan titik GCP 

 

(a) Letak Titik GCP pada Citra Landsat  
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(b) Titik GCP 

Gambar 3.27 Proses Rektifikasi Citra Landsat TM Path 119 Row 65 Tahun 2012 

 

 

(a) Titik GCP 

Gambar 3.28 Proses Rektifikasi Citra Landsat TM Path 120 Row 65 Tahun 2012  

 

Tabel 3.3  Deskripsi Lokasi GCP untuk Citra Landsat TM Path 120 Row 65 Tahun 2012 

No. X Y Deskripsi Lokasi GCP 

1 450690 9140056 di sungai desa Mlese, Gantiwarno 

2 453911 9139326 di sungai desa Jogoprayan, Gantiwarno 

3 458380 9138886 di percabangan sungai desa Kaligayam Wedi 

4 461565 9141744 di belokkan sungai desa Jotangan, Bayat 

5 466317 9140518 di belokkan sungai desa Kedungampel, Cawas 
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6 455838 9142975 di belokkan sungai desa Sukorejo, Wedi 

7 459487 9142941 di pinggir rawa desa Krakitan, Bayat 

8 462662 9145933 di sungai desa Trucuk, Trucuk 

9 450915 9144851 di sungai desa Rejoso, Jogonalan 

10 447345 9140223 di belokkan sungai desa Sengon, Prambanan 
 

Tabel 3.4 Deskripsi Lokasi GCP untuk Citra Landsat TM Path 119 Row 65 Tahun 2012 

No. X Y Deskripsi Lokasi GCP 

1 475094 9150681 di belokkan sungai desa Bulakan, Sukoharjo 

2 479736 9146922 di belokkan sungai desa Tanjung, Nguter 

3 475706 9145372 di belokkan sungai desa Tawangsari, Sukoharjo 

4 473873 9147857 di belokkan sungai desa Ponowaren, Tawangsari 

5 472225 9144098 di percabangan sungai desa Kedungjambal, Tawangsari 

6 470126 9141504 di belokkan sungai desa Tegalsari, Weru 

7 470111 9151423 di sungai desa Ketitang, Juwiring 

8 477959 9143404 di sungai desa Malangan, Bulu 

9 468808 9139946 di belokkan sungai desa Bendungan, Cawas 

10 468399 9144575 di sungai desa Gombang, Cawas 

 

3.3.5.3 Memotong Daerah Penelitian 

 Memotong daerah penelitian (cropping area) dimaksudkan untuk 

memotong batasan citra yang digunakan, menghilangkan wilayah yang tidak 

diperlukan, sehingga dapat mempercepat pemrosesan data di komputer yang 

semakin sedikit. Dalam hal ini yang menjadi wilayah penelitian adalah Sub DAS 

Dengkeng.  

 Pemotongan daerah penelitian diperlukan batas administrasi didaerah 

tersebut yang diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 

Bengawan Solo dalam bentuk *.shp. 

 Berikut langkah-langkah pemotongan citra (cropping area): 

 Buka citra Landsat yang akan dipotong, File > Open Image File > pilih 

citra > klik Load RGB, 
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Gambar 3.29 Tampilan Open Image File dan Citra Landsat path 120 row 65 

 Kemudian buka peta batas administrasi dalam bentuk vektor, pada 

jendela citra pilih Overlay > vectors, 

 Akan muncul jendela vectors parameter, pilih File > Open Vector File 

pada menu di jendela vectors parameter tersebut, setelah itu pilih peta 

batas adiministrasi dengan > OK, 

 

Gambar 3.30 Tampilan Open Vector File 

 Jendela Import Vectors Files Parameters akan muncul, sesuaikan datum, 

zona dan sistem proyeksi lalu klik OK, 
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Gambar 3.31 Tampilan jendela Import Vectors Files Parameters

 Kembali ke jendela vectors parameter pilih File > Export Active Layers 

to ROIs, pada jendela Export EVF Layer to ROI pilih convert all records 

of an EVF layer to one ROI > OK, 

              Gambar 3.32 Tampilan jendela vectors parameter 

 

              Gambar 3.33 Tampilan jendela Export EVF Layer to ROI 
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 munculkan jendela ROI Tool, pada jendela citra pilih Tools > Region of 

Interest > ROI Tool lalu pada jendela ROI Tool pilih File > Subset Data 

via ROIs > pilih citra, OK 

 

Gambar 3.34 Tampilan jendela Subset Data via ROIs 

 setelah muncul Jendela Spatial Subset via ROI Parameters, pilih layer 

batas dan klik  agar berubah menjadi yes, masukkan nama klik OK. 

 

Gambar 3.35 Tampilan Jendela Spatial Subset via ROI Parameters 

         

(a)    hasil untuk  path 120 row 65            (b)   hasil untuk path 119 row 65 

Gambar 3.36 Hasil cropping  
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3.3.5.4 Mosaik Citra  

 Pada penelitian ini dilakukan proses mosaik citra dengan tujuan untuk 

menggabungkan dua citra pada tahun pemotretan yang sama yang sebelumnya 

luasannya kecil menjadi satu liputan dengan luasan yang lebih besar. Dari data 

hasil cropping citra pada proses sebelumnya, citra tersebut digabungkan menjadi 

satu agar didapatkan citra sesuai dengan daerah penelitian. 

 Pada Menu Utama, klik Map > Mosaiking > Georeferenced > akan 

muncul jendela Map Based Mosaic. Kemudian pada jendela Map Based Mosaic, 

klik Import > Import File > pilih citra yang akan dimosaik. 

               

(a)                                                                         (b) 

Gambar 3.37 Tampilan jendela (a) Map Based Mosaic dan Mosaic Input Files 

Setelah itu edit properti masing-masing citra, lalu pada jendela Mosaic klik File > 

Apply, hasil mosaik seperti Gambar 3.39 

      

Gambar 3.38 Tampilan jendela mosaiking dan Jendela Properties 
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Gambar 3.39 Hasil proses mosaiking 

 

3.3.5.5 Klasifikasi Terbimbing (Supervised Classification) 

 Klasifikasi terbimbing atau lebih dikenal dengan Supervised Classification 

adalah klasifikasi nilai piksel didasarkan pada contoh daerah yang diketahui jenis 

objek dan nilai spektralnya. Ketelitian ditentukan oleh kualitas dan jumlah 

sampel. Area sampel dibuat dengan menggunakan Region Of Interest (ROI). ROI 

harus terlebih dahulu dibuat sebelum melakukan proses klasifikasi terbimbing ini. 

Langkah-langkah dalam klasifikasi terbimbing adalah sebagai berikut : 

a. Region Of Interest (ROI) 

Region Of Interest (ROI) adalah area sampling yang dibentuk sebagai 

trainning area pada klasifikasi supervised.  

 Pertama buka citra yang akan diklasifikasi, pada Menu Utama 

ENVI 4.4 klik File > Open Image File  

  

Gambar 3.40 Tampilan Open Image File 

  

Gambar 3.41 Tampilan citra Landsat 
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 Pada jendela citra klik Tools > Region Of Interest > ROI Tool akan 

muncul jendela ROI  Tool. Pada jendela ROI Tool klik pada pilihan 

zoom. Kemudian buat sampel pada citra utuk setiap kelas sesuai 

yang diinginkan dengan cara membuat polygon pada jendela citra 

bagian zoom. 

 

  

Gambar 3.42 Tampilan jendela ROI Tool 

                                                  

Gambar 3.43 Tampilan pembuatan ROI 

 Pada setiap sampel kelas yang diambil ubah nama serta warna dari 

setiap kelas seperti berikut, 
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Gambar 3.44 Tampilan jendela ROI Tool 

 Setelah selesai simpan dengan klik File > Save ROIs > Enter name 

> OK. 

 

b. Supervised Classification 

Setelah membuat area sample atau region of interest (ROI) dilakukan 

proses klasifikasi dengan langkah sebagai berikut : 

Pada menu utama pilih Classification > Supervised > Maximum 

Likelihood >  

 

 Gambar 3.45 Tampilan Supervised Classification 

masukkan citra lalu akan muncul jendela seperti di bawah ini, pilih kelas 

pada kotak Sekect Classes from Regions lalu OK, 

 

Gambar 3.46 Tampilan jendela Maximum Likelihood Parameters 



   

III-25 

 

 Hasil klasifikasi terbimbing (supervised) akan terlihat seperti gambar di 

bawah ini, 

 

Gambar 3.47 Hasil Klasifikasi Terbimbing 

 

3.3.5.6 Perhitungan Akurasi (Accuracy Assessment) 

 Akurasi merupakan perbandingan antara data  hasil  klasifikasi  dengan 

kondisi  lapangan. Dengan kata lain, dalam prosesnya, pengguna  harus 

melakukan pengecekan dan pengambilan beberapa sampel  dilapangan sebagai 

pembanding. Perhitungan akurasi dapat dilakukan  dengan berbagai metode, salah 

satu metodenya adalah confusion matrix.  Perhitungan confusion matrix dilakukan 

setelah proses klasifikasi training area dengan metode supervised classification 

sebagai data referensi. Proses confussion matrix tersebut menghasilkan data 

overal accuracy yang dikatakan lulus uji akurasi yaitu >80% (Short.1982 dalam 

Interpretasi Citra Digital oleh DR.F. Sri Hardiyanti Purwadhi, APU). Apabila 

hasilnya <80% uji akurasi harus di ulangi dengan membuat training area lagi.  

Langkah-langkah confusion matrix : 

a. Buka citra hasil klasifikasi terbimbing yang akan di confusion matrix, 

menu utama Envi 4.4 pilih File > Open Image File, lalu masukkan ROIs 

yang digunakan untuk klasifikasi, pilih Basic Tools pada menu utama Envi 

4.4 > Region Of Interest > ROI Tools. Dan pada jendela ROI Tool klik 

File > Restore ROI File. 
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Gambar 3.48 Tampilan open ROI Tool dan Jendela ROI Tool 

b. Lalu pada menu utama Envi 4.4 pilih Classification > Post Classification 

> Confusion Matrix > masukkan citra hasil klasifikasi akan muncul 

jendela Match Classes Parameters > OK  

  

Gambar 3.49 Tampilan Jendela Match Classes Parameters 

c. Setelah itu jendela Confusion Matrix Parameters akan muncul > klik OK 

  

Gambar 3.50 Tampilan Jendela Confusion Matrix Parameters 
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Gambar 3.51 Tampilan Jendela Hasil Confusion Matrix 

Ketelitian seluruh hasil klasifikasi (Overall Accuracy) sebesar 90,0351%. 

Klasifikasi citra dianggap benar jika hasil perhitungan confusion matrix  ≥ 80% 

(Short. 1982 dalam Adibah. 2013), sehingga klasifikasi yang dilakukan dianggap 

benar.  

 

3.3.5.7 Raster To Polygon (Vektorisasi) 

Digitasi peta secara otomatis atau sering dikenal dengan Vectorisasi yaitu 

proses mengubah data Raster menjadi Vektor. Proses ini digunakan untuk 

mempermudah dalam melakukan digitasi. Vektorisasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan software ArcGis yaitu menggunakan Raster To Polygon, software 

ENVI juga dapat membantu dalam digitasi otomatis dengan langkah sebagai 

berikut : pilih Classification > Post Classification > Classification To Vektor > 

plih citra > OK 

  

Gambar 3.52 Tampilan Jendela Raster to Vector Input Band 

Setelah keluar jendela Raster To Vector Parameters, masukkan kelas dari ROI 

yang akan diubah ke vektor dan nama output lalu klik OK, 
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Gambar 3.53 Tampilan Jendela Raster ToVector 

  

Gambar 3.54 Tampilan Jendela Raster ToVector Conversion 

Berikut hasil dari vektorisasi, 

 

Gambar 3.55 Hasil Raster To Vector 

 Tahap selanjutnya adalah editing data pada software ArcGIS 9.3 dengan 

dissolve untuk menggabungkan features berdasarkan data atribut tertentu. Setelah 

itu melakukan editting data untuk proses skoring dengan bantuan field calculator 

untuk mengetahui nilai skoring data curah hujan. Berdasarkan data attribute pada 

peta penggunaan lahan Sub DAS Dengkeng dapat diketahui nilai skoring 

penggunaan lahan seperti gambar 3.56 
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Gambar 3.56 Tampilan Jendela Attributes 

 

3.3.6 Tahap Overlay  

Peta zona rawan banjir Sub DAS Dengkeng dibuat berdasarkan overlay 

dari peta kemiringan lereng Sub DAS Dengkeng, peta penggunaan lahan Sub 

DAS Dengkeng, peta jenis tanah Sub DAS Dengkeng, peta curah hujan Sub DAS 

Dengkeng dan peta jaringan sungai Sub DAS Dengkeng.  

Caranya untuk mengoverlay peta yaitu dengan menggunakan software 

ArcGIS 9.3 dengan menu analysis tools>overlay>intersect. 

 

Gambar 3.57 Tampilan Jendela overlay-intersect 

Hasil dari mengoverlay peta kemiringan lereng Sub DAS Dengkeng, peta 

penggunaan lahan Sub DAS Dengkeng, peta jenis tanah Sub DAS Dengkeng, peta 

curah hujan Sub DAS Dengkeng dan peta jaringan sungai Sub DAS Dengkeng 

seperti dibawah ini.  
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Gambar 3.58 Hasil overlay peta 

Masing-masing peta tersebut telah dibobotkan, hasil dari pembobotan 

tersebut dijumlahkan dan diklasifikasi berdasarkan teori yang ada. Kemudian 

untuk menentukan tingkat kesesuaian sebagai kawasan resapan air dilakukan 

dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai bobot dan skor pada tiap kelas 

parameter, dengan menggunakan persamaan dalam Matondang, 2013: 

 KB = ( 5 x KL ) + ( 3 x JT ) + ( 3 x JS ) + ( 2 x CH ) + ( 2 x PL )......(3.1) 

Keterangan : 

KB =  Kerawanan Banjir 

KL =  Kemiringan Lereng 

JT  =  Jenis Tanah 

JS  =  Jaringan Sungai 

CH =  Curah Hujan 

PL  =  Penggunaan Lahan 

 

Gambar 3.59 Jendela Field Calculator 

Setelah proses perhitungan selesai, dilanjutkan dengan penambahan Field 

“TINGKAT KERAWANAN BANJIR” dengan Type : Text. Tingkat kerawanan 

banjir akan dibagi dalam lima (5) kelas, yaitu dimulai dari sangat rawan, rawan, 
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cukup rawan, agak rawan, tidak rawan. Dari rumus (2.4) untuk nilai setiap 

kategori didapatkan dari hasil analisis, yaitu attribut kerawanan banjir pada Field 

“SKOR TOTAL”. Sehingga diperoleh : 

 Sangat rawan : 58 – 66 

 Rawan  : 50 – 57 

 Cukup rawan : 42 – 49 

 Agak rawan : 34 – 41 

 Tidak rawan : 25 – 33  

Dalam proses overlay dilakukan baik data spasial dan data atributnya, 

selanjutnya dilakukan editing peta untuk merapikan peta dan data atributnya. 

Untuk mengklasifikasi peta zona rawan banjir maka dilakukan pengklasifikasian 

dengan cara properties>symbology>quantities. Lalu atur value dan classes pilih 

OK. 

  

Gambar 3.60 Jendela quantities 

 

Gambar 3.61 Jendela properties 
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Hasil dari pengklasifikasian peta zona rawan banjir dapat dilihat seperti 

gambar dibawah ini,  

 

Gambar 3.62  Zona rawan banjir Sub DAS Dengkeng 

Untuk memunculkan data tabular peta daerah resapan air sebagai 

informasi suatu kondisi wilayah resapan maka pilih icon identify          lalu 

arahkan kursor          pada area yang diinginkan maka akan muncul informasi data 

tabular peta seperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.63 Identify zona rawan banjir Sub DAS Dengkeng 

 

3.3.7 Cek Lapangan 

 Setelah hasil dari penelitian di dapatkan, selanjutnya melakukan cek 

kondisi lapangan. Tujuan dari cek lapangan ini adalah untuk melihat dan 
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membuktikan keakuratan analisis pengolahan spasial yang telah tergambar dalam 

peta kerawanan banjir.  

Metode cek lapangan dilakukan dengan cara pengambilan sampel yang 

dapat mewakili keadaan fisik suatu daerah yang menggambarkan tingkat 

kerawanan banjir daerah tersebut baik dalam kelas sangat rawan, rawan, cukup 

rawan, agak rawan, maupun tidak rawan.  

Cek lapangan ini dimaksudkan untuk melihat faktor yang menjadi 

parameter penelitian paling dominan dalam kerawanan banjir suatu daerah. 

Pengambilan sampel berupa foto lokasi dan wawancara masyarakat setempat, 

dimana akan dilengkapi dengan data koordinat yang diperoleh dari alat GPS 

Handheld dengan sistem koordinat UTM WGS 1984. Hasil dari cek lapangan 

akan dioverlay dengan hasil analisis spasial, Peta Kerawanan Banjir.   

 


