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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Bencana banjir termasuk bencana alam yang terjadi pada setiap datangnya 

musim penghujan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Purworejo, banjir terjadi akibat limpasan air Sungai Bogowonto yang menggenangi 

tambak udang sehingga mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Banyak 

upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengantisipasi bencana banjir, 

yang melibatkan berbagai sektor terkait, tetapi kejadian banjir tersebut masih terjadi 

pada setiap tahun.  

Curah hujan yang tinggi, merupakan salah satu penyebab bencana banjir karena 

curah hujan semakin banyak dan sudah lebih besar daripada kapasitas infiltrasi 

tanahnya dan kapasitas interseppsi. Semakin besar aliran melalui permukaan tanah, 

maka semakin banyak air yang mencapai saluran dan semakin besar pula aliran di 

dalam saluran itu yang menuju ke sungai. Kalau dasar sungai lebih rendah daripada 

muka air tanah, maka ada juga air tanah yang mengalir ke dalam sungai itu dan 

membentuk aliran sungai. Hal ini yang dapat menyebabkan banjir ketika curah hujan 

tinggi. 

Perubahan penggunaan lahan yang cepat, akibat aktivitas dan jumlah penduduk 

yang meningkat, juga menyebabkan banjir yang terus meningkat. Aktivitas perubahan 

penggunaan lahan pada hulu sungai tidak hanya akan memberikan dampak di daerah 

hulu saja, melainkan juga akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk 

perubahan debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran air 

lainnya (Asdak, 1995). Banyaknya peralihan fungsi penggunaan lahan terbuka 

menjadi lokasi pemukiman dan peruntukkan lainnya yang bersifat pemadatan tanah 
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yang akan memberikan dampak pada lingkungan tersebut, misalnya banjir pada 

musim hujan juga kekurangan air pada musim kemarau. 

Daerah Aliran Sungai Bogowonto seluas 587 km2 terletak di antara 7° 23’ dan 

7°54’ LS dan 109° 56’ dan 110° 10’ BT. Sungai Bogowonto dan anak sungainya, 

sungai Kodil, mengalir dari lereng Gunung Sumbing (3.375 mdpl) yang membatasi 

dua wilayah sungai, yaitu Serayu dan Progo. Sungai ini mempunyai banyak meander 

di bagian tengah dan hilirnya, mulai dari kaki pegunungan di utara sampai muaranya 

di Samudera Indonesia. Rangkaian meander ini pada umumnya stabil, kecuali di 

sebagian kecil ruas di dekat pertemuannya dengan Sungai Lereng, biasa juga disebut 

Sungai Gesing, yang mengalir masuk ke Sungai Bogowonto. Sungai Bogowonto atau 

Bhagawanta adalah sungai yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang 

bermuara ke Samudera Hindia. Sungai ini berhulu di dataran tinggi di daerah Kedu 

dan merupakan satu dari dua sungai cukup besar di Jawa Tengah yang bermuara ke 

pantai selatan. Sungai Bogowonto merupakan batas alam bagian barat bagi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan wilayah Bagelen (sekarang Kabupaten Purworejo). 

Bagian hilir daerah aliran sungai ini juga sering dilanda banjir pada musim 

penghujan. Secara gografis sungai ini mengaliri 2 kabupaten, yaitu kabupaten 

Wonosobo dibagian hulu, dan kabupaten Purworejo di selatan sebagai hilir. 

Topografi aliran sungai ini sangat beragam serta terdapat batu-batu besar dan palung 

yang dalam, sungai ini juga berperan dalam sejarah perkembangan kota purworejo.. 

Ada 3 bendungan di sungai ini, yakni bendung Boro, bendung Penungkulan, bendung 

Guntur sebagai bendung paling atas. 

 SIG ini memberikan informasi tentang letak geografis DAS Bogowonto.  

Dengan mengumpulkan data curah hujan dan tata guna lahan DAS Bogowonto serta  

informasi yang telah didapatkan maka nantinya dapat dilakukan analisa terhadap 

DAS Bogowonto yang rawan terjadi banjir, dan dari hasil analisa tersebut diharapkan 

menjadi satu standard sistem pendataan terhadap daerah rawan banjir. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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I.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang muncul dari latar belakang penelitian yang akan 

dilaksanakan ini adalah: 

1.  Bagaimana intensitas/karateristik curah hujan di DAS Bogowonto 

berdasarkan Kurva Durasi Frekuensi (IDF)? 

2. Bagaimana perubahan penggunahan lahan daerah aliran sungai (DAS) 

Bogowonto Kabupaten Purworejo tahun (2002-2008-2013)? 

3. Bagaimana pengaruh curah hujan terhadap perubahan lahan? 

 

I.3. Ruang Lingkup Penelitian 

SIG ini diharapkan dapat digunakan untuk pusat informasi daerah potensi banjir 

secara maksimal yang ada di Kabupaten Purworejo. Untuk batasan-batasan masalah 

yang dapat dibahas, sebagai berikut: 

a. Wilayah studi yang digunakan dalam penelitian ini sepanjang Daerah 

Aliran Sungai Bogowonto Kabupaten Purworejo yaitu Kecamatan Bener, 

Begelan, Kaligesing, Loano, Purworejo dan Purwodadi. 

b. Metode yang digunakan untuk membuat Kurva Durasi Frekuensi (IDF) 

adalah metode Mononobe. 

c. Analisis penelitian menggunakan data curah hujan tahun 2002-20013, 

penggunaan lahan tahun 2002, 2008, citra landsat 8 tahun 2013, dan data 

titik stasiun pengamat hujan. 

d. Pengerjaan penelitian menggunakan software Ms. Excel untuk perhitungan 

data curah hujan, software SIG (ArcGIS 10) untuk penggambaran peta dan 

software ER Mapper 7.0 untuk mengolah citra Landsat 8. 

e. Metode liniarisasi pengaruh debit banjir terhadap perubahan penggunaan 

lahan. 
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I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Membuat Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF). 

b. Mengetahui perubahan penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai 

Bogowonto Kabupaten Purworejo tahun 2002, 2008 dan 2013. 

c. Menganalisis pengaruh perubahan lahan dan tingkat banjir berdasarkan data 

curah hujan tahun 2002-2013 sehingga dapat diketahui daerah yang berpotensi 

banjir.  

 

I.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapakan dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan informasi tentang analisis curah hujan. 

2. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah referensi dalam bidang analisis 

SIG. 

3. Bagi instansi SDA dan ESDM sebagai bahan referensi dalam kegiatan 

pembangunan. 

4. Bagi mahasiswa mendapatkan tambahan ilmu dari luar kampus yang sesuai 

dengan program studi yang dipilih sebagai latihan dalam menghadapi dunia 

kerja. 

 

I.6. Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penyusunan laporan tugas 

akhir, sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan Awal 

a. Studi Literatur 

b. Pengadaan Bahan 

2. Tahap Pelaksanaan 
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a. Pengumpulan Data 

1) Peta RBI Kabupaten Purworejo dengan skala 1:25.000  

2) Data curah hujan tahun 2002-2013 

3) Data Jenis Tanah Kabupaten Purworejo 

4) Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Purworejo 

5) Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 

6) Citra Landsat 8 tahun 2013 

b. Pengolahan Data 

1) Membuat Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) 

2) Membuat peta Daerah Aliran Sungai Bogowonto Kabupaten 

Purworejo 

3) Membuat peta Penggunaan Lahan Daerah Aliran Sungai Bogowonto 

Kabupaten Purworejo Tahun 2002, 2008 dan 201 

4) Membuat peta Jenis Tanah Daerah Aliran Sungai Bogowonto 

Kabupaten Purworejo 

3. Tahap Desain dan Analisis Sistem 

4. Tahap Implementasi Sistem 

a. Perancangan aplikasi pemograman SIG 

b. Aplikasi Pemograman SIG 

5. Laporan Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 
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I.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami laporan tugas akhir dikemukakan sistematika 

penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Laporan tugas akhir ini terdiri dari 

lima bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat 

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan tahapan 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA   

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan curah 

hujan, banjir, Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF), Daerah Aliran 

Sungai dan Sistem Informasi Geografis serta beberapa hal lain yang 

menyangkut hal-hal umum mengenai perubahan penggunaan lahan. 

BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN  

Bab ketiga membahas mengenai beberapa hal yang harus dipersiapkan 

guna mendukung pelaksanaan serta tahapan pelaksanaan perhitungan 

Intensitas Curah Hujan dan perhitungan koefisien C guna mencari 

debit (Q), dan pelaksanaan digitasi pembuatan peta tata guna lahan, 

serta penjelasan dari setiap proses yang dilakukan.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

yang meliputi; hasil dan analisis curah hujan, hasil dan analisis 

penggunaan lahan, hasil dan analisis koefisien C, serta hasil dan 

analisis debit (Q). 

BAB V  PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian dan Saran 

sebagai masukan penelitian selanjutnya.  


