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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Hujan 

 Hujan terjadi karena adanya penguapan air terutama air dari permukaan laut 

yang naik ke atmosfir lalu mendingin, kemudian menyuling dan jatuh sebagian di 

atas laut dan sebagian di atas daratan. Air hujan yang jatuh di atas daratan 

sebagian meresap ke dalam tanah (infiltrasi), sebagian ditahan tumbuh-tumbuhan 

(intersepsi), sebagian menguap kembali (evaporasi) dan sebagian menjadi 

lembab.  

 Air yang meresap ke dalam tanah untuk sebagian menguap melalui pori-pori 

di dalam tanah (evaporasi). Air yang ditahan tumbuh-tumbuhan sebagian 

menguap (tranpirasi). Air hilang adalah air hujan yang menguap, yang meresap 

ke dalam tanah, yang ditahan tumbuh-tumbuhan dan transpirasi tidak ikut menjadi 

aliran air di dalam sungai. Sebagian lagi dari air hujan ditahan di bagian-bagian 

tanah yang ledok, danau, rawa, dan sisanya mengalir melalui permukaan tanah 

menuju ke bagian-bagian yang rendah hingga mencapai suatu saluran.  

 Air yang masuk ke saluran itu membentuk aliran air yang menuju ke sungai. 

Air yang meresap ke dalam tanah, sebagian ada juga yang mengalir melalui pori-

pori tanah (perkolasi) dan yang mencapai suatu saluran juga menjadi aliran 

saluran itu. Air yang meresap lebih dalam lagi ke dalam tanah akhirnya mencapai 

permukaan air tanah yang menyebabkan muka air tanah naik. Kalau hujan 

semakin banyak dan sudah lebih besar daripada kapasitas infiltrasi tanahnya dan 

kapasitas intersepsi. Semakin besar pula aliran melalui permukaan tanah, semakin 

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

itu, yang manuju ke sungai. Apabila dasar sungai lebih rendah daripada muka air 

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

aliran sungainya, bisa terjadi juga di musim kemarau. Aliran sungai yang 

disebabkan oleh air tanah itu disebut aliran dasar (base flow), sedang aliran air 
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hujan melalui permukaan tanah dan saluran-saluran disebut aliran permukaan 

(surface flow). 

 

II.1.3. Tipe Hujan 

Hujan terjadi karena udara basah yang naik ke atmosfer mengalami 

pendinginan sehingga terjadi proses kondensasi. Naiknya udara ke atas dapat 

terjadi secara siklonik, orografis, dan konvektif. Tipe hujan dibedakan menurut 

cara naiknya udara ke atas. Beberapa tipe hujan antara lain : 

1. Hujan Konvektif 

Daerah tropis pada musim kemarau udara yang berada di dekat 

permukaan tanah mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan 

tersebut menyebabkan rapat masa ulang berkurang. Udara basah naik ke 

atas dan mengalami pendinginan sehingga terjadi kondensasi dan hujan. 

Hujan yang terjadi karena proses ini disebut hujan konvektif, yang bersif 

mempunyai intensitas tinggi dan durasi singkat.  

 

Gambar 2.1 Pendinginan Konvektif 

 

2. Hujan Siklonik 

Jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara 

dingin yang relatif berat, maka udara panas tersebut akan bergerak di 

atas udara dingin. Udara yang bergerak ke atas mengalami pendinginan 

akan terjadi kondensasi sehingga membentuk awan dan hujan. Hujan 

yang terjadi disebut hujan siklonik, yang mempunyai sifat tidak terlalu 

lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama.  
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Gambar 2.2. Pendinginan Siklonik 

 

3. Hujan Orografis 

Udara lembab yang tertiup angin yang melintasi daerah pegunungan 

akan naik mengalami pendinginan, sehingga terbentuk awan dan hujan. 

Sisi gunung yang dilalui oleh udara, akan banyak mendapatkan hujan 

maka disebut lereng hujan. Sisi belakangnya yang dilalui udara kering 

disebut lereng bayangan hujan. Daerah tersebut tidak permanen, dapat 

berubah tergantung musim (arah angin). Hujan ini terjadi di daerah 

pegunungan (hulu DAS), merupakan pemasok air tanah, danau, 

bendungan, dan sungai.  

 

Gambar 2.3 Pendinginan Orografik 

 

II.1.2. Pengukuran Hujan 

Diantara beberapa jenis presipitasi, hujan adalah yang paling biasa diukur. 

Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan menampung air hujan yang 

jatuh. Namun tidak mungkin menampung hujan di seluruh daerah tangkapan air. 

Hujan di suatu daerah hanya dapat diukur di beberapa titik yang ditetapkan 

dengan menggunakan alat pengukur hujan. Hujan yang terukur oleh alat tersebut 

mewakili suatu luasan daerah di sekitarnya. Hujan terukur dinyatakan dengan 

kedalaman hujan yang jatuh pada suatu interval waktu tertentu. 

Di Indonesia, pengukuran hujan dilakukan oleh beberapa instansi di 

antaranya adalah Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Dinas Pengairan 
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Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan beberapa instansi lain baik 

pemerintah maupun swasta yang berkepentingan dengan hujan. Masing-masing 

instansi tersebut mengelola sendiri stasiun hujannya. Bisa jadi dua atau lebih 

stasiun hujan berada pada jarak yang berdekatan. 

Penakar hujan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu penakar hujan biasa 

(manual raingauge) dan penakar hujan otomatis (automatic raingauge) 

1. Alat penangkar hujan biasa 

Alat penangkar hujan biasa yang terdiri dari corong dan botol 

penampung yang berada di dalam suatu tabung silinder. Alat ini 

ditempatkan di tempat terbuka yang tidak dipengaruhi pohon-pohon dan 

gedung-gedung yang ada do sekitarnya. Air hujan yang jatuh pada 

corong akan terapung di dalam tabung silinder. Dengan mengukur 

volume air yang terampung dan luas corong akan dapat diketahui 

kedalaman hujan. Curah hujan kurang dari 0.1 mm dicatat sebagai 0.0 

mm, yang harus dibedakan dengan tidak ada hujan yang dicatat dengan 

garis (-). Pengukuran dilakukan setiap hari. Biasanya pembacaan pada 

pagi hari, sehingga hujan tercatat adalah hujan yang terjadi selama satu 

hari sebelumnya, yang sering disebut hujan harian. Dengan alat ini tidak 

dapat diketahui kederasan hujan (intensitas) hujan, durasi (lama waktu) 

hujan dan kapan terjadinya. 

 

Gambar 2.4. Alat penangkar hujan biasa 
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2. Alat penangkar hujan otomatis 

Alat ini mengukur hujan secara kontinyu sehingga dapat diketahui 

intensitas hujan dan lama waktu hujan. Ada beberapa macam alat 

penangkar hujan otomatis yaitu alat penangkar hujan jenis pelampung, 

alat penangkar hujan jenis timba jungkit, dan alat penangkar hujan jenis 

timbangan. 

a. Alat penangkar hujan jenis pelampung 

Hujan yang jatuh masuk ke dalam tabung yang berisi pelampung. 

Jika muka air di dalam tabung naik, pelampung bergerak ke atas 

dan bersamaan dengan pelampung tersebut sebuah pena yang 

dihubungkan dengan pelampung melaui suatu tali penghubung 

juga ikut bergerak. Gerakan pena tersebut memberi tanda pada 

kertas grafik yang digulung pada silinder yang berputar. Jika 

tabung telah penuh, secara otomatis seluruh air akan melimpas 

keluar melalui mekanisme sifon yang dihubungkan. 

 

Gambar 2.5. Alat penangkar hujan jenis pelampung 

 

b. Alat penakar hujan jenis timba jungkit 

Jenis alat ini terdiri dari silinder penampung yang dilengkapi 

dengan corong. Di bawah corong ditempatkan sepasang timba 

penakar kecil yang dipasang sedemikian rupa sehingga jika salah 
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satu timba menerima curah hujan sebesar 0.25 mm, timba tersebut 

akan menjungkit dan menumpahkan isinya ke dalam tangki. 

Timba lainnya kemudian menggantikan tempatnya, dan kejadian 

serupa akan berulang. Gerakan timba mengaktifkan suatu sirkuit 

listrik dan menyebabkan suatu silinder dan berputar sesuai dengan 

perputaran jarum jam.  

 

Gambar 2.6. Alat penakar hujan jenis timba jungkit 

 

Intensitas hujan dapat diketahui dengan alat penakar hujan otomatis. Data 

intensitas hujan sangat penting untuk memperkirakan debit banjir, seperti dalam 

perencanaan sistem drainase perkotaan, pengendalian banjir, perencanaan 

jembatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan hasil pencatatan hujan otomatis 

tersebut dapat dievaluasi jumlah hujan untuk setiap interval waktu tertentu, 

misalnya setiap 5, 10, 15, menit dan seterusnya.  

 

II.2. Banjir  

Banjir adalah suatu peristiwa alami yang akan terjadi bila air hujan yang 

datang tidak dapat lagi diakomodasi oleh lahan (tanah) dalam wilayah daerah 

aliran sungai (DAS) dan sarana drainase alami yang ada di DAS tersebut, 

sehingga kelebihan air yang jatuh ke permukaan tanah berupa air limpasan (run 

off) tidak dapat lagi dialirkan ke tempat-tempat penampungan/pengeluaran di luar 

DAS oleh sarana drainase yang ada (sungai-sungai, kanal) secara normal. 
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Akibatnya, kelebihan air tersebut akan menggenangi wilayah di sekitarnya dan 

terjadilah banjir. 

 

II.2.1. Jenis Banjir  

Di Indonesia, banjir adalah sebuah bencana alam yang mudah terjadi. Hal 

ini karena letak indonesia pada daerah tropis yang memungkinkan curah hujan 

yang tinggi setiap tahunnya. Banjir di indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu : 

1. Banjir Bandang 

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan 

berlangsung hanya sesaat yang umumnya dihasilkan dari curah hujan yang 

berintensitas tinggi dengan durasi pendek yang menyebabkan debit sungai 

naik secara cepat. Banjir jenis ini biasa terjadi di daerah sungai yang 

alirannya terhambat oleh sampah. 

2. Banjir Hujan Ekstrim 

Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat 

mulai turun. Biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang 

menggumpal di angkasa serta kilat atau petir yang keras dan disertai 

dengan badai tropis atau cuaca dingin. Umumnya banjir ini akibat 

meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah bantaran 

sungai rapuh dan tidak mampu menahan cukup banyak air. 

3. Banjir Luapan sungai 

Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali 

tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda dataran 

sebab peristiwa alam yang memicunya telah terjadi berminggu-minggu 

sebelumnya. Janis banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama. 

Datangnya banjir dapat mendadak. Banjir luapan sungai ini kebanyakan 

bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari 

atau berminggu-minggu tanpa berhenti. 
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4. Banjir Pantai (Rob) 

Banjir ini disebabkan angin puyung laut atau taifun dan gelombang pasang 

air laut. Banjir ini terjadi karena air dari laut meresap ke daratan di dekat 

pantai dan mengalir ke daerah pemukiman atau karena pasang surut air 

laut. Banjir ini biasanya terjadi di daerah pemukiman yang dekat pantai. 

5. Banjir Hulu 

Banjir yang terjadi di wilayah sempit, kecepatan air tinggi, dan 

berlangsung cepat dan jumlah air sedikit. Banjir ini biasanya terjadi di 

pemukiman dekat hulu sungai. Terjadinya banjir ini biasanya karena 

tingginya debit air yang mengalir, sehingga alirannya sangat deras dan 

bisa berdampak negatif. 

 

II.2.2. Faktor yang Berkaitan dengan Terjadinya Banjir 

Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum 

penyebab terjadinya dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang 

disebabkan oleh sebab-sebab alam dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan 

manusia. (Robert J. Kodoatie, Sugiyanto, “Banjir”) yang termasuk sebab-sebab 

penyebab banjir diantaranya adalah : 

1. Curah Hujan 

Banyaknya air hujan yang jatuh di suatu wilayah umumnya dinyatakan 

dengan suatu besaran yaitu milimeter (mm). Satu mm curah hujan dapat 

diartikan sama dengan 10 m
3 

air yang tercurah pada luasan satu hektar 

lahan. Selain banyaknya curah hujan, distribusi hujan sepanjang tahun 

juga sangat berpengaruh pada kondisi air yang terdapat di wilayah DAS. 

Curah hujan yang tinggi dan terdistribusi merata sepanjang tahun akan 

menjadi sumber air yang cukup dan baik sepanjang tahun akan 

menyebabkan suplai air yang berfluktuasi. Demikian pula air hujan yang 

akan jatuh di DAS sangat dipengaruhi oleh karaktristik unsur-unsur iklim 

antara lain kecepatan angin, temperatur udara, dan kelembaban udara. 

Fluktuasi air di DAS selain disebabkan oleh sifat-sifat hujan (iklim) juga 
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sangat dipengaruhi oleh kondisi DAS sebagai reservoir air dan kondisi 

sarana drainase alami yang ada di wilayah DAS tersebut. 

2. Daya Serap Lahan 

Setiap lahan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

menginfiltrasikan air hujan ke dalam tanah sehingga jumlah air hujan yang 

meresap ke dalam tanah dan yang akan mengalir di atas permukaan tanah 

akan berbeda di setiap jenis lahannya. Jika daya serap lahan kecil maka air 

hujan yang mengalir di atas permukaan tanah (run off) lebih banyak dan 

begitu pula sebaliknya.  Hal yang dapat mempengaruhi kemampuan daya 

serap lahan adalah jenis tanah dan tipe tutupan lahan. Jenis tanah dapat 

dibedakan lagi menjadi dua yaitu jenis tanah yang impervious (kedap air) 

dan pemeable (dapat tembus air). Tanah yang impervious tidak dapat 

meresapkan atau menyimpan air ke dalam tanah sehingga volume run off 

yang terjadi akan lebih banyak. Akan tetapi jika jenis tanah yang 

permeable, dapat menyimpan air untuk sementara dan volume run off yang 

terjadi besarnya sedikit.  Untuk tipe tutupan lahan, jika tutupan lahan 

berupa bangunan atau lahan terbuka maka tidak dapat meresapkan atau 

menyimpan air ke dalam tanah. Sedangkan jika tutupan lahan berupa 

vegetasi maka mempunyai daya serap yang lebih besar dan volume run off 

yang akan terjadi besarnya sedikit. 

 

II.2.3. Upaya Penanggulangan Banjir 

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaran 

penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan 

bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

rangkaian kegiatan penanggulangan bencana banjir dapat dibagi ke dalam 

tahapan-tahapan kegiatan penanggulangan sebelum terjadinya bencana, pada saat 

terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. 

1. Sebelum terjadi bencana banjir 

a. Penentuan daerah-daerah rawan banjir 
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b. Pemantauan daerah-daerah rawan banjir 

c. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya banjir, terutama 

masyarakat yang tinggal di dalam wilayah DAS tersebut 

d. Pemantauan terhadap faktor-faktor menyebabkan terjadinya banjir 

2. Pada saat terjadi bencana banjir 

a. Inventarisasi daerah-daerah yang terkena bencana (memetakan luas 

genangan banjir, tinggi banjir, dsb) 

b. Inventarisasi kerusakan-kerusakan akibat bencana (sawah, 

permukiman, sarana transportasi, dsb) 

c. Pemantauan perkembangan banjir yang terjadi 

3. Setelah terjadi bencana banjir 

a. Inventarisasi kerusakan hutan dan lahan (termasuk flora dan fauna 

di dalamnya) akibat terjadinya bencana banjir 

b. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya bencana banjir 

c. Pembaruan terhadap basis data biogeofisik DAS  

 

II.3. Intensity Duration Frequency (IDF) 

Dalam proses pengalihragaman hujan menjadi aliran ada beberapa sifat hujan 

yang penting untuk diperhatikan, antara lain : Intensitas Hujan (I), Lama Waktu 

Hujan (d), Frekuensi (F) dan Luas Daerah Pengaruh Hujan (A), Soemarto 1997. 

Komponen hujan dengan sifat-sifatnya ini dapat dianalisis berupa hujan titik 

maupun hujan rata-rata yang meliputi luas daerah tangkapan (chatment) yang 

kecil sampai yang besar. Analisis hubungannya dua parameter hujan yang penting 

berupa Intensitas dan Durasi dapat dihubungkan secara statistik dengan suatu 

frekuensi kejadiannya. Seandainya data curah hujan yang ada adalah data curah 

hujan harian, maka untuk menghitung Intensitas dapat digunakan metode 

Mononobe, sebagai berikut : 

I =  ................................................................. (2.1) 

Keterangan :  

I      = Intensitas Hujan (mm/jam) 
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t      = lamanya hujan (jam) 

  = curah hujan maksimum harian (selama 24 jam) (mm) 

 

II.3.1. Penentuan Hujan Kawasan 

Stasuin penakar hujan hanya memberikan kedalaman hujan di titik dimana 

stasiun tersebut berada, sehingga hujan pada suatu luasan harus deperkirakan dari 

titik pengukuran tersebut. Apabila pada suatu daerah terdapat lebih dari satu 

stasiun pengukuran yang ditempatkan secara terpencar, hujan yang tercatat di 

masing-masing stasiun dapat tidak sama. Analisis hidrologi sering diperlukan 

untuk menentukan hujan rerata pada daerah tersebut, dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu metode rerata aritmatika, dan metode poligon Thiessen. 

1. Metode Rerata Aritmatika (Aljabar) 

Merupakan metode yang paling sederhana dalam perhitungan hujan 

kawasan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua penakar 

hujan mempunyai pengaruh yang setara. Cara ini cocok untuk kawasan 

dengan topografi rata atau datar, alat penakar tersebar merata/ hampir 

merata, dan harga indivudual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga 

rata-ratanya. Hujan kawasan diperoleh dari persamaan 

P =  =  .......................................  (2.2) 

Keterangan :  

P1, P2, P3, .... , Pn adalah Curah yang tercatat di pos penakar hujan 

1, 2, 3, .... , n adalah banyaknya pos penakar hujan 

2. Metode Poligon Thiessen 

Metode ini dikenal juga sebagai metode rata-rata timbang (weighted). 

Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh pos penangkar 

hujan untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh 

dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus 

terhadap garis penghubung anatara dua pos penagkar terdekat. 

Diasumsikan bahwa variasi hujan antara pos yang satu dengan lainnya 

adalah linier dan bahwa sembarang pos dianggap dapat mewakili 
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kawasan terdekat. Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan 

persamaan berikut : 

P =  =  ..............................  (2.3) 

Keterangan : 

P1, P2, ...., Pn adalah curah hujan yang tercatat di pos penangkar hujan 

A1, A2, ...., An adalah luas aeral poligon 

1, 2, ...., n adalah banyaknya pos penangkar hujan 

 

II.3.2. Menentukan Parameter Statistic 

1. Mean (Rerata)  

 ............................................................... (2.4) 

2. Standard Deviation (Simpangan Baku) 

 ........................................................  ( 2.5)  

3. Coeffisient Of Variation (Variasi) 

...................................................................... (2.6) 

4. Coeffisient Of Skewness (Simpangan/Deviasi) 

 .................................................... (2.7) 

5. Coeffisient Of Kurtosis (Kurtosis) 

 ...................................................... (2.8) 

Keterangan : 

n  = jumlah data 

Xi  = nilai data 

a. Distribusi Normal  

Syarat kecocokan   Cs = 0 

      Ck = 3 

b. Distribusi Gumbel 

Syarat kecocokan    Cs = 1.14 

      Ck = 5.40 
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c. Distribusi Person  

Sayarat kecocokan   Cs = >0 

      Ck = 1.5  + 3 

 

II.3.3. Analisis Frekuensi 

1. Distribusi Frekuensi Normal 

Distribusi normal atau kurva normal disebut pula ditribusi Gauss. Fungsi 

densitas peluang normal (PDF = Probability density funcion) yang paling 

dikenal adalah bentuk bell dan dikenal sebagai distribusi normal. PDF 

distribusi normal dapat dituliskan dalam bentuk rata-rata dan simpangan 

bakunya, sebagai berikut : 

P(X) =  ..................... (2.9) 

Keterangan : 

P(X)  = fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal) 

X   =  variabel acak kontinu 

  = rata-rata nilai X 

σ  = simpangan baku dari nilai X  

Analisis kurva normal cukup menggunakan parameter statistik  danσ. Bentuk 

kurva simetris terhadap X = , dan grafiknya selalu di atas sumbu datar X, 

serta mendekati (berasimut) sumbu datar X dan dimulai dari X =  + 3σ dan X 

=  - 3σ. Nilai mean = median = modus. Nilai X mempunyai batas - : < X < + : 

2. Distribusi Log Normal 

Jika variabel acak Y = log X terdistribusi secara normal, maka X dikatakan 

mengikuti distribusi Log Normal. PDF (Probability density funcion) untuk 

distribusi Log Normal dapat dituliskan dalam bentuk rata-rata dan simpangan 

bakunya, sebagai berikut : 

P (X) =  X > 0 .......................  (2.10) 

Y = Log X ...........................................................   (2.11) 

Keterangan : 

P(X)  = peluang log normal 
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X  = nilai variat pengamatan 

Σy  = deviasi standar nilai variat Y, dan  

y  = nilai rata-rata populasi Y 

Apabila nilai P(X) digambarkan pada kertas, maka peluang logaritmik akan 

merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan sebagai model 

matematik dengan persamaan : 

 ...................................................... (2.12) 

Yang dapat didekati dengan  

 ...................................................  (2.13) 

 ..........................................................  (2.14 

Keterangan : 

= perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T-tahunan 

 = nilai rata-rata hitung variat 

S = deviasi standar nilai variat, dan 

 = faktor frekuensi, merupakan fungsi dri peluang atau periode ulang dan 

tipe model matematik distribusi peluang yang digunakan untuk 

analisis peluang.     

3. Distribusi Person Type III 

Lengkung person berupa terpotong pada sebelah dari sumbu variatenya. 

Koefisien variasi : 

 .......................................... (2.15) 

Kalau x diganti dengan reduced variate   

 .......................................................  (2.16) 

Dan koefisien asimetri menjadi 

..................................................  (2.17) 

Perbandingan antara koefisien variasi dan koefisien asimetri  sering 

diambil  = 2 . 
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Kalau lengkung Person Type III digunakan untuk keperluan ekstrapolasi, 

perbandingan itu boleh diambil lebih besar, sampai  = 4 . Ektrpolasi di sini 

dilakukan dengan menggunakan lengkung probabilitas teoristis. 

4. Distribusi Log-Person Type III 

Koefisien asimetri  

  ......................................  (2.18) 

Harga-harga X untuk berbagai masa ulang dihitung dari  

 .......................... (2.19) 

Untuk g yang dihitung dan untuk masa ulang tertentu, K didapat dari tabel. 

Lengkungnya digambar pada kertas probabilitas log-normal. Kalau g = 0 

didapat garis lurus. 

5. Metode Gumbel 

Untuk massa ulang (return period) T, Gumbel mendasarkannya atas 

karateristik dari pemencaran dengan menggunakan suatu koreksi yang variabel. 

Angka koreksi Gumbel merupakan suatu fungsi dari nomor urut relatif dalam 

serinya (m : N) dan sifat pemencaranya. Masa ulang 

 ...................................................... (2.20) 

Untuk harga data terbesar c = 1 

Untuk harga data terkecil c = 0 

Keterangan : 

t  = banyaknya tahun pengamatan 

m  = nomor urut data dimulai dari yang terbesar 

c  = suatu koreksi Gumbel dan merupakan suatu fungsi dari 

nomer urut relatif dalam serinya dan sifatnya. 

 

II.3.4. Uji Kecocokan 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah jenis distribusi 

yang dipilih sesuai dengan data yang ada, yaitu Chi-Kuadrat dan Smirnov 

Kolmogorov (Sri Harto, 1991). Pengujian ini dilakukan setelah digambarkan 
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hubungan antara kedalaman hujan atau debit dan nilai probabilitas pada kertas 

probabilitas.  

1. Uji Chi-Square 

Uji Chi-Square digunakan untuk menguji distribusi pengamatan, apakah 

sampel memenuhi syarat distribusi yang diuji atau tidak. Prosedur 

perhitungan uji chi square (Soewarno, 1995:1994) 

a) Menghitung jumlah kelas dengan rumus  

 ......................................... (2.21) 

b) Membuat kelompok-kelompok kelas sesuai dengan jumlah kelas 

c) Menghitung Frekuensi pengamatan 

 .................................. (2,22) 

d) Mencari besarnya curah hujan yang masuk dalam batas kelas (Ej) 

e) Menghitung dengan rumus : 

 ......................................... (2.23) 

f) Menentukan  dari tabel dengan menentukan taraf signifikan 

(α) dan derajat kebebasan (v). Menyimpulkan hasil perhitungan 

apabila  maka distribusi terpenuhi dan apabila 

nilai  maka distribusi tidak terpenuhi. 

2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui simpangan horisontal terbesar 

antara data perhitungan dengan data teoristis. Uji Smirnow Kolmogorov 

sering juga disebut uji kecocokan non-parametic, karena pengujiannya 

tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Uji simpangan ini berhasil 

jika simpangan horizontal yang dinyatakan dengan 

(teoritis). 

Tahap pengujian ini adalah : 

a) Mengurutkan data dari kecil ke besar. 

b) Menghitung peluang empiris dengan memasukkan nomor urut data 

mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar dengan 

persamaan : 
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 ..................................................... (2.24) 

c) Mencari nilai K dengan rumus  

 ........................................... (2.25) 

d) Mencari harga  melalui Tabel Distribusi Log Pearson Type III. 

e) Menghitung nilai   

 ............................................  (2.26) 

f) Menghitung selisih dan  

 ........................................ (2.27) 

g) Mencari besarnya simpangan teoritis  melalui tabel 

Smirnow Kolmogorov (hubungan antara jumlah data (n) dengan 

probabilitas). 

h) Menbandingkan nilai  dengan . Jika  

berarti uji ini berhasil dan jika  berarti gagal.  

 

II.4. Metode Rasional 

Metode rasional banyak digunakan untuk memperkirakan debit puncak yang 

ditimbulkan oleh hujan deras pada daerah tangkapan (DAS) kecil. Suatu DAS 

disebut kecil apabila distribusi hujan dapat dianggap seragam dalam ruang dan 

waktu, dan biasanya durasi hujan melebihi waktu kosentrasi. Beberapa ahli 

memandang bahwa luas DAS kurang dari 2.5 km² dapat dianggap sebagai DAS 

kecil. Pemakaian metode rasional sangat sederhana, dan sering digunakan dalam 

perencanaan drainasi perkotaan. Beberapa parameter hodrologi yamh 

diperhitungkan adalah intensitas huja, durasi hujan, frekuensi hujan, luas DAS, 

abstraksi (kehilangan air akibat evaporasi, intersepsi, infiltrasi, tampungan 

permukaan) dan konsentrasi aliran. Metode rasional didasarkan pada persamaan 

berikut : 

Q = 0.002778.C.I.A ........................................ (2.28) 

Keterangan : 

Q = debit puncak yang ditimbulkan oleh hujan dengan intensitas, durasi 

dan frekuensi tertentu (m³/d) 
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I = intensitas hujan (mm/jam) 

A = luas daerah tangkapan (km²) 

C = koefisien aliran yang tergantung pada jenis permukaan lahan  

Intensitas hujan terbesar ditentukan dengan memperkirakan waktu kosentrasi 

untuk DAS bersangkutan dan menghitung intensitas hujan maksimum untuk 

periode ulang tertentu dan untuk lama waktu hujan sama dengan Tc. Sebagai 

contoh, Tc = 1 jam, intensitas hujan terbesar yang harus digunakan adalah curah 

hujan 1 jam. 

Angka koefisien C merupakan bilangan perbandingan laju debit puncak 

dengan intensitas hujan dan merupakan bilangan tanpa satuan. Perakiraan besar 

kecilnya angka C untuk berbagai macam vegetasi di wilayah DAS menunjukkan 

bahwa angka koefisien C tersebut ditentukan oleh laju infiltrasi, keadaan 

penutupan tanah, dan intensitas hujan. Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan 

berbagai nilai C untuk pemakaian metode persamaan rasional : 

 

Tabel 2.1. Nilai Koefisien air larian C, untuk persamaan rasional  

(U.S. Forest Service, 1980) 

Tataguna Lahan C Tataguna Lahan C 

Perkantoran 

a. Daerah Pusat Kota 

b. Daerah Sekitar Kota  

Perumahan 

a. Rumah Tinggal 

b. Rumah Susun, terpisah 

c. Rumah susun,bersambung 

d. Pinggiran Kota 

Daerah Industri 

a. Kurang Padat Industri 

b. Padat Industri 

 

 

0.70 – 0.95 

0.50 – 0. 70 

 

0.40 – 0.50 

0.40 – 0.60 

0.60 – 0.075 

0.25 – 0.40 

 

0.50 – 0.80 

0.60 – 0.90 

 

Tanah Lapang 

   Berpasir, Datar 2% 

   Berpasir, Agak Rata 2-7 % 

   Berpasir, Miring 7% 

   Tanah berat, Datar 2% 

   Tanah Berat, Agak Rata 2-7 % 

   Tanah Berat, Miring 7% 

Tanah Pertanian 0-30 % 

   Tanah Kosong 

   Rata 

   Kasar  

   Ladang Garapan 

 

0.05 – 0.10 

0.10 – 0.25 

0.15 – 0.20 

0.15 – 0.20 

0.13 – 0.17 

0.25 – 0.35 

 

 

0.30 – 0.60 

0.20 – 0.50 
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Tabel 2.1. Nilai Koefisien air larian C, untuk persamaan rasional  

(U.S. Forest Service, 1980) (Lanjutan) 

c. Taman, 

Kuburan 

d. Tempat 

Bermain 

e. Daerah 

Stasiun KA 

f. Daerah Tak 

Berkembang 

Jalan Raya 

a. Beraspal 

b. Berbeton 

c. Berbatu 

Bara 

d. Trotoar 

Daerah Beradap 

0.10 – 0.25 

0.20 – 0.35 

0.20 – 0.40 

0.10 – 0.30 

 

 

0.70 – 0.95 

0.80 – 0.95 

0.70 – 0.85 

0.75 – 0.85 

0.75 – 0.95 

   Tanah Berat, 

tanpa Vegetasi 

   Tanah Berat, 

dengan Vegetasi 

   Berpasir, tanpa 

Vegetasi 

   Berpasir, dengan 

Vegetasi 

   Padang Rumput 

    

Tanah Berat 

   Berpasir 

Hutan/Bervegetasi 

Tanah tidak 

Produktif, > 30%  

   Rata, Kedap Air 

   Kasar 

0.30 – 0.60 

0.20 – 0.50 

0.20 – 0.25 

0.10 – 0.25 

 

0.15 – 0.40 

0.05 – 0.25 

0.70 - 0.90 

0.50 – 0.70 

 

Apabila DAS terdiri dari beberapa macam penggunaan lahan dengan 

koefisien aliran permukaan yang berbeda, maka C yang dipakai adalah koefisien 

DAS dengan persamaan sebagai berikut : 

 ..................................................... (2.29) 

Keterangan : 

Ai = Luas lahan dengan jenis penutup lahan tanah i 

Ci = Koefisien aliran permukaan jenis penutup tanah i 

n =  jumlah jenis penutup lahan  
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II.5. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk campur tangan manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun 

spiritual. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan 

pada lokasi lahan. Penggunaan lahan juga tergantung lokasi, khusunya untuk 

daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun daerah-daerah untuk rekreasi 

(Suparmoko, 1995 dalam rahardian 2009).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan 

biologis, faktor perkembangan ekonomi dan faktor institusi. Faktor fisik dan 

biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, 

iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan 

ekonomi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik dan keadaan sosial. 

Selain itu Barlowe juga membagi penggunaan lahan menjadi 10 jenis, yaitu : (1) 

pemukiman, (2) industri dan perdagangan, (3) bercocok tanam, (4) lahan 

peternakan dan penggembalaan, (5) lahan hutan, (6) lahan mineral atau 

pertambangan, (7) lahan rekreasi, (8) lahan pelayanan jasa, (9) lahan transportasi, 

(10) lahan tempat pembangunan. 

Menurut Arsyad, (2006 dalam Rahardian 2009) penggunaan lahan dibedakan 

ke dalam dua kelompok, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan 

non pertanian. Penggungaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan atas 

penyediaan air dan komoditas yang diusahakan seperti penggunaan lahan tegalan, 

padang alang-alang dan lainnya. Penggunaan lahan non pertanian dibagi 

bedarsarkan atas penggunaan kota dan desa (pemukiman), industri, rekreasi, dan 

pertambangan. 

 

II.5.1. Perubahan Penggunaan Lahan 

Perubahan pengguanan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan 

dari satu sisi pengguanaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan 

berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari satu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. 

Perubahan penggunaan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan 
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data spasial dari peta penggunaan lahan pada titik tahun yangberbeda. Data 

penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna dalam 

pengamatan perubahan penggunaan lahan. 

Proses perubahan penggunaan lahan umumnya bersifat irreversible (tidak 

dapat diubah). Contohnya, lahan sawah yang dikonversikan menjadi pemukiman 

atau berbagai aktifitas urban sangat mempunyai kemungkinan yang kecil untuk 

dikembalikan lagi menjadi lahan sawah. Perubahan penggunaan lahan yang paling 

intensif adalah lahan sawah dan hutan yang dikonversikan menjadi pemukiman 

sebagai akibat dari pertambahan penduduk (Bappeda Kota Bogor, 2006).  

Secara umum, struktur yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Stuktur permintaan atau kebutuhan lahan, 

b. Struktur penawaran atau ketersediaan lahan, 

c. Struktur penguasaan teknologi yang berdampak pada produktifitas 

sumberdaya alam. (Saefulhakim, 1999) 

Perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi sistem ekologi setempat 

diantaranya pencemaran air, populasi udara, perubahan iklim lokal (Mahmood 

dalam Dewajati 2003), berkurangnya keanekaragaman hayati ( Sandin, 2009 

dalam Dewajati 2003), dinamika aliran nitrat (Poor and McDonnell, 2007 dalam 

Dewajati 2003), serta fluktuasi pelepasan dan penyerapan CO2 (Canadell, 2002 

dalam Dewajati 2003).  

Pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam koefisien 

aliran permukaan (C), yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan antara 

besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan. Angka koefiisien aliran 

permukaan ini merupakan salah satu indikator untuk menetukan kondisi fisik 

suatu DAS. Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C = 0 menunjukan bahwa 

semua air hujan terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaiknya untuk C = 1 menunjukkan 

bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. 
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II.6. Sistem Informasi Geografis  

Definisi SIG selalu berkembang, bertambah dan bervariasi. Hal ini terlihat 

dari banyaknya definisi SIG yang telah beredar. Salah satu definisi SIG adalah 

sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memangggil 

kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis 

atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan 

transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. 

 

II.6.1. Subsistem SIG 

Subsistem SIG meliputi: 

1. Memasukkan data 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang 

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-

format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.   

2. Menampilkan data 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy 

seperti tabel, grafiik, peta dan lain-lain. 

3. Mengatur data 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke 

dalam sebuah basisdata sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-

update dan di-edit. 

4. Mengolah dan menganalisis data 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 
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II.6.2. Informasi Geografis 

Jenis data yang ada di dalam  SIG dikelompokan menjadi 2 jenis data, yaitu 

data spasial dan data atribut (non spasial). Data spasial adalah data mengenai tata 

ruang (menyangkut titik koordinat). Data spasial terbagi atas 2 representasi entitiy 

spasial yang dalam penyimpanan yang terbagi atas 4 macam tipe layer 

penyimpanan. Representasi entity yang dimaksud yaitu model entitiy data raster 

dan model entitiy data vector. 

Model entity data raster adalah model data yang berupa image. Model data 

raster akan disimpan dalam bentuk grid, dimana setiap grid mewakili data 

tertentu. Model data vector adalah model data yang didefinisikan dalam suatu 

bentuk garis, poligon, titik dan sejenisnya. 

Ada kelebihan dan kekurangan pada setiap jenis data spasial tadi, penggunaan 

dan pemilihan terhadap salah satu atau keduanya tergantung pada jenis data dan 

tujuan yang hendak dicapai dalam penyususnan SIG. Layer penyimpanan dan 

pengolahan data spasial yang digunakan dalam SIG adalah sebagai berikut : 

1. Boundary (poligon) 

Tipe data ini digunakan untuk mengolah data yang  berbentuk luasan. Contoh 

penggunaan poligon misalnya untuk mengambarkan gedung, persil, dan 

komplek bangunan. 

2. Line (garis)  

Tipe data line digunakan untuk pengolahan data yang berbentuk garis. Berkas 

garis yang dimaksud adalah kenampakan geografis pada permukaan bumi, 

seperti jalan, sungai, jaringan kabel dan sebagainya. 

3. Point (titik) 

Tipe titik digunakan untuk pengolahan data titik dan simbol untuk mewakili 

data pada posisi tersebut yang berisi tentang informasi titik-titik posisi. Contoh 

penggunaanya misalnya untuk melambangkan posisi hidran, posisi tempat 

sampah, posisi ibukota suatu daerah pemerintahan. 

4. Image (gambar) 
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Tipe image digunakan untuk memberikan informasi yang bersifat presentasi 

grafis, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Contoh penggunaanya 

misalnya untuk legenda, skala, nama objek. 

 

II.7. Daerah Aliran Sungai 

Secara umum, daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS merupakan 

suatu wilayah daratan yang satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang 

berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang atas di darat 

merupakan pemisah topografis aktifitas daratan (PP No 37 tentang Pengolahan 

DAS, pasal 1). 

Daerah aliran sungai (menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang 

SDA DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 

sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 

mengalirkan yang erasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang 

bats di darat merupakan pemisah topografis dan bats di laut sampai dengan daerah 

pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sub DAS adalah bagian dari 

DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai 

utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS - Sub DAS. 

Definisi lain, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi 

punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut 

akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui 

sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995). Daerah Aliran Sungai (DAS) 

menurut Dictionary of Scientific and Technical Term (Lepedes et al., 1974), DAS 

(Watershed) dialirkan sebagai suatu kawasan yang mengalirkan air kesatu sungai 

utama.  

Menurut Manan (1978), Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah 

penerima air hujan yang dibatasi oleh punggung ukit atau gunung, dimana semua 

curahhujan yng jatuh diatasnya akan mengalir di sungai utama dan akhirnya 

bermuara kelaut.  
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Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu megasistem kompleks yang 

dibangun atas sistem fisik (biological systems) dan  sistem manusia (human 

systems). Setiap sistem dan sub-sub sistem di dalamnya saling berinteraksi. 

Dalam proses ini peranan tiap-tiap komponen dan huungan antar komponen 

sangat menentukan kualitas ekosistem DAS. Tiap tiap komponen tersebut  

memiliki sifat yang khas dan keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan 

berhubung dengan komponen lainnya membentuk kesatuan sistem ekologis 

(ekosistem). Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem akan dirasakan 

oleh komponen lainnya  dengan sifat dampak yang berantai. Keseimbangan 

ekosistem akan terjamin apabila kondisi hubungan timbal balik antar komponen 

berjalan dengan  baik dan optiinal. (kartodihardjo,2008). 

 

Gambar 2.7. Contoh Bnetuk DAS (Sumber : Sri Harto, 1993) 

 

II.7.1. Fungsi Daerah Aliran Sungai 

Fungsi hidrologi DAS sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, 

geologi yang mendasari dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang dimaksud 

termasuk kapasitas DAS menurut Farida et al. (2005) untuk (1) mengalirkan air, 

(2) menyangga kejadian puncak hujan, (3) melepaskan air secara bertahap, (4) 

memelihara kualitas air, (5) mengurangi pembuangan massa (seperti tanah 

longsor). Aktifitas yang mempengaruhi komponen DAS di bagian hulu akan 

mempengaruhi kondisi DAS bagian tengah dan hilir. Batas DAS secara 

administrasf hanya dapat tercakup dalam satu kabupaten hingga melintas batas 
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provinsi dan negara. Suatu DAS yang sangat luas dapat terdiri dari beberapa Sub-

DAS yang kemudian dapat dikelompokkan lagi menjadi DAS bagian hulu, DAS 

bagian Tengah dan DAS bagian hilir (Dephut 2003). Fungsi dari setiap sub DAS 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk 

mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang 

antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, 

kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan.  

2. Bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang 

dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan 

ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas 

air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta 

terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan 

danau. 

3. Bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola 

untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, 

yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan 

menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan 

pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. 

 

II.7.2. Bentuk Daerah Aliran Sungai 

Bentuk DAS dapat dibagi dalam empat bentukk yaitu berbentuk bulu burung, 

bentuk radial, bentuk parallel, dan bentuk komplek. Karateristik masing-masing 

bentuk adalah sebagai berikut : 

a. Bulu Burung 

Jalur anak sungai di kiri-kanan sungai utama mengalir menuju sungai 

utama, debit banjir kecil karena waktu tiba banjir dari anak anak 

sungai berbeda-beda. Banjir berlangsung agak lama. 
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Gambar 2.8. Bentuk DAS Bulu Burung 

b. Radial 

Bentuk DAS menyerupai kipas atau lingkaran, anak-anak sungai 

berkonsentrasi ke suatu titik secara radial, banjir besar terjadi di titik 

pertemuan anak-anak sungai.  

 

Gambar 2.9. Bentuk DAS Radial 

c. Paralel 

Bentuk ini mempunyai corak dimana dua jalur aliran sungai yang 

sejajar bersatu di bagian hilir, banjir terjadi di titik pertemuan anak 

sungai. 

 

Ganbar 2.10. Bentuk DAS Paralel 
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d. Kompleks 

Memiliki beberapa buah bentuk dari ketiga bentuk diatas. 

 

II.8. Peneliti Terdahulu 

David C. Pintabatu (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Kerawanan Banjir Di Daerah 

Aliran Sungai Tenggang Kota Semarang. Dalam Penelitian ini dianalisis 

penggunaan lahan dari tahun 2006 hingga 2011 dengan Sistem Informasi 

Geografis dan Pengindraan Jauh. Setelah didapat perubahan penggunaan lahan di 

DAS Tenggang, dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat kerawanan banjir. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data peta administrasi DAS Tenggang, 

Citra Quickbird 2006 dan Ikonos 2011 Kota Semarang, Peta Rupa Bumi 

Indonesia, Peta Jenis Tanah dan Kelerengan dan Data Curah Hujan 2006-2011. 

Berdasarkan penelitian, didapat hasil yaitu kawasan pemukiman dan jasa 

meningkat sekitar 256.092 hektar atau sebesar 2.168% per tahunnya, kawasan 

hutan dan perkebunan berkurang 10.245%. Ini disebabkan karena peningkatan 

jumlah penduduk yang rata-rata tiap kelurahan meningkat 5% tiap tahunnya. Pada 

tahun 2006 nilai air larian adalah 335.21 m³/dt dan meningkat 54.64% selama 5 

tahun menjadi 563.69 m³/dt. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya 

dan luasnya banjir yang terjadi di kawasan yang dilalui Sungai Tenggang. 

Dani Aufa (2011) dalam penelitianya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Perubahan Penggunaan Lahan di DAS Bringim terhadap Tingkat Kerawanan 

Banjir di Kota Semarang. Dalam penelitian ini dianalisis penggunaan lahan dari 

tahun 2003 hingga 2009 dengan penginderaan jauh. Setelah didapat perubahan 

penggunaan lahan di DAS Bringin, dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat 

kerawanan banjir. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data peta 

administrasi DAS Bringin, data curah hujan dan jenis tanah, kemiringan dan 

menggunakan Citra Landsat dan Ikonos. Lalu juga dihubungkan dengan peta RT 

RW Kota Semarang.  
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Berdasarkan penelitian, didapat hasil yaitu penggunaan lahan pemukiman dan 

industri yang telah mengalami peningkatan 6.62 – 19.42 Ha atau 0.43 – 0.064 % 

per tahun dan penggunaan lahan hutan berkurang 8.08 – 20.53 Ha. Sehingga 

dihasilkan air larian total meningkat 70% menjadi  172.993 m³/detik dan nilai air 

larian total tersebut merupakan nilai yang rawan untuk terjadi banjir.  


