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ABSTRAK

Sudarto, A 130906012. 2009, Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan terhadap 
Peninkatan Jumlah Aliran Permukaan (Studi Kasus pada DAS Kali Gatak di Surakarta, 
Jawa Tengah), Tesis : Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Studi Ilmu Lingkungan, 
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Fenomena banjir dan genangan selalu terjadi setiap tahun pada musim 
penghujan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. 
Demikian juga dengan Kota Surakarta, selalu mengalami banjir dan genangan ketika 
intensitas curah hujan tinggi, hal ini akibat dari banyaknya daerah-daerah resapan di 
dalam kota maupun diwilayah sekitar Kota Surakarta telah beralih fungsi menjadi 
daerah permukiman 

Berdasarkan alasan diatas, dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh perubahan tata guna lahan yang terjadi di wilayah Barat Laut Kota Surakarta 
terhadap peningkatan jumlah aliran permukaan di daerah aliran sungai Gatak yang 
bermuara ke dalam Kota Surakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di daerah aliran sungai Gatak telah 
mengalami perubahan tata guna lahan dari tahun 2001 sampai 2007 sehingga telah
terjadi penyusutan lahan dari lahan resapan menjadi lahan yang kedap air mencapai 
9,95% dari luas tangkapan yang ada sebesar 1152,97 ha. Perubahan tata guna lahan ini 
telah menyebabkan trend peningkatan nilai koeffisien aliran permukaan (C), yaitu dari 
0,286  pada tahun 2001 menjadi  0,307 pada tahun 2007. Selanjutnya, perhitungan debit 
maximum dengan metode Rasional dan juga observasi di lapangan menunjukkan 
kecenderungan yang sama dimana dengan kejadian curah hujan yang hampir sama 
menhasilkan jumlah debit sungai pada tahun 2007 lebih besar dari pada tahun 2001. 
Peningkatan debit ini juga ditunjukkan dengan beberapa kejadian banjir pada beberapa 
tahun terakhir ini, dibandingkan dengan sekitar tahun 2000-an dimana banjir belum 
pernah terjadi pada saat itu.

Kata kunci : Perubahan tata guna lahan, koeffisien aliran permukaan, banjir dan 
genangan.
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ABSTRACT

Sudarto, A 130906012. 2009, Analysis of Landuse Change Impact on Enhancement of 
Surface Runoff (A Case Study of Gatak Catchment Area in Surakarta, Central java), 
Thesis : Management of Water resources, Science Study Program Area, Master Degree 
Sebelas Maret University Surakarta.

The floods and inundation phenomenon always happened every year at rain
season in a considerable part of Indonesia region, especially in urban area. The event
occurs also in Surakarta city, where flood and inundation almost occurred when the 
rainfall intensity are quite high. This is due to rapid increased on land use change in 
Surakarta from open space area to development area.

Based on that reason, this research is carried out to analysis the influence of land 
use changes in North-West region of Surakarta city (i.e., watersheds of Gatak area) on 
increasing of surface runoff in which the discharge has been flowing down into 
Surakarta city.

The result show that land use of Gatak watersheds has been rapidly changed 
from year 2001 to 2007. During this period the land use changing is about 9,95% from 
the catchment total area of 1152,97 ha. The land use change caused increasing surface 
flow coeffecient (C), from 0.286 on 2001 to be 0.307 on 2007. Moreover, analysis of 
maximum discharge by using Rational Method and also field observasion showed the 
same trend, where in the simimilar rainfall intensity events between year 2001 and 2007 
results greater number of discharge flow in 2007 than those in 2001. The increasing of 
discharge is also showed by occurring of flood and inundation on the recent years, 
compared on early year 2000 which was no flood happen on that time.

Keyword : Land use change, runoff coefficient, flood and inundation
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Permasalahan lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin komplek seiring 

dengan laju pembangunan sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah penduduk di 

dunia, terutama adalah di wilayah perkotaan yang menjadi pusat perekonomian, 

pemerintahan, perdagangan dan industri. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan 

akan selalu menuntut kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga akan berimplikasi 

terhadap perubahan tataguna lahan di wilayah kota maupun daerah sekitarnya, hal ini 

yang sering disebut sebagai proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar 

(urban sprawl).

Dampak dari alih fungsi lahan (land use) dari lahan persawahan/tegalan

menjadi permukiman, terutama pada daerah resapan (recharge area) adalah terjadinya 

perubahan perilaku dan fungsi air permukaan, yaitu terjadinya pengurangan aliran 

dasar (base flow) dan pengisian air tanah (infiltrasi), dan sebaliknya peningkatankan 

volume limpasan air permukaan limpasan air permukaan (surface runoff)

menyebabkan terjadinya ketidak-seimbangan tata air atau juga disebut sebagai 

perubahan siklus hidrologi. Hal ini berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan

karena terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air akibat berkurangnya air yang 

meresap ke tanah (infiltrasi) dan meningkatnya aliran permukan (surface runoff) pada 

saat musim hujan. Sehingga kondisi ekosistem suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) 

menjadi kritis karena terjadinya erosi dan longsoran di kawasan hulu. Pada sisi lain, 

kondisi kapasitas sungai sangat dipengaruhi oleh limpasan air permukaan (surface 
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runoff) dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut, sehingga sangat berpengaruh 

terhadap terjadinya banjir dan genangan di wilayah hilir akibat dari sungai dan kanal 

(sistem drainase) yang ada tak mampu lagi menampung limpasan air hujan. 

Banjir dan genangan yang terjadi di musim hujan, serta menurunnya 

permukaan air tanah pada musim kemarau banyak terjadi dibeberapa kawasan 

perkotaan di Indonesia, hal ini menjadi rutinitas yang terjadi setiap tahun, yang 

menyebabkan pada merosotnya kualitas lingkungan serta banyak menimbulkan 

kerugian harta benda bagi manusia. Demikian juga dengan wilayah Kota Surakarta dan 

sekitarnya, secara geografis dilalui oleh beberapa anak sungai Bengawan Solo, antara 

lain : Kali Pepe (Hulu dan Hilir), Kali Gatak (anak sungai Kali Pepe Hulu), Kali Jenes 

(anak sungai Kali Pepe Hilir) dan Kali Premulung (Kali Tanggul). Dengan demikian 

Kota Surakarta merupakan daerah rawan banjir, sehingga setiap tahun selalu 

mengalami banjir dan genangan ketika intensitas curah hujan tinggi. Sebagai sistem 

darinase Kota Surakarta selama musim penghujan, Kali Anyar berfungsi untuk 

mengalihkan aliran Kali Pepe Hulu menuju ke Bengawan Solo dengan mengatur pintu 

air di bendung Tirtonadi, Kali pepe hilir mengalir dari hulu bendung Tirtonadi 

melewati tengah Kota Surakarta sebagai pengglontor kota dan bermuara ke Bengawan 

Solo melalui pintu air Demangan di Sangkrah. Sedangkan Kali Gatak, sebagai anak 

sungai Kali Pepe Hulu yang  berada di sebelah barat kota adalah salah satu 

penyumbang banjir di Kota Surakarta bagian utara, dengan wilayah DAS sebagian 

besar diluar wilayah Kota Surakarta (Kabupaten Karananyar dan Kabupaten 

Sukoharjo). DAS tersebut merupakan kawasan pertanian yang juga berfungsi sebagai 

kawasan resapan airtanah untuk mengisi akuifer dan mengurangi volume aliran air  

permukaan (surface runoff) yang masuk ke Kali Gatak ( Gambar 1.1).
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Kota Surakarta, sebagai pusat perdagangan & industri dari daerah sekitarnya, 

penduduknya bertambah dari tahun ke tahun secara nyata, sedangkan luas wilayahnya 

tetap, akibatnya tingkat kepadatan rata-rata penduduknyapun juga bertambah. Kondisi 

ini  menuntut kebutuhan lahan untuk perluasan kawasan baru, baik untuk pemukiman,

jasa perdagangan dan industri berikut fasilitas lainnya, sehingga menyebabkan daerah 

sekitarnya menjadi alternatif pilihan untuk pengembangan kawasan baru yang

berimplikasi terhadap perubahan tata guna lahan (landuse change) di kota Surakarta 

dan sekitarnya. Dan salah satunya adalah DAS Kali Gatak yang saat ini berkembang 

menjadi daerah pemukiman baru akibat dari perkembangan kota Surakarta.

Gambar  1.1  :  Letak Kali Gatak/ Kali Gajah Putih dalam sistem Drainase Alam 
                           Kota Surakarta

Utara
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1.2.   Permasalahan

Kondisi DAS Kali Gatak atau Kali Gajah Putih saat ini telah mengalami 

perubahan tataguna lahan yang sangat serius, yaitu berberalihnya fungsi lahan dari 

lahan pertanian dan tegalan menjadi daerah pemukiman baru yang menyebabkan 

meningkatnya aliran permukan (surface runoff) pada saat musim hujan. Dengan 

meningkatnya aliran permukan (surface runoff) tersebut akan berdampak pada wilayah 

hilirnya, yaitu terjadinya banjir dan genangan di Kelurahan Sumber yang berada 

diwilayah barat laut Kota Surakarta. Sedang penelitian mengenai besaran aliran 

permukaan (surface runoff) dan jumlah resapan (infiltration capacity) di DAS Kali 

Gatak belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, maka perlu adanya kajian secara rinci 

mekanisme yang dianggap mempengaruhi besarnya jumlah aliran permukaan yang 

didasarkan dari aspek hidrologi, kemiringan lahan dan vegetasi penutup di DAS kali 

Gatak tersebut.

1.3.  Rumusan masalah

Akibat adanya alih fungsi lahan di DAS Kali Gatak dari kawasan pertanian 

dan tegalan menjadi kawasan terbangun dapat mengakibatkan berkurangnya air yang 

meresap kedalam tanah (infiltrasi) serta meningkatnya aliran permukaan (surface 

runoff), sehingga permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Seberapa besar peningkatan jumlah aliran permukaan maksimum akibat adanya alih 

fungsi lahan dari daerah pertanian menjadi kawasan terbangun di DAS Kali Gatak 

selama 7 tahun terakhir”.
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1.4.  Batasan masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, agar lebih sederhana dan lebih 

teliti maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah antara lain untuk :

 Wilayah yang ditinjau adalah DAS Kali Gatak atau sering disebut sebagai Kali 

Gajah Putih merupakan Sub DAS urutan kedua dalam sistem DAS Bengawan Solo.

 Peta dasar yang dipakai adalah peta digital lembar 1548-334 & 1548-343 dari 

BAKOSURTANAL tahun 2002 dan peta cetak BAKOSURTANAL tahun 2001.

 Foto udara tahun 2007 dari Sub Dinas Drainase Pemerintah Kota Surakarta

 Peta wilayah, peta pembangian DAS dan Sub DAS serta peta jaringan drainase 

Kota Surakarta tahun 2003, dari Sub Din Drainase Dinas PU Pemkot Surakarta.

 Peta wilayah, peta pembagian DAS dan peta jaringan drainase Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2006,  dari BAPPEDA  Kabupaten Sukoharjo.

 Peta wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2003 yang diperoleh dari Sub Dinas 

Pengairan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

 Pembagian DAS, Sub DAS dan saluran daerah Karanganyar dan Sukoharjo diambil 

dari survey lokasi dan Kantor Desa setempat.

 Data hujan yang dipakai adalah data tahun 1994-2008 di 3 stasiun hujan yaitu : Sta.

Pabelan (PBS), Sta. Waduk Cengklik Panasan dan Sta. Banjarsari Surakarta.

 Analisa perubahan tataguna lahan, kemiringan lahan dan koeffisien limpasan (C) 

menggunakan Software ArcGIS.9.0. dibantu dengan sphread sheet (MS excel Exel).

 Analisis perhitungan aliran permukaan (surface runoff) dengan metode Rasional.

 Dalam penelitian besaran aliran permukaan (surface runoff) tidak dhiitung 

penguapan (evapotranspirasi) dan rembesan air (infiltration)
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1.5. Maksud dan tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui :

a. Perubahan tata guna lahan dari daerah pertanian dan tegalan menjadi kawasan 

permukiman di DAS Kali Gatak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007.

b. Seberapa besar peningkatan jumlah aliran permukaan (surface runoff) akibat dari 

alih fungsi lahan di DAS Kali Gatak dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat 

diambil, diantaranya adalah sebagai berikut ini :

 Mengetahui pemanfaatan lahan di kawasan DAS Kali Gatak dari tahun 2001 

sampai tahun 2007, seberapa besar perubahan tata guna lahan dan besaran aliran 

permukaan (surface runoff) akibat adanya alih fungsi lahan tersebut, sehingga 

dapat digunakan untuk pengendalian dan pembangunan wilayah Kota Surakarta 

dan sekitarnya.

 Memberikan informasi data ke Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung kebijakan yang akan 

diambil dalam perencanaan sistem drainase kawasan.

 Menjadi informasi mengenai mekanisme resapan di kawasan DAS Kali Gatak

untuk penelitian lebih lanjut dalam menentukan daerah resapan airtanah bagi 

Wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.
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 Mengembangkan ilmu aplikasi dan menambah wawasan dalam dunia teknik sipil, 

terutama dalam bidang keairan dan relevansinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.  Tinjauan Pustaka

Didalam kehidupan manusia sebagai makluk hidup  dimuka bumi akan selalu 

berhubungan langsung dengan lingkungan hidup alam sekitarnya, sehingga 

kelangsungan kehidupan manusia juga akan tergantung dengan kelangsungan 

lingkungan hidup alam sekitarnya. Kegagalam manusia dalam mengelola lingkungan 

hidup akan sangat berdampak terhadap kehidupannya dimuka bumi, oleh karena itu 

manusia harus menyadari keberadaan lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem  yang 

perlu dijaga serta mengelola dengan kearifan demi kelestariannya (sustainable). 

Menurut Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (1997 : 2), 

lingkungan hidup didefenisikan sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk 

hidup lainnya, sehingga lingkungan hidup disusun oleh tiga komponen besar atau yang 

sering disebut sebagai A-B-C environment. Komponen yang pertama adalah 

lingkungan fisik (abiotic environment), kedua lingkungan hayati (biotic environment), 

dan yang ketiga adalah lingkungan sosial ekonomi budaya (culture environment).

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komponen-komponen 

yang saling berintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen di 

dalamnya mempunyai jumlah tertentu, tergantung pada jumlah dan jenis komponen 
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penyusunnya, besar kecilnya suatu ekosistem akan tergantung pada pandangan dan 

batas yang diberikan pada ekosistem tersebut. Ekosistem terdiri atas komponen hayati 

(biotict), dan komponen fisik (abiotik) yang saling berinteraksi membentuk satu 

kesatuan yang teratur (Asdak, 2004 : 10).

Ekosistem alami pada umumnya adalah pada kondisi yang stabil sepanjang 

tidak ada aksi dari luar (eksternal), sedangkan gangguan alami (internal) terhadap 

ekosistem pada umumnya masih dapat mengembalikan kondisi keseimbangan 

ekosistem secara alami pula sesuai asas lingkungan ke delapan. Dengan rusaknya 

ekosistem akibat kegiatan atau kepentingan manusia, diantaranya adalah pencemaran 

udara, air dan tanah, maka akan dapat merusak dinamika pengedalian suhu bumi 

(global warming). Gangguan atau peristiwa sehari-hari yang sering kita jumpai adalah 

adanya perubahan iklim (cuaca) bumi yang sering menyebabkan bencana banjir dan 

tanah longsor yang diakibatkan hujan yang deras, ledakan hama, timbulnya wabah 

penyakit dan lain-lain. Sumber alam yang terdapat di planet bumi jumlahnya terbatas, 

sehingga dalam pemanfaatan (eksploitasi) sumber alam hanya dapat dilakukan sampai 

pada batas tertentu (asas 4) dan eksploitasi lebih lanjut yang berlebihan (diatas batas), 

akan menurunkan nilai sumbernya sampai pada kondisi yang tak dapat diselamatkan, 

oleh karena itu eksploitasi sumber alam harus berwawasan Lingkungan dan 

berkelanjutan/Sustainable (A. Tresna Sastrawijaya 1991 : 21 - 32).

Sumber daya Air (SDA) adalah bagian dari sumber daya alam. Sumber daya air 

merupakan sumber daya alam yang bersifat kontinyu dan tetap jumlahnya dimuka 

bumi, keberadaannya akan selalu mengkuti siklus hidrologi dengan volume yang tetap 

dan hanya tempat dan waktu yang membedakannya. 
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Air hujan yang jatuh diatas tanah selain penguapan (evaporasi), dalam 

pergerakannya secara alami hanya ada dua yang dipahami secara berurutan, yang 

pertama meresap ke dalam tanah (infiltrasi) jika memungkinkan atau kedua, bergerak 

di permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah secara gravitasi yang disebut 

sebagai aliran permukaan (surface runoff).

Adanya perubahan tataguna lahan yaitu berubahnya fungsi tutupan lahan (land

use change) dari lahan hijau menjadi permukiman akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan perimbangan air atau siklus hidrologi setempat, artinya semakin meningkat 

luasan tutupan lahan oleh lapisan kedap air, akan menyebabkan peningkatan volume

aliran permukaan (surface runoff) dan mengurangi jumlah resapan ke dalam tanah 

(ilfiltrasi). Besaran resapan (ilfiltrasi) dan aliran permukaan (surface runoff), selain 

dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan juga akan tergantung dari kondisi geologi, 

topografi serta besarnya hujan daerah setempat. 

Perubahan tata guna lahan dari kawasan konservasi menjadi kawasan 

terbangun akibat dari suatu wilayah/lahan yang sangat prospektif terhadap 

pertumbuhan jumlah pemukiman penduduk (perumahan) atau yang disebut sebagai 

proses pengkotaan suatu wilayah, tidak hanya merubah wilayah secara fisik, tetapi juga 

berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang 

bersangkutan. Dengan kata lain, dekonsentrasi planologis tidak hanya merubah 

lingkungan fisik daerah pinggiran kota, melainkan implikasi dan mata rantai 

selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat 

yang bersangkutan. 

Suhartanto (2001) dalam penelitiannya di Sub DAS Cidanau Kabupaten Serang 

Propinsi Banten mengatakan bahwa perubahan tata guna lahan dari hutan campuran 
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menjadi lahan pertanian  (ladang dan atau kebun) akan mempengaruhi keseimbangan 

tata air di suatu DAS, yaitu terjadinya erosi, sedimen dan banjir. Oleh karena itu 

optimasi pengelolaan DAS merupakan hal yang sangat penting dalam prinsip 

konservasi sumber daya air.

Perubahan tata guna lahan daerah aliran sungai (DAS) memberikan pengaruh 

cukup dominan terhadap debit banjir (Jayadi 2000). Menurut Nastain dan Santoso 

(2003) dalam penelitiannya di DAS Banjaran, Baturaden mengatakan bahwa  

perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun 

(pemukiman, perumahan, hotel, villa, dll) sebesar 1,26% atau 80,832 ha yang terjadi 

pada tahun 1994-2001 mengakibatkan air hujan yang jatuh di DAS tersebut banyak 

yang tidak meresap kedalam tanah melainkan lebih banyak melimpas menjadi aliran 

permukaan (surface runoff) sehingga meningkatkan debit banjir di hilir sungai. Pada 

penelitian di daerah yang sama oleh Suroso dan Hery (2005) mengatakan bahwa 

perubahan tata guna lahan di DAS Banjaran dari 1759. 28 ha sawah, 289.54 ha 

tegalan, 1284.36 ha pemukiman pada tahun 1995, menjadi 1603.97 ha sawah, 283.32 

ha tegalan, 1445.88 ha pemukiman pada tahun 2001, menyebabkan peningkatan debit 

banjir sungai Banjaran di titik kontrol Patikraja.

Tinjauan studi tentang model DAS untuk menentukan perubahan aliran akibat 

perubahan vegetasi yang dilakukan Alice E. Brown, dkk. (2003) terhadap literatur 

tentang model DAS yang dibagi dalam 4 kategori : penanaman hutan, penebangan 

hutan, menumbuhkan hutan kembali, dan perubahan hutan. Hasil analisis dari 

perubahan aliran air tahunan dari penanaman hutan, penebangan hutan, menumbuhkan 

hutan kembali menunjukkan bahwa waktu yang diambil untuk mencapai titik 

keseimbangan yang baru pada perubahan tata guna lahan secara permanen sangat 
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bervariasi. Eksperimen penebangan hutan mencapai titik keseimbangan baru lebih 

cepat daripada eksperimen penanaman hutan, sehingga hasil tinjauan ini memberikan 

gambaran perubahan aliran air yang secara proporsional berpengaruh pada aliran 

minimum.

Penelitian tentang pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap aliran banjir di 

daerah tanah garapan seluas 76 km2 di dataran sungai Po dekat kota Bologna diutara 

Italy yang dilakukan oleh Giorgio Camorani dkk. (2004), dengan tiga model skenario 

tata guna lahan untuk beberapa kejadian hujan pada waktu yang berbeda, hasil 

penelitian menunjukkan kepekaan frekuensi banjir yang cukup signifikan terhadap 

perubahan tata guna lahan dari suatu tanah garapan dan kepekaan tersebut cenderung 

meningkat seiring dengan interval kejadian curah hujan yang menurun.

Penelitihan terhadap pengaruh perubahan tata guna lahan pada ketahanan tata 

air (hidrologi) oleh Eike Luedeling & Andreas Buerkert (2005) didaerah subur di 

padang pasir (oases) di wilayah pegunungan utara Oman, menunjukkan bahwa akibat 

dari perubahan tata guna lahan tersebut kebutuhan air untuk agrikultural didaerah 

penelitian meningkat dari 218,800 m3 menjadi 256,377 m3. Dengan meningkatnya 

kebutuhan air ini mengindikasikan kekurangan air pada musim kemarau, sehingga 

akan memberikan resiko pada ketahanan hidrologi jangka panjang.

Wangsaatmaja dkk. (2006) dalam penelitiannya di Cekungan Bandung 

mengatakan  bahwa Perubahan tata guna lahan mengakibatkan kawasan vegetasi, 

seperti hutan dan sawah, berkurang sebesar 54%, dan terjadi peningkatan area 

terbangun menjadi sebesar 223%. Kerusakan DAS diindikasikan oleh peningkatan 

koefisien run off (C), dari 0,3 pada 1950 menjadi 0,55 pada 1998. Terjadi pula 

perubahan rezim aliran yang ditunjukkan oleh kecenderungan meningkatnya debit 
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ekstrem dari 217,6 m3/det pada 1951 menjadi 285,8 m3/det pada 1998, dan penurunan 

debit ekstrem minimum dari 6,35 m3/det pada 1951 menjadi 5,70 m3/det pada 1998. 

M. Ruslin Anwar, dkk, (1998), dalam penelitiannya tentang sebaran sumur 

resapan di DAS Bango mengatakan bahwa perubahan penggunaan fungsi lahan pada 

suatu DAS akan berakibat pada terjadinya perubahan keseimbangan tata air (siklus 

hidrologi) yang disebabkan oleh berubahnya limpasan permukaan (surface runoff).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan, antara lain dengan 

mengurangi volume limpasan dengan cara meresapkan sebanyak mungkin  ke dalam 

tanah, dan salah satu cara adalah dengan merencanakan sumur-sumur resapan di 

beberapa daerah dan atau zona-zona peruntukkan lahan. Dari hasil penelitian dengan 

metode  analisis spasial  (GIS) menunjukkan bahwa DAS Bango mempunyai 

klasifikasi nilai koefisien limpasan antara kecil (52,59%) sampai sedang (20,38%), 

sedang kapasitas tiap sumur resapan yang direncanakan di DAS Bango berdasarkan 

tingkat infiltrasinya berkisar antara 0.002 m3/dt - 0.0135 m3/dt, dan jumlah sumur 

resapan di DAS Bango sebanyak 45.029 buah.

Bojie Fua dkk. (1998), dalam penelitiannya tentang pengaruh tata guna lahan 

terhadap perbedaan kelembaban tanah di wilayah tadah hujan di Danagaou, dataran 

tinggi Loess China,  terhadap lima struktur pola perubahan tata guna lahan dan tujuh 

tipe tata guna lahan terhadap kelembaban tanah menunjukkan bahwa pengaruh bentuk 

tata guna lahan terhadap kelembaban tanah sangat komplek dan dipengaruhi oleh 

model hidrolika, aliran permukaan, dan pengendalian erosi di wilayah tadah hujan 

tersebut.
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2.2.   Landasan Teori

2.2.1. Perubahan Tata Guna Lahan (Land Use change)

Perubahan tata guna lahan adalah berubahnya penggunaan lahan dari satu sisi 

penggunaan ke penggunaan yang lain diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan 

lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya atau berubahnya fungsi lahan 

suatu daerah pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto dkk., 2001). Perubahan 

fungsi tutupan lahan dari kawasan konservasi (lahan hijau) menjadi kawasan 

terbangun (permukiman) akan memperberat tekanan terhadap kondisi lingkungan 

antara lain pengaruhi besarnya laju erosi dan sedimentasi di wilayah hulu, 

menimbulkan banjir dan genangan diwilayah hilir, serta tanah longsor dan kekeringan. 

Pergeseran fungsi lahan di kawasan pinggiran, dari lahan pertanian dan tegalan 

atau kawasan hutan yang  juga berfungsi sebagai daerah resapan air, berubah menjadi 

kawasan perumahan, industri dan kegiatan usaha non pertanian lainnya, berdampak 

pada ekosistem alami setempat. Fenomena ini memberi konsekuensi logis terjadinya 

penurunan jumlah dan mutu lingkungan, baik kualitas maupun kuantitasnya, yaitu

menurunnya sumberdaya alam seperti, tanah dan keanekaragaman hayati serta adanya 

perubahan perilaku tata air (siklus hidrologi) dan keanekaragaman hayati. 

Perubahan siklus hidrologi adalah terjadinya perubahan perilaku dan fungsi air 

permukaan, yaitu menurunnya aliran dasar (base flow) dan meningkatnya aliran 

permukaan (surface runoff), yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan tata air 

(hidrologi) dan terjadinya banjir dan genangan di daerah hilir (Tim Kerja Manajemen 
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Sungai Terpadu Ditjen Sumber Daya Air Kimpraswil, 2002). Perubahan fungsi lahan 

dalam suatu DAS juga dapat menyebabkan peningkatan erosi, yang mengakibatkan 

pendangkalan dan penyempitan sungai atau saluran air (Suripin, 2003 : 223).

Urbanisasi yang terjadi dihampir diseluruh kota besar di Indonesia akhir-akhir 

ini kian menambah beban daerah perkotaan menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan akan lahan, baik untuk pemukiman penduduk maupun kegiatan 

perekonomian meningkat tajam, sehingga lahan-lahan yang berfungsi sebagai retensi 

dan resapan semakin menurun dan di ilustrasikan seperti pada gambar dibawah ini 

(Gambar 2.4). 

Gambar 2.1  : Pengaruh urbanisasi pada daerah tangkapan air terhadap laju
                            limpasan (Suripin, 2003 : 224)
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2.2.2. Sistem Drainase

Drainase adalah cara pengalihan aliran air secara alamiah atau buatan dari 

permukaan tanah atau bawah tanah bagi suatu areal atau daerah/wilayah untuk 

menghindari penggenangan air ( air hujan/air limbah ) di suatu tempat atau kawasan, 

yaitu dengan cara menangani kelebihan air sebelum masuk ke saluran atau sungai. 

Sedangkan sistem drainase di definisikan sebagai serangkaian bangunan air yang 

berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu

kawasan/lahan, sehingga kawasan/lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal. 

Sistem drainase merupakan bagian dari infrastruktur perkotaan  yang sangat penting, 

sehingga sistem drainase yang baik dapat membebaskan kota dari genangan air hujan, 

sehingga tidak boleh diabaikan dalam suatu perencanaan (Suripin, 2003 : 8).

Sistem drainase air hujan adalah cara pengaliran air hujan dengan pembuatan 

saluran (tersier) untuk menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah, 

kemudian dialirkan ke sistem yang lebih besar (sekunder dan primer) dan selanjutnya 

dialirkan ke sungai terus kelaut. Sistem terkecil (tersier) dapat dihubungkan dengan 

saluran rumah tangga, dan jika limbah cair cukup banyak maka perlu diolah 

(treatment) sebelum dibuang ke sungai (Robert J. Kodoatie, 2005 : 207). 

Drainase air hujan di daerah perkotaan adalah sistem pengendalian banjir 

dalam lingkup kecil, sehingga pemecahan secara konvensional selalu dilakukan 

dengan cara perbaikan saluran. Pembuatan waduk kecil juga bermanfaaf bagi 

pengurangan banjir setempat, tetapi karena perubahan tata guna lahan dalam 

kaitannya dengan urbanisasi, hanya sedikit saja data aliran yang berarti di daerah 

tersebut. (Ray K. Lynslley Jr , 1989). Oleh karena itu diperlukan suatu konsep sistem 
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drainase yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yaitu daerah layanan harus 

aman terhadap genangan air dan sekaligus mempertahankan kelestarian dan 

keseimbangan air dari suatu wilayah. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan 

drainase perkotaan yang berkelanjutan sudah menjadi keharusan dalam sistem 

pembangunan di Indonesia saat ini dan masa mendatang, sehingga dalam perencanaan 

sistem drainase perkotaan perlu memperhatikan fungsi drainase sebagai prasarana 

kota dilandasi dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan sesuai Tata Cara 

Perencanaan Umum Drainase Perkotaan (DPU, 1990).

Filosofi pembangunan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan adalah 

dengan usaha konservasi suatu kawasan (DAS) untuk mengendalikan air hujan supaya

lebih banyak yang meresap (infiltration) ke dalam tanah dengan tidak meninggalkan 

tujuan dari drainase tersebut, bahwa daerah layanan dapat secepatnya bebas dari banjir 

dan genangan dengan tetap mempertahankan kelestarian dan keseimbangan air. 

Dengan demikian air hujan diupayakan tidak seluruhnya menjadi aliran permukaan, 

namun sebagian dapat meresap kedalam tanah sebagai imbuhan air tanah.

2.2.3. Siklus hidrologi

Siklus hidrologi adalah perputaran (sirkulasi) air yang tidak pernah berhenti dari 

atmosfir ke bumi dan kembali ke atmosfir melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi

dan transpirasi. Air yang ber-evaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam 

bentuk hujan, salju, hujan batu, hujan es dan salju (sleet), hujan gerimis atau kabut. 

Pada saat menuju bumi beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas 

atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai 
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tanah, dan setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu 

dalam tiga cara yang berbeda :

 Evaporasi – transpirasi,  yaitu proses terjadinya awan dari penguapan air yang ada 

di laut, daratan, sungai dan di tanaman, dsb. Pada kondisi jenuh awan akan menjadi 

butir-butir air yang kemudian jatuh (precipitation) dalam bentuk hujan, salju atau es. 

 Infiltrasi / Perkolasi, yaitu proses pergerakan air ke dalam tanah melalui celah-celah 

dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. 

 Aliran Air Permukaan, yaitu proses pergerakan air diatas permukaan tanah menuju 

ke aliran utama (sungai) dan danau. 

2.2.3.1.  Curah Hujan

Air hujan yang jatuh diatas tanah dalam pergerakannya secara alami hanya ada 

dua yang dipahami secara berurutan, yang pertama meresap ke dalam tanah (infiltrasi)  

jika memungkinkan dan menjadi aliran bawahb tanah, atau yang kedua bergerak di 

permukaan tanah menjadi aliran permukaan (surface runoff) menuju ke tempat yang 

lebih rendah secara gravitasi menuju sungai kemudian mengalir ke danau atau laut.

Hujan merupakan faktor yang sangat penting didalam analisis maupun desain 

hidrologi, dan besarnya hujan atau yang disebut sebagai curah hujan dapat dihitung 

dari tebal lapisan air hujan yang jatuh diatas permukaan tanah yang rata dan 

dinyatakan dalam satuan milimeter (mm). Oleh karena itu dalam suatu rancangan 

keairan perlu diperhatikan beberapa faktor hujan antara lain : ketebalan hujan atau 

tinggi curah hujan, distribusi hujan, frekuensi hujan, intensitas hujan, volume hujan 

dan jumlah hari hujan, sehingga dalam suatu perancangan keairan diperlukan curah 
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hujan rata-rata atau sering disebut sebagai curah hujan daerah (Sosrodarsono dan 

Takeda, 1978).

2.2.3.2.  Resapan air  tanah (Infiltration)

Proses masuknya air hujan ke dalam lapisan tanah dan turun ke permukaan 

airtanah disebut resapan air tanah (infiltration). Dalam siklus hidrologi, kecepatan dan 

jumlah air yang meresap ke dalam tanah merupakan fungsi dari jenis tanah, kelengasan 

tanah, permeabilitas tanah, penutup tanah, kondisi buangan air (drainase), kedalaman 

muka airtanah ( water table), intensitas hujan (I) dan jumlah hujan 

Masuknya air ke dalam ruang antar butir tanah kosong melalui proses infiltrasi 

dari sebagian air hujan akan meningkatkan kelembaban tanah dan atau terus ke 

airtanah. Daya penggerak resapan air ke dalam tanah terdiri dari hisapan (suction) 

butir-butir tanah dan gravitasi.  Daya hisap butir-butir tanah tergantung dari kadar air 

tanah, semakin kering semakin besar daya hisapnya, sehingga didominasi oleh daya 

hisap tanah. Setelah kondisi tanah jenuh, gerak air selanjutnya karena adanya gaya 

gravitasi dari perbedaan elevasi, sedang sifat alirannya mengikuti hukum Darcy, 

artinya laju kecepatan berbanding linier dengan gradien hidroliknya.

2.2.3.3. Aliran Permukaan (surface runoff)

Ketika Air hujan jatuh di kawasan yang sebagian besar telah tertutup oleh 

bangunan, sehingga air tak punya cukup waktu dan tenaga untuk meresap ke tanah 

(infiltration), maka air akan bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah melalui 

permukaan tanah yang disebut sebagai Aliran Permukaan (surface runoff). 

Aliran permukaan (surface runoff), adalah proses pergerakan air diatas 

permukaan tanah menuju ke aliran utama yaitu antara lain sungai dan danau. Sungai-
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sungai tersebut bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama dan

mengalirkan seluruh air tersebut menuju laut sebagai suatu sistem drainase alam.

Saluran air dan sungai alam (drainase) adalah jalan utama aliran air hujan yang 

telah menjadi air permukaan. Namun ketika daya tampung saluran air dan sungai

sangat terbatas, apalagi dengan banyaknya sampah yang mengakibatkan pendangkalan 

dan sumbatan pada saluran air dan sungai, maka aliran air akan terhambat dan meluap 

keluar dari badan saluran air atau sungai dan menggenangi bangunan-bangunan atau 

jalan-jalan raya, maka kita menyebut fenomena ini dengan istilah banjir. 

Ketika terjadi banjir, genangan air hanya berdiam atau bergerak perlahan 

selama beberapa jam sampai beberapa hari hingga mendapat giliran melewati saluran 

drainase dan sungai. Disisi lain, danau maupun situ-situ yang dianggap bisa 

menampung air hujan untuk meresapkan air ke tanah pada saat hujan maksimum, 

ternyata tidak. Mereka tak mampu lagi menampung air hujan yang berlebih, sehingga 

air hujan tak punya pilihan lain lagi, dan terpaksa harus mengalir ke dataran yang lebih 

rendah, dan tergantung dari faktor meteorologi dan karakateristik dari suatu DAS,

2.2.4.  Banjir dan Genangan

Banjir adalah aliran sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung 

sungai dan aliran air sungai melewati tebing sungai dan meluap ke samping kiri-kanan 

sungai menggenangi daerah sekitarnya, sehingga dapat menyebabkan kerugian secara 

ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa. 

Penelaahan peristiwa banjir ditentukan berdasarkan probabilitas terjadinya 

debit banjir serta dengan memanfaatkan karakteristik hidrograf aliran, misalnya 

dengan periode ulang suatu debit puncak  (Asdak 1995 : 411). Hal ini dapat terjadi 
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karena air hujan di daerah tangkapan air (catchments area) sedikit yang meresap ke 

dalam tanah melainkan lebih banyak menjadi aliran permukaan, kemudian masuk ke 

alur sungai menjadi debit sungai dan jika debit sungai tersebut terlalu besar dan 

melebihi kapasitas tampang sungai, maka akan meyebabkan banjir pada musim 

penghujan. 

Ada dua faktor penyebab banjir dan genangan di alam ini, yang pertama faktor 

alam misalnya curah hujan, topografi dan geofisik sungai dan yang kedua adalah faktor 

manusia, diantaranya perubahan tata guna lahan, buangan sampah, pemukiman di 

kawasan bantaran sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dimana 

kedua faktor tersebut dapat terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat banjir 

menjadi sangat ekstrim. 

2.2.5. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan UU SDA No.7 Tahun 2004, Daerah Aliran Sungai (DAS) 

merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan 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. Batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan perairan yang masih 

terpengaruh aktifitas daratan, sehingga suatu DAS dipisahkan dari DAS lainnya oleh 

pemisah alam topografi antara lain punggung bukit atau gunung/pegunungan. Suatu 

DAS mempunyai karakteristik yang spesifik dan berhubungann erat dengan jenis 

tanah, tata guna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng sebagai unsur 

utamanya, sehingga dalam merespon curah hujan yang jatuh dapat memberikan 
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pengaruh terhadap besar kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air larian, 

aliran permukaan, kandungan air tanah dan aliran sungai.

Menurut Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air tahun 2005, 

melalui Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu, secara 

umum DAS didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah / kawasan yang dibatasi 

oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, 

sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak - anak sungai dan keluar 

pada sungai utama ke laut atau danau. Hujan yang jatuh kepermukaan tanah menjadi 

air permukaan, kemudian mengalir disungai, tergenang di danau, waduk maupun rawa 

serta sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir membentuk sungai 

dan kemudian bermuara kelaut. Proses perjalanan air di daratan tersebut terjadi dalam 

komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk suatu ekosistem Daerah 

Aliran Sungai (DAS), dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur 

kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan 

outflow dari material dan energi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dianggap sebagai suatu ekosistem (Asdak, 

1995 : 10),  dan menurut Asdak, kajian ekosistem DAS dibagi menjadi tiga daerah :

a). Daerah hulu sungai.

Daerah hulu sungai merupakan daerah konservasi dan mempunyai karakteristik 

alam antara lain : kemiringan lahan (slope) tajam, bukan daerah banjir dan 

genangan dan kerapatan drainasenya tinggi, vegetasi penutup lahan umumnya 

merupakan tegakan hutan, pemakaian air ditentukan oleh pola drainase.

b).  Daerah hilir sungai.
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Daerah hilir sungai merupakan daerah pemanfaatan, dan mempunyai  karakteristik 

alam sebagai berikut : kemiringan lereng (slope) kecil sampai dengan sangat kecil 

(landai), sehingga di beberapa tempat menjadi daerah banjir dan genangan, 

vegetasi penutup lahan didomonasi oleh tanaman pertanian, sedangkan pemakaian 

airnya diatur dengan beberapa bangunan irigasi.

c).  Daerah tengah sungai.

Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan daerah transisi dari kedua 

karakteristik biogeofisik DAS hulu dan hilir. (Asdak, 1995 : 11)

Secara sistimatik DAS dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan dari 

sungainya, bahwa setiap aliran sungai yang tidak bercabang disebut sebagai Sub-DAS 

urutan pertama (first order), kemudian sungai dibawahnya yang hanya menerima 

aliran air dari Sub-DAS urutan pertama disebut Sub-DAS urutan kedua, demikian 

seterusnya, maka suatu DAS dapat terdiri dari Sub-DAS urutan pertama, Sub-DAS 

urutan kedua dan seterusnya. Sedangkan menurut Horton suatu DAS bermula dari 

sungai awal sebagai Sub-DAS pertama, dan kemudian meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah percabangan anak-anak sungainya (Asdak, 1995 : 21).

2.2.6.  Karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS)

Karakteristik suatu daerah aliran sungai (DAS) akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain luas dan bentuk dari (DAS) itu sendiri, kondisi topografi, 

kondisi geologi serta vegetasi tutupan lahan atau tata guna lahan (Suripin, 2003 : 75) :

a. Luas dan Bentuk DAS

Luas suatu daerah aliran sungai (DAS) akan mempengaruhi kecepatan dan volume 

aliran permukaan, semakin luas suatu DAS maka volume aliran permukaan 
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semakin besar, sedangkan bentuk suatu DAS berpengaruh terhadap pola aliran 

dalam sungai. Pada suatu luasan DAS yang sama dengan curah hujan dan 

intensitas yang sama, tapi bentuk DAS berbeda (Gambar 2.1), maka kecepatan 

aliran permukaan (surface runoff) dari bentuk DAS yang memanjang dan sempit  

akan lebih besar dari pada bentuk DAS yang melebar atau melingkar. Hal ini 

karena waktu konsentrasi bentuk DAS yang memanjang lebih lama dibandingkan

dari bentuk DAS yang melebar, sehingga terkonsentrasinya air di titik kontrol 

lebih lambat dan hal ini berakibat pada laju dan volume aliran permukaan. 

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi seperti kemiringan lahan (slope), keadaan dan kerapatan 

parit/saluran, serta bentuk-bentuk cekungan lainnya akan mempengaruhi 

kecepatan dan volume aliran permukaan. DAS dengan kemiringan curam disertai 

parit/saluran yang rapat akan menghasilkan kecepatan dan volume aliran 

permukaan yang lebih besar dari pada DAS yang landai dengan parit yang jarang 

dan adanya cekungan-cekungan (Gambar  2.2).  Kemiringan lahan yang semakin 

Gambar 2.2 : Pengaruh bentuk DAS pada aliran permukaan (Suripin, 2004 : 76)
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besar dan semakin sedikitnya pori-pori tanah akibat penutupan permukaan tanah, 

maka aliran permukaan akan semakin besar. 

c.   Vegetasi tutupan lahan atau Tata Guna Lahan

Pengaruh perubahan tata guna lahan pada aliran permukaan (surface runoff)

dinyatakan dalam koefisien aliran permukaan (C), yaitu perbandingan antara 

besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan. 

Angka koefisien ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi 

fisik suatu DAS. Nilai C berkisar antara 0 s/d 1, nilai C = 0 berarti semua air 

hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya nilai C = 1 

menunjukkan bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. DAS 

yang masih baik  C mendekati nol dan  semakin rusak harga C mendekati satu.

Adanya perubahan tataguna lahan mengakibatkan terjadinya perubahan siklus 

hidrologi setempat, artinya semakin meningkat luasan tutupan lahan oleh lapisan 

Gambar 2.3 : Pengaruh kerapatan parit/saluran pada hidrograf aliran (Suripin, 2004 : 77)

(a) Kerapatan parit/saluran tinggi (b) Kerapatan parit/saluran rendah
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kedap air, menyebabkan volume aliran permukaan meningkat dan mengurangi 

jumlah resapan air ke dalam tanah sehingga mempengaruhi muka air tanah

setempat. Besaran resapan (infiltrasi) dan limpasan permukaan (surface runoff), 

selain dipengaruhi oleh perubahan tataguna lahan juga tergantung dari kondisi 

geologi setempat, kemiringan lahan dan besarnya hujan.

d. Kondisi geologi  

Kondisi geologi atau jenis tanah setempat yang dipengaruhi oleh bentuk butir, 

kerapatan, dan berbagai karakteristik tanah lainnya sangat mempengaruhi laju 

infiltrasi sehingga mempengaruhi aliran permukaan. Kecepatan dan jumlah air 

yang meresap ke dalam tanah merupakan fungsi dari jenis tanah, kelengasan 

tanah, permeabilitas tanah, penutup tanah, kondisi buangan air (drainase), 

kedalaman muka airtanah ( water table), intensitas dan jumlah hujan.

2.2.6.1.   Hujan kawasan (DAS)

Hujan kawasan adalah hujan yang mewakili atau menggambarkan besarnya 

kejadian hujan dalam suatu wilayah/kawasan (DAS). Data hujan yang diperoleh dari 

suatu stasiun hujan merupakan hujan titik (point rainfall) sehingga belum dapat 

mewakili/menggambarkan hujan kawasan. Hujan kawasan didapat dengan menghitung 

rata-rata curah hujan dari beberapa stasiun hujan yang ada dalam suatu kawasan 

(DAS). Ada beberapa metode yang umum dipakai, yaitu metode rata-rata aljabar 

(Aritmatik), metode Poligon Thiessen dan metode Isohyet  (Suripin, 2003, 26).

a. Metode Rata-rata Aljabar (Aritmatik)
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Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua stasiun hujan tersebar merata 

atau hampir merata dalam suatu kawasan yang mempunyai topografi relatif datar, 

sehingga mempunyai pengaruh yang sama terhadap suatu kawasan. Hujan kawasan 

di hitung dengan persamaan sebagai berikut :

…………………………...……..(2.1)

dimana :  

P    =  Curah hujan yang tercatat di stasiun hujan (mm)

n   =  Banyaknya stasiun hujan.

b. Metode Poligon Thiessen

Metode ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh stasiun hujan terhadap 

DAS dapat mengakomodasikan ketidak seragaman jarak, sehingga variasi hujan 

antara stasiun hujan yang satu dengan lainnya adalah linier dan sembarang stasiun 

hujan dianggap dapat mewakili kawasan DAS terdekat.

Metode ini cocok untuk daerah yang datar dengan luasan DAS 500-5.000 km2, 

dengan jumlah stasiun terbatas dibandinkan luasnya DAS, dan metode ini lebih 

akurat dibandingkan dengan metode Aritmatik

…………………………….……. (2.2)

dimana :  

P    =  Curah hujan yang tercatat di stasiun hujan (mm)

P =

∑ Pi. Ai
n

i = 1

∑ Ai
n

i = 1

P =

∑ Pi. Ai
n

i = 1

n
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n   =  Banyaknya stasiun hujan.

A   =  luas DAS ( ha )

c. Metode Isohyet

Metode ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap stasiun hujan 

terhadap luasan DAS yang terdekat berdasarkan ketebalan hujan yang sama dari 

setiap stasiun hujan. Metode ini cocok untuk daerah yang berbukit dan tidak teratur 

dengan luasan DAS lebih dari 5.000 km2,  dan metode ini merupakan metode yang 

paling akurat untuk menentukan hujan rata-rata.

   ............................................... (2.3)

dimana :  

P    =  Curah hujan yang tercatat di stasiun hujan (mm)

A   =  luas DAS ( ha )

2.2.6.2. Karakteristik Hujan dalam DAS

Faktor meteorologi sangat penting untuk suatu analisis aliran permukaan 

(surface runoff) dalam suatu daerah aliran sungai (DAS), terutama adalah karakteristik 

hujan yang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah intensitas hujan, 

durasi hujan dan distribusi hujan (Suripin, 2003 : 74).

a. Intensitas curah hujan

Pengaruh intensitas hujan terhadap limpasan permukaan sangat tergantung pada 

laju infiltrasi. Jika intensitas hujan lebih besar dari laju infiltrasi, maka akan 

∑  A

P1+ P2

P  =
2

( )A[ ]
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terjadi limpasan permukaan sejalan dengan peningkatan intensitas hujan, tetapi 

peningkatan limpasan permukaan tidak selalu sebanding dengan peningkatan 

intensitas hujan, hal ini karena adanya penggenangan di permukaan tanah. Jadi 

intensitas hujan berpengaruh pada debit maupun volume limpasan.

b.    Lama hujan (durasi hujan) 

Besarnya limpasan air dari suatu kejadian hujan berkaitan langsung dengan durasi 

hujan dan intensitas hujan tertentu. Setiap DAS mempunyai satuan durasi hujan 

kritis, ketika lama hujan kurang dari lama hujan kritis, maka lamanya limpasan 

akan sama dan tidak tergantung pada intensitas hujan.

c.    Distribusi hujan

Laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh distribusi hujan dan intensitas hujan 

diseluruh DAS, dan menjadi maksimum ketika seluruh DAS telah memberi 

kontribusi aliran. Akan tetapi hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada 

sebagian DAS dapat menghasilkan limpasan yang besar dibandingkan dengan 

hujan biasa yang terjadi meliputi seluruh DAS. 

2.2.7.   Analisis  Aliran Permukaan (Qp)

Menurut Goldman dkk., 1986 dalam Suripin, (2003 : 79) untuk memperkirakan

laju aliran permukaan puncak (debit banjir) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang 

berukuran kecil, kurang dari 300 ha dan tidak mempunyai data debit, maka dapat 

menggunakan Metode Rasional USSCS (1973).

2.2.7.1. Metode Rasional
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Metode Rasional adalah salah satu dari metode yang paling lama dipakai dan 

hanya digunakan untuk memperkirakan aliran permukaan (Wanielista. 1990). Metode 

ini berdasarkan asumsi bahwa hujan mempunyai intensitas yang seragam dan merata di 

seluruh DAS selama minimal sama dengan waktu konsentrasi (tc). Jika curah hujan 

dengan intensitas (I) terjadi secara terus menerus, maka laju limpasan langsung 

bertambah sampai mencapai tc, sedangkan tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah 

memberikan kontribusi aliran di muara (outlet). Sehingga perhitungan debit banjir 

dengan metode Rasional ini memerlukan data intensitas curah hujan (I), yaitu 

ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut 

terkonsentrasi dengan satuan mm/jam (Loebis 1992). 

Pada sistem aliran, laju masukan (IA) adalah hasil dari curah hujan dengan 

intensitas (I) pada suatu DAS dengan luasan (A), sedang nilai perbandingan antara laju 

masukan (IA) dengan laju debit puncak (Qp) yang terjadi saat mencapai waktu 

konsentrasi (tc) dinyatakan sebagai koefisien limpasan (C) dimana nilainya 0 sampai 1 

sekon (Chow 1988). Artinya bahwa curah hujan selama satu jam dengan intensitas 

hujan 1 mm/jam di daerah seluas 1 ha menghasilkan Qp sebesar 0.002778 m³/dt yang 

melimpas merata selama satu jam, sehingga dapat disajikan dibawah ini (Goldman 

et.al., 1986 dalam Suripin, 2004, hal.79).

         Qp  =  (0,002778) x C x I x A   ...................................................... (2.4)

dimana :  

Qp  =  laju aliran permukaan (debit) puncak (m3/detik)

C   =  koefisien aliran permukaan tergantung pada karakteristik DAS (0 ≤ C ≤ 1).

I    = intensitas curah hujan (mm/jam)

A   =  luas DAS ( ha )
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Menurut Wanielista (1990) asumsi dasar untuk menggunakan metode Rasional 

adalah sebagai berikut:

a. Curah hujan yang terjadi dengan intensitas (I) yang tetap dalam satu jangka waktu 

tertentu, setidaknya sama dengan waktu konsentrasi (tc).

b. Ketika lama hujan (durasi) dengan intensitas (I) yang tetap atau sama dengan 

waktu konsentrasi (tc), maka Limpasan langsung akan mencapai maksimum. 

c. Nilai C atau koefisien aliran (surface runoff) dianggap tetap selama durasi hujan.

d. Luasan DAS tidak berubah selama durasi hujan.

Metode ini menggambarkan hubungan antara hujan dan aliran dalam bentuk 

hidrograf dengan asumsi bahwa hujan mempunyai intensitas (I) yang seragam dan 

merata di seluruh DAS selama minimal sama dengan waktu konsentrasi (tc), sehingga

dapat dilihat pada Gambar 2.4. dibawah ini.

- Point of inflection of the receding limb = titik balik kurve turun
- End of recession = Akhir dari resesi
- Rising limb= kurve turun
- Receding limb = kurve naik
- Time to point of inflection (t1)  = waktu titik balik kurve turun
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Gambar 2.4  Grafik Hidrograf Aliran (Ponce, 1989, hal.72)

2.2.7.2. Koefisien aliran permukaan (runoff coefficient = C )

Koefisien aliran permukaan (runoff coefficien) yang dinotasikan dengan huruf  

C didefinisikan sebagai nisbah antara puncak aliran permukaaan terhadap intensitas 

hujan (I) atau nilai perbandingan antara laju masukan dengan laju debit puncak (Qp) 

yang terjadi pada saat Waktu konsentrasi (Tc), dan menurut  Chow (1988) nilai 

koeffisien aliran permukaan (C) berkisar antara 0 – 1 (0 ≤ C ≤ 1).  Faktor utama yang 

mempengaruhi nilai C adalah laju infiltrasi tanah atau prosentase lahan kedap air, 

kemiringan lahan (slope) yang dipengaruhi oleh tutupan lahan permukaan tanah suatu 

DAS serta intensitas hujan (I) dari suatu kejadian hujan DAS. Sehingga DAS yang 

terdiri dari berbagai macam penggunaan lahan, nilai  koeffisien aliran permukaan (C) 

akan beragam pula. Maka untuk menganalisa nilai  koeffisien aliran permukaan suatu 

DAS menggunakan persamaan (Suripin, 2004, hal.81) :

…………………………………( 2.5)

Keterangan:

CDAS = koefisien aliran permukaan suatu DAS

Ci   = koefisien aliran permukaan jenis penutup lahan i,

Ai  = luas lahan dengan jenis penutup lahan i,

n   = jumlah jenis penutup lahan.

CDAS    =  

i

n

i

ii

n

i

A

AC









1

1
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Sedangkan nilai koeffisien C beserta penggunaannya dalam beberapa tata guna 

lahan dapat disajikan dalam Tabel 2.1. di bawah ini (U.S. Forest Service.,1980 dalam 

Asdak, 2004 : 154-155)

Tabel 2.1.  Koefisien limpasan untuk metode Rasional.

Tata Guna Lahan C Tata Guna lahan C

Perkantoran Daerah beratap 0,75 - 0,95

Daerah pusat kota 0,70 - 0,95 Tanah Pertanian, 0-30%

Daerah sekitar kota 0,50 - 0,70 Tanah Kosong

Perumahan Rata 0,30 - 0,60

Rumah tunggal 0,30 - 0,50 Kasar 0,20 - 0,50

Rumah susun, terpisah 0,40 - 0,60 Ladang Garapan

Rumah susun, 
bersambung

0,60 - 0,75 Tnh. berat, tanpa vegetasi 0,30 - 0,60

Pinggiran kota 0,25 - 0,40 Tnh. berat, dgn. vegetasi 0,20 - 0,50

Daerah Industri Berpasir, tanpa vegetasi 0,20 - 0,25

Kurang padat industri 0,50 - 0,80 Berpasir, dgn. vegetasi 0,10 - 0,25

Padat industri 0,60 - 0,90 Padang Rumput

Tanah berat 0,15 - 0,45

Taman, Kuburan 0,10 - 0,25 Berpasir 0,05 - 0,25

Tempat Bermain 0,20 - 0,35     Hutan/bervegetasi 0,05 - 0,25

Daerah Stasiun KA 0,20 - 0,40 Tanah tidak produktif, > 30 %

Daerah Tak Berkembang 0,10 - 0,30 Rata, kedap air 0,70 - 0,90

Kasar 0,50 - 0,70

Sumber : U.S. Forest Service (1980) dalam Asdak, C (2004)

Harga C dalam Tabel 2.1 diatas belum memberikan rincian faktor topografi 

permeabilitas tanah, penutup lahan, dan tata guna tanah yang mempengaruhi nilai C, 

maka Hassing (1995) menyajikan nilai C dengan mengintegrasikan nilai yang 

merepresentasikan beberapa faktor tersebut dalam Tabel 2.2. (Suripin, 2004, hal.81).

Tabel 2.2. Koefisien aliran untuk  metode Rasional menurut Hassing (1995)

Koefisien Aliran C = Ct + Cs + Cv

Topografi, Ct Tanah, Cs Vegetasi, Cv

Datar (<1 %) 0,03 Pasir dan gravel 0,04 Hutan 0,04



                                                                                                                          

    33

Bergelombang (1-10 %) 0,08 Lempung berpasir 0,08 Pertanian 0,11

Perbukitann (10-20 %) 0,16 Lempung dan lanau 0,16 Padang rumput 0,21

Pegunungan (>20 %) 0,26 Lapisan batu 0,26 Tanpa tanaman 0,28

Sumber : Hassing (1995) dalam Suripin (2004) hal.81

2.2.7.3. Analisa Frekuensi curah hujan maksimum.

Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai 

atau dilampoi, sedangkan kala ulang (periode ulang) adalah waktu hipotetik dimana 

hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampoi. 

Analisa Frekuensi curah hujan adalah suatu prosedur untuk memperkirakan 

frekuensi suatu kejadian hujan pada masa lalu dan masa mendatang. Dengan analisa 

Frekuensi curah hujan, dapat diketahui jenis distribusi hujan yang dapat mewakili 

persebaran dari data hujan harian, sehingga dapat ditetapkan Hujan Rancangan

dengan berbagai periode ulang. Ada beberapa metode analisa frekuensi curah hujan 

antara lain Distribusi Normal, Log Normal, Log-Person III dan Gumbel. Dalam 

penelitian ini, digunakan metode distribusi Gumbel, dimana langkah analisisnya

sebagai berikut :

1)  Menentukan hujan harian maksimum rerata untuk tiap-tiap tahun data.

2) Menentukan parameter statistik dari data yang telah diurutkan dari besar ke kecil, 

yaitu: Mean, Standard Deviation, Coeffisient of Variation, Coeffisient of Skewness, 

Coeffisient of kurtosis.

3)  Menentukan jenis distribusi yang sesuai berdasarkan parameter statistik yang ada, 

yaitu distribusi Gumbel, dengan ciri khas statistik Cs  = 1,396 dan Ck  = 5,4002.

2.2.7.4. Intensitas curah hujan (I)



                                                                                                                          

    34

Dalam perhitungan Qmaks dengan Metode Rasional diperlukan data intensitas 

curah hujan, yaitu kedalaman air hujan per satuan waktu atau curah hujan jangka

pendek dalam satuan mm/jam dan dinotasikan dengan huruf I.  Sedangkan menurut 

Loebis (1992) intensitas hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu 

kurun waktu dimana air tersebut terkonsentrasi.

Intensitas hujan (I) dipengaruhi oleh lamanya suatu kejadian hujan (durasi)

atau waktu konsentrasi (tc)  serta curah hujan maksimum selama 24 jam. Intensitas 

hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi 

daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan 

intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi 

dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, jika terjadi 

berarti sejumlah besar volume air bagaikan dicurahkan dari langit (Sudjarwadi 1987).

Hubungan antara intensitas, lama hujan (durasi) dan frekuensi biasanya 

dinyatakan dengan lengkung Intensitas–Durasi–Frekuensi (Intensity-Duration-

Frequency = IDF) yang dibuat dengan data hujan jangka pendek (jam-jaman) dari 

penakar hujan otomatis. Menurut Sri Harto (1993), analisis IDF memerlukan analisis 

frekuensi dengan menggunakan seri data yang diperoleh dari rekaman data hujan. Jika 

tidak dapat mengamati besarnya intensitas hujan (I) karena alatnya tidak ada, maka 

intensitas hujan (I) dapat analisa secara empiris dengan rumus-rumus eksperimental 

seperti rumus Talbot, Mononobe, Sherman dan Ishiguro (Suyono dan Takeda 1993).

Curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam yang disebut 

intensitas curah hujan (mm/jam). Intensitas hujan untuk tc tertentu dapat dihitung 

dengan rumus Mononobe dibawah ini (Kirpich, 1940 dalam Suripin, 2004, hal.82) :
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keterangan :

I       = intensitas curah hujan (mm/jam);

tc     = lamanya curah hujan (jam);

R24      = curah hujan maks dalam 24 jam (mm).

Sedangkan menurut Sobriyah (2003), dalam desertasinya menyatakan bahwa 

hujan efektif diasumsikan terjadi selama 4 jam dengan prosentase hujan sebagaimana 

dalam Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.3.   Tabel Prosentase hujan jam-jaman menutut Sobriyah (2003).            

No. Hujan Jam-jaman Prosentase

1 Hujan ke-1 38,70 %

2 Hujan ke-2 32,30 %

3 Hujan ke-3 18,70 %

4 Hujan ke-4 10,30 %

Sumber : Sobriyah, 2003

2.2.7.5. Waktu Konsentrasi (tc)

Waktu konsentrasi (tc) suatu DAS adalah waktu yang dibutuhkan oleh aliran air hujan 

yang jatuh ke permukaan tanah dan kemudian mengalir dari titik terjauh sampai ke 

tempat keluaran DAS (outlet) setelah lahan menjadi jenuh. Dalam hal ini diasumsikan 

bahwa jika lama hujan (durasi) sama dengan waktu konsentrasi (tc), maka setiap 

bagian DAS secara serentak telah menyumbangkan aliran terhadap tempat keluaran 

DAS (outlet), atau dengan kata lain bahwa waktu konsentrasi (tc) tercapai ketika 

seluruh bagian DAS telah memberikan kontribusi aliran di tempat keluaran (outlet)

DAS tersebut. Salah satu metode yang sering dipakai adalah persamaan yang 
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dikembangkan oleh Kirpich (1940), sebagai berikut (Suripin, 2004, hal.82) :

385,02

1000

87,0










Sx

Lx
tc …………………………………..…………   (2.7)

Dimana  :   L    =  panjang sungai (km)

S    =  kemiringan sungai (%)

2.2.7.6. Luas DAS

Luas suatu daerah aliran sungai (DAS) adalah luas daerah tangkapan air hujan 

yang dibatasi oleh pemisah alam topografi antara lain punggung bukit atau 

pegunungan dan dan dinotasikan dengan huruf A. Luas dan kemiringan DAS akan 

mempengaruhi kecepatan dan volume aliran air/debit (Q) permukaan, sehingga 

semakin luas suatu daerah aliran sungai (DAS) maka volume aliran permukaan atau 

debit (Q) dalam satuan m3/sekon akan semakin besar.

2.2.8.   Sistem Informasi Geografi (GIS) 

Geographic Information System atau sering disingkat SIG merupakan sebuah 

sistem manajemen informasi yang menyeluruh mengenai ruang geografis dengan 

komputerisasi untuk mengelola data mengenai ruang geografis, antara lain kegiatan 

survai, pemetaan, kartografi, fotogrametri, penginderaan jarak jauh dan ilmu komputer 

(Glenn dan Schwab, 1996 dalam Prahasta, 2002). Sistem ini memungkinkan pengguna 

untuk memasukkan data, mengatur, menganalisis, memanipulasi dan menampilkan 

data spasial. Serta mampu menyimpan, mengelola dan memroses dalam lingkungan 

pemodelan Model Builder data-data spasial datam bentuk tabel, peta dan citra ( ESRI, 

2004), sehingga GIS dapat mendukung beberapa aspek kerja informasi geografis :
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1. Menampilkan geodatabase. GIS adalah database spasial yang menggambarkan 

informasi geografis dalam arti model data GIS ( feature, raster, topologi, network)

2. Geovisuliasasi. GIS adalah sekumpulan peta dan tampilan lainnya yang 

menunjukkan feature di permukaan bumi dan hubungan antar feature. Berbagai 

tampilan peta dapat dibuat dan digunakan sebagai jendela bagi database untuk 

mendukung query, analisis dan pengeditan informasi.

3. Geoprocessing. GIS adalah sekumpulan tools untuk mengubah informasi dari 

dataset yang ada menjadi dataset geografi yang baru. Fungsi geoprocessing ini 

mengambil informasi dari dataset yang ada, menerapkan fungsi analitis, dan 

menuliskan hasilnya menjadi dataset yang baru, (ESRI, 2004).

Model Builder merupakan pemodelan dan pemrograman visual yang mudah 

dibuat menggunakan aneka yaitu program extension yang disediakan Software ArcGIS. 

GIS meliputi sekumpulan tool yang lengkap untuk bekerja dengan data-data geografis, 

sedang tool-tool yang tersedia bisa disusun ulang untuk membentuk tool-tool baru 

sesuai kebutuhan pengguna. Ada tiga tingkatan dalam GIS, yaitu :

a. Persiapan dan Input Data :  data dikumpulkan dan dipersiapkan untuk dimasukkan 

ke dalam sistem.

b. Analisis Data : koleksi data direview dan mencoba menemukan polanya.

c. Presentasi data : tahap akhir dimana hasil analisis disajikan dengan cara yang 

sesuai. 

2.3.  Kerangka pikir

Air hujan yang jatuh diatas tanah, selain menguap (evaporasi), dalam 

pergerakannya secara alami hanya ada dua yang dipahami secara berurutan, yang 
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pertama meresap (infiltrasi) ke dalam tanah jika memungkinkan atau kedua, bergerak 

di permukaan tanah (surface runoff) menuju ke tempat yang lebih rendah secara 

gravitasi, dimana hal ini akan dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat, tutupan 

lahan (land use) diatasnya, kemiringan lahan (slope) serta besarnya hujan. Besar laju 

resapan (infiltrasi) dan laju limpasan (surface runoff) di suatu wilayah akan selalu 

berbanding terbalik, artinya semakin besar laju resapan, maka laju limpasan air akan 

semakin berkurang dan sebaliknya, dimana keduanya akan mempengaruhi tinggi 

elevasi muka airtanah (water table) serta besaran limpasan permukaan.

Gambar  2.5   : Diagram pola pikir

Besaran Resapan/Infiltrasi

Muka Air tanah 
di hulu

Besaran Limpasan/Run off

Alternatif penyelesaian 
masalah banjir dan genangan 

Banjir & Genangan 
di hilir

Kondisi : 
Hidrologi (Hujan), Geologi,   Geografi, 
Vegetasi penutup Lahan dan Manusia 

- Perubahan sosial
- Perubahan tata guna lahan 
- Perubahan Hidrologi
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.      Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Gatak/Kali Gajah 

Putih yang berada disebelah barat laut kota Surakarta meliputi sebagian wilayah 

Kabupaten Karanganyar, sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo dan sebagian wilayah 

kota Surakarta, dimana pada kawasan tersebut sering menjadi penyebab 

banjir/genangan di wilayah hilirnya (Gambar 3.1).

FFoottoo CCiittrraa DDAASS KKaallii GGaattaakk

Lokasi Penelitian
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DAS Kali Gatak/Kali Gajah Putih yang termasuk di wilayah Kota Surakarta 

antara lain Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Kerten, Kelurahan 

Manahan, Kelurahan Jajar dan Kelurahan Karangasem, sedangkan yang termasuk 

wilayah Kabupaten Karanganyar antara lain Desa Tohudan, Desa Klodran, Desa 

Baturan, Desa Blulukan, Desa Paulan, Desa Malangjiwan dan Desa Bolon, serta Desa 

Gonilan dan Desa Gajahan yang masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan 

daerah penyangga resapan air hujan (Gambar 3.2).

Gambar 3.2 : Peta Kelurahan di DAS  Kali Gatak

Gambar  3.1    : Peta Lokasi Penelitian (  dalam foto citra satelit )

Wilayah 
Kota Surakarta

Wilayah Kab. Karanganyar

Wilayah Kab. Sukoharjo
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Sedangkan penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret tahun 2008 sampai 

dengan bulan Oktober 2008. Untuk studi pustaka  sudah dimulai pada bulan Januari 

tahun 2008, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan proposal, dan pada bulan Maret 

tahun 2008 dilakukan opservasi lapangan untuk mendapatkan data-data primer sampai 

pada bulan Oktober tahun 2008.

3.2.  Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap suatu fenomena banjir dan 

genangan yang terjadi di kali Gajah Putih yang merupakan daerah hilir DAS Kali 

Gatak, akibat dari berubahnya fungsi lahan di bagian hulu  DAS tersebut. 

Adapun metode penelitian ini adalah metode kuntitatif dan secara garis besar 

dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Tahap awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data, antara lain :

 Data-data sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka dan mengumpulkan data 

atau informasi data sekunder dari berbagai sumber dan instansi terkait, misalnya 

seperti : peta topografi baik peta cetak maupun peta digital, foto udara, peta batas 

administrasi atau peta wilayah, peta tata guna lahan, peta jaringan irigasi dan 

drainase, data iklim, data hidrologi serta laporan-laporan penelitian terdahulu.

 Data-data primer diperoleh melalui wawancara ke masyarakat maupun instansi 

terkait dan opservasi langsung dilapangan dengan mendata kondisi tata guna 

lahan, jenis vegetasi/tanaman penutup lahan, konsisi saluran irigasi dan drainase 

(sungai alam), bangunan-bangunan perumahan, kondisi fisik sarana dan 
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prasarana lingkungan, serta kejadian banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta.

Data hidrologi diambil dari data-data curah hujan, yaitu stasiun PBS di Pabelan 

Kartasura, stasiun Waduk Cengklik Panasan dan stasiun Banjarsari Surakarta 

dari Balai PSDA Jawa Tengah dan BMG Jawa Tengah di Semarang.

2. Analisa data meliputi : 

 Analisa data tata guna lahan dan peta topografi, baik peta cetak, peta digital 

maupun foto satelit daerah penelitian untuk menentukan perubahan tata guna 

lahan, kemiringan (S) dan ketinggian lokasi penelitian (DPL), panjang sungai 

(L),  penentuan batas DAS dan Sub DAS.

 Analisa tata guna lahan daerah penelitian untuk mengetahui perubahan fungsi 

lahan dari tanah pertanian dan tegalan menjadi tanah perumahan dari tahun 2001 

sampai tahun 2007, sehingga dapat dianalisa  koeffisien aliran permukaan (C) 

akibar adanya alih fungsi lahan.

 Analisa batas DAS dan Sub DAS untuk menghitung luasan DAS (A) dan 

panjang aliran DAS (L) daerah penelitian.

 Analisa hidrologi, yaitu analisa data curah hujan dengan metode Gumbel untuk 

menghitung hujan rancangan (R), waktu konsentrasi (tc), intensitas hujan (I).

 Dengan memilih intensitas hujan (I), maka dihitung debit aliran permukaan (Run 

off) dengan metode Rasional.

 Menghitung Qmaks periode ulang tertentu dengan rumus Rasional
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3. Analisa kejadian banjir yang pernah terjadi di Kelurahan Sumber, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta.

4. Membuat rekomendasi terhadap terhadap penyelasaian permasalahan banjir dan 

genangan.

Adapun proses alur penelitian ini dapat digambarkan seperti dalam diagram 

alur penelitian yang disajikan seperti dibawah ini.

DIAGRAM ALUR ANALISIS LIMPASAN

Penutup lahan 
(Vegetasi & Bangunan)

Analisa Tata guna 
Lahan (ArcGIS 9.0)

PerubahanTtgn lahan
Th. 2001 & Th. 2007

Analisis 
Koeff. Runoff (C) 

(ArcGIS 9.0 & Excel)

Pengumpulan data

Peta Grafis & non Grafis

Peta Topografi
Peta wilayah/Asdministrasi

Peta Tataguna lahan
Peta Jaringan Drainase

Data Curah 
hujan

Analisa  peta 
(Grafis & non Grafis) 

(ArcGIS 9.0.)

Hujan DAS
• Hmax  harian
• Hmax  rata2 harian Aritmatik
• Hmax rata2 harian 
Thiesssen

Hitung 
Slope (S), DPL

DAS & 
Sub DAS

Menghitung Qmaks
Berdasarkan Pemilihan Intensitas 

hujan penyebab Banjir

Hitung
Luas DAS (A)
(ArcGIS 9.0)

Memilih 
Intensitas hujan (I)

Analisa
Hjn Rancangan 

( R )

Analisis 
Periode  Ulang Debit (Qmax) 

dng Mtd Gumbel

Analisis
Debit Limpasan (Qmax) 
berdasarkan kala ulang

Menghitung Qmaks
dengan Pemilihan Intensitas hujan 

berdasarkan  kejadian Banjir

Mulai

Kemungkinan  Qmaks
Penyebab terjadinya Banjir
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Gambar 3.3  : Diagram alur Penelitian

3.3.  Data Curah Hujan 

Penelitian ini memakai data curah hujan harian di tiga stasiun yang dekat 

dengan DAS Kali Gatak, yaitu stasiun Pabelan Kartasura (PBS), stasiun Cengklik 

Panasan dan stasiun Banjarsari Surakarta selama 16 tahun (1994-2008) yang diperoleh 

dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, dan Badan Meteorologi dan 

Geofisika (BMG) Jateng (Gambar 3.4), yang dapat dilihat pada lampiran.

Wilayah Kab. Karanganyar

Wilayah Kab. Sukoharjo
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3.4. Analisa Peta Daerah Penelitian

Dari hasil survey di lokasi penelitian dan analisa peta, baik peta topografi (peta 

cetak dan peta digital) peta wilayah, peta tata guna lahan, peta jaringan drainase dan 

foto satelit akan didapatkan peta Tataguna lahan, Slope dan DPL serta  batas DAS dan 

Sub DAS daerah penelitian.

3.4.1. Analisa Peta Tata Guna Lahan

Klasifikasi pemanfaatan lahan di daerah penelitihan yang didasarkan pada hasil 

survey lapangan dan pemerintah Kelurahan setempat, Kantor BPS dari ketiga wilayah 

(Surakarta, Karanganyar dan Sukoharjo) serta peta dari BAKOSURTANAL dan peta 

foto citra satelit menunjukkan bahwa klasifikasi tata guna lahan di daerah penelitian 

dibagi menjadi Bangunan/Gedung Perkebunan/Kebun Padang Rumput Pemukiman 

Sawah Perairan Tawar.

Dalam penelitian ini, analisis pemanfaatan lahan (tata guna lahan) dilakukan 

dengan bantuan program ArcGIS 9.0, sehingga disamping data-data hasil survey 

lapangan di daerah penelitian juga dibutuhkan data-data dari peta, baik peta digital 

maupun peta cetak dari BAKOSURTANAL serta peta foto citra satelit. Adapun peta 

yang digunakan yaitu peta digital lembar 1548-334 dan 1548-343 tahun 2002 dan peta 

cetak tahun 2001 serta peta foto citra satelit tahun 2007 didaerah penelitian.

Perubahan tata guna lahan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 akan 

didapatkan dengan membandingkan hasil olahan Arc GIS 9.0 antara tata guna lahan 

tahun 2001 dari peta digital produksi BAKOSURTANAL lembar 1548-334 dan 1548-

Gambar 3.4 : Peta Lokasi Stasiun Curah Hujan Daerah Penelitian
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343 yang dikeluarkan tahun 2002 dan peta cetak tahun 2001 yang digunakan sebagai 

referensi, dengan tata guna lahan 2007 berdasarkan citra satelit 2007 dan survey 

lapangan sebagai pembanding.

3.4.2. Analisa Ketinggian (DPL) dan Kemiringan (Slope) Daerah Penelitian

Ketinggian diatas permukaan laut (DPL) dan kemiringan (slope) permukaan 

tanah daerah penelitian, dicari dengan bantuan Software ArcGIS 9.0, dengan 

ArcToolbox 3D - Analyst Tools - Raster Surface -  Slope dalam bentuk derajat radian 

maupun persen (%) dengan perbandingan y : x. Adapun prinsip dari penghitungan 

kemiringan lahan (slope)  pada tool slope adalah sebagai berikut :

Gambar 3.5  Prinsip Perhitungan Kemiringan Lahan (Slope)

Didalam analisis kemiringan (slope) dan ketinggian lokasi penelitian (DPL), 

koeffisien aliran permukaan (C), perhitungan luas dan batas DAS serta perubahan tata 

guna lahan dilakukan dengan menggunakan bantuan program software ArcGIS 9.0.

tinggi

  Derajad kemiringan = ө

datar

Derajad kemiringan = 30
Persen kemiringan   = 58

45
100

76
373

   Persen kemiringan= 100*
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3.4.3. Analisa Batas DAS dan Sub serta Luas DAS Daerah Penelitian

Berdasarkan data peta digital dari BAKOSURTANAL lembar 1548-334 dan 

1548-343 yang dikeluarkan tahun 2002 dan peta cetak tahun 2001, foto citra satelit 

tahun 2007 dan data-data dari survey lapangan lainnya, dilakukan analisis dengan 

bantuan software ArcGIS 9.0. dan  sphread sheet (ms excel), untuk menghasilkan peta 

dengan batas-batas DAS dan pembagian Sub DAS,  serta luas DAS maupun Sub DAS  

dan panjang sungai dari DAS Kali Gatak maupun Kali Gajah Putih.

3.4.4. Perhitungan Koeffisien Limpasan (C) dengan ArcGIS 9.0. dan excel

Nilai koeffisien limpasan (C) didapatkan berdasarkan tata guna lahan dan 

kemiringan lahan (Slope). Perhitungan koefisen aliran (C) menggunakan Model 

builder pada ArcGIS 9.0 dengan ukuran sel 100 m x 100 m,  hal ini untuk 

mempermudah proses analisis dan dapat diterapkan pada DAS lain, dan kemudian 

analisis dilakukan secara manual dengan bantuan sphread sheet (ms excel).

3.5.  Metode Analisa Hidrologi

Analisa hidrologi ini bertujuan untuk mengetahui atau memperkirakan jumlah 

aliran permukaan (surface runoff) akibat adanya kejadian hujan dengan ketinggian 

curah hujan (intensitas) yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu 

di suatu kawasan atau Daerah Aliras Sungai (DAS). Ada beberapa metode untuk 

menentukan besarnya aliran permukaan antara lain adalah Metode Rasional, Metode 

Hidrograf, Metode Hidrograf Satuan dan Metode Hidrograf Satuna Sintetis. Dalam 

penelitian ini, perhitungan besarnya jumlah aliran permukaan (surface runoff)

menggunakan Metode Rasional, hal ini mengingat metode ini sangat simpel dan 
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mudah penggunaannya, terutama untuk DAS dengan ukuran kecil, atau kurang dari 

300 ha (Goldman dkk.,1986 dalam Suripin. 2003 : 79).

Dengan menghitung luas DAS yang ada, kemudian menganalisis nilai 

koeffisien aliran (C) akibat adanya perubahan tata guna lahan, serta memilih intensitas 

hujan berdasarkan asumsi nilai besaran hujan kawasan yang menyebabkan terjadinya

banjir dan genangan di Kelurahan Sumber, maka akan dapat diperkirakan penyebab 

kejadian banjir saat itu.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1.  Kondisi Exsisting Daerah Penelitian

Pembahasan kondisi exsisting daerah penelitian meliputi rona lingkungan fisik 

(abiotic environment), rona lingkungan hayati (biotic environment) dan rona 

lingkungan sosial ekonomi budaya (culture environment).

4.1.1. Rona lingkungan Fisik (abiotic environment)

Rona lingkungan abiotik daerah penelitian meliputi letak geografis, fisiografi, 

iklim, dan  hidrologi

4.1.1.1. Kondisi Geografi.

Wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya merupakan dataran rendah yang terletak 

di bagian kaki/hilir gunung Merapi-Merbabu dan dibatasi sungai Bengawan Solo 

dibagian Timur, sehingga ciri topografinya cenderung menurun dalam arah Barat –
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Timur, dan Secara astronomi wilayah Kota Surakarta terletak pada 1100. 40’.15” -

1100.70’.35” BT.  dan 700. 28’. 00” - 70. 56’. 00”. LS.

4.1.1.2. Kondisi fisiografi daerah penelitian

Kondisi existing fisiografi daerah penelitian meliputi kondisi topografi, kondisi 

geologi dan kondisi tata guna lahan.

a.   Kondisi Topografi daerah penelitian

Secara Topografi wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya merupakan dataran 

rendah (lembah) dengan ketinggian berkisar antara 80 – 130  m diatas permukan laut 

(DPL) dan secara umum daerah perkotaan kota Surakarta relatif datar, hanya dibagian 

wilayah utara agak tinggi dan berbukit. Dengan kondisi topografi Kota Surakarta yang 

demikian, maka akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya banjir dan genangan 

setiap tahun, terutama di wilayah-wilayah rendah di dalam Kota Surakarta, hal ini 

diakibatkan meluapnya sungai-sungai yang melintas di wilayah Kota Surakarta (Sub 

Dinas Drainase Kota Surakarta, 2003), dan salah satunya adalah Kali Gajah Putih, 

yang merupakan kelanjutan dari Kali Gatak yang berada di sebelah barat laut Kota 

Surakarta.

Hasil analisis dengan ArcGIS, 9.0. terhadap peta cetak maupun peta digital dan 

foto satelit, ketinggian wilayah DAS Kali Gatak berkisar 91–138 m diatas permukaan 

air laut (DPL) dengan kemiringan (slope) berkisar antara 0 – 14 %, seperti terlihat pada 

Gambar 4.3. dan disajikan pada Tabel 4.1. Pada gambar tersebut menunjukkan warna 

merah merupakan area yang paling tinggi dan warna hijau paling rendah.
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Dari Tabel 4.1. menunjukkan bahwa kemiringan (sloope) DAS Kali Gatak 

relatif landai dan hanya di Desa di Bolon, Desa Malangjiwan dan Desa Klodran (hulu) 

yang kemiringannya agak curam/ekstrim. Sedangkan di wilayah tengah, yaitu Desa 

Tohudan, Desa Gonilan, Desa Gajahan dan Desa Paulan, serta di wilayah hilir, 

meliputi Kelurahan Karangasem, Kelurahan Jajar, Kelurahan Kerten, Kelurahan 

Sumber dan Kelurahan Banyuanyar diwilayah Kota Surakarta  relatif datar.

Tabel 4.1 Topografi Wilayah DAS Kali Gatak

No Desa/Kel. Kecamatan Kota/Kab
Kemiringan 

(%)
Tinggi DPL

(m)
1 Karangasem Laweyan Surakarta 0 – 1,60 102 – 106

2 Jajar Laweyan Surakarta 0 – 1,50 98 – 102

3 Kerten Laweyan Surakarta 0 – 1,50 95 – 98

4 Sumber Banjarsari Surakarta 0 – 3,00 91 – 98

5 Banyuanyar Banjarsari Surakarta 0 – 2,00 91 – 100

6 Klodran Colomadu Karanganyar 0 – 7,00 99 – 103

7 Baturan Colomadu Karanganyar 0 – 2,00 98 – 102

8 Blulukan Colomadu Karanganyar 0 – 2,00 105 – 114

9 Tohudan Colomadu Karanganyar 0 – 1,10 101 – 108

Gambar 4.1.  : Topografi DAS Kali Gatak
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10 Gonilan Kartasura Sukoharjo 0 – 1,10 106 – 112

11 Gajahan Colomadu Karanganyar 0 – 1,10 111 – 113

12 Paulan Colomadu Karanganyar 0 – 1,10 114 – 118

13 Malangjiwan Colomadu Karanganyar 0 – 14,00 114 – 128

14 Bolon Colomadu Karanganyar 0 – 14,00 118 – 138

Sumber: Hasil Olahan ArcGIS 9.0 (Samsul Hadi 2007/2008)

b. Geologi Daerah penelitian

Kondisi geologi diwilayah Kota Surakarta dan sekitarnya pada umumnya 

merupakan tanah endapan yang berupa tanah Liat berpasir (Regosol kelabu) dan 

Alluvial, dibagian Timur Laut merupakan tanah Litosol Miditeran, sedangkan di 

sebelah utara adalah tanah liat Grumosol, hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi 

di wilayah kota Surakarta dan sekitarnya bervariasi penyebarannya. Demikian juga 

kondisi geologi di daerah penelitian yang terletak di barat laut Kota Surakarta 

mempunyai sebaran geologi yang bervariasi dan akan memberikan laju infiltrasi yang 

bervariasi pula.

Dalam penelitian Sudarto dkk. (2007), menunjukkan bahwa kondisi tanah di 

kawasan DAS Kali Gatak sebagian besar termasuk ke dalam jenis tanah CL, sebagian 

lagi termasuk MH/OH, CH, SW dan SC dengan ukuran butiran kasar berkisar antara 

19,50 % sampai 72,75 %, dengan ukuran butiran halus antara 27,25 % - 80,50 %. 

Nilai koefisien permeabilitas (k) hasil pengujian laboratorium berkisar antara 6,08 x

10-8 – 1,52 x 10-5 cm/sekon, sedangkan hasil pengukuran di lapangan dengan 

Infiltrometer nilai koefisien permeabilitas (k) antara 6,74 x 10-5 – 3,87 x 10-3 cm/sekon, 

sehingga kondisi geologi daerah penelitian masih cukup baik untuk resapan air hujan.

c.  Tata guna lahan daerah Penelitian.
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Kondisi tata guna lahan daerah penelitian merupakan daerah persawawan, baik 

yang berada di wilayah Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo. Dalam Rencana Tata Ruang Kota (RUTRK) dari ketiga wilayah 

tersebut sebagian diperuntukkan untuk daerah pemukiman dan direncanakan secara 

menyeluruh dan terpadu sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan 

oleh masing-masing Pemerintah Daerah tersebut serta memenuhi persyaraan 

pembangunan, pelayanan dan prasarana lingkungan, sesuai dengan kebutuhan di 

lingkungan lokasi masing-masing. Namun pada saat ini daerah penelitian yang terletak 

di tiga wilayah Pemerintah Daerah tersebut telah mengalami perubahan tata guna lahan 

yang sangat serius, yaitu dari lahan pertanian/tegalan menjadi daerah pemukiman baru, 

sehingga mengkawatirkan terhadap kerusakan lingkungan abiotik maupun biotik.

4.1.1.3. Kondisi Iklim 

Iklim suatu daerah ditentukan oleh pergantian antara musim Hujan dan musim 

Kering. Di Wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya secara umum terpengaruh oleh 

angin Muson, yaitu pergerakan angin dari arah barat ketimur akibat dari perpindahan 

masa udara bertekanan tinggi (panas) yang terbentuk diatas benua Asia mengarah ke 

benua Australia yang bertekanan rendah (dingin). Sehingga wilayah Kota Surakarta 

dan sekitarnya sekitar Mei sampai pertengahan Oktober adalah bulan-bulan kering, 

sedangkan Nopember sampai pertengehan April merupakan bulan-bulan basah,  

sedangkan curah hujan maksimum terjadi pada bulan-bulan Desember & Januari. 

4.1.1.4.  Kondisi Hidrologi

Dalam sistem sungai sebagai sistem drainase alam, dimana sungai Bengawan 

Solo sebagai sungai utamanya, maka Kali Gatak merupakan anak sungai Kali Pepe 



                                                                                                                          

    53

(Pepe hulu dan Pepe hilir) dan Kali Pepe adalah anak sungai dari Bengawan Solo, 

sedangkan Kali Gatak sendiri masih mempunyai beberapa anak sungai, dan salah 

satunya adalah Kali Sumber Tangkilan. 

Berdasarkan hasil survey lapangan serta analisis peta dari Bakosurtanal, bahwa 

DAS Kali Gajah Putih dilewati dua buah sungai, yaitu Kali Sumber (Sumber 

Tangkilan) dan Kali Gatak yang masing-masing merupakan sub DAS Kali Gajah Putih 

seperti terlihat pada Gambar 4.1. Untuk selanjutnya pengertian aliran Kali Gajah Putih 

dan DAS nya adalah aliran mulai dari titik pertemuan Kali Gajah Putih dengan Kali 

Pepe hulu sampai hulu aliran Kali Gatak yang berawal dari bendung Karang Bandung 

di desa Bolon Kecamatan Colomadu Karanganyar dengan panjang sungai kurang lebih 

11 Km (10,598 Km) dan merupakan Sub DAS urutan kedua dari sistem DAS 

Bengawan Solo. Aliran tersebut mengalir melewati 15 desa dan bermuara ke Kali 

Pepe hulu di desa Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta, kemudian masuk ke 

Kalianyar melalui bendung Tirtonadi dan Kali Pepe hilir.

Aliran air permukaan dari hujan yang jatuh di DAS Kali Gatak akan  mengalir 

menuju ke Kali Gatak dan Kali Sumber Tangkilan dan bermuara di Kali Gajah Putih, 

dan kemudian aliran air Kali Gajah Putih ini bertemu dengan aliran air Kali Pepe Hulu 

yang berujung di Bendung Tirtonadi. Pertemuan dua sungai tersebut, yaitu Kali Gajah 

Putih dengan Kali Pepe Hulu merupakan hulu Kali Anyar yang akhirnya bermuara ke 

sungai Bengawan Solo.

Sedangkan Kali Pepe hilir yang berawal dari hulu bendung Tirtonadi mengalir 

melewati tengah Kota Surakarta dan berfungsi sebagai pengelontoran Kota Surakarta 

dan bermuara ke Bengawan Solo melalui pintu air Demangan yang berada di 

Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
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4.1.2. Rona Lingkungan Hayati (biotic environment).

Pemanfaatan lahan oleh manusia secara implisit merupakan salah satu wujud 

hubungan anatar manusia dengan lingkungannya, hal ini memberikan gambaran pada 

setiap penggunaan lahan untuk kelompok-kelompok vegetasi oleh manusia, tercermin 

pula spesifikasi jenis-jenis hewan yang terdapat didalamnya, baik hewan piaraan 

maupun hewan liar.

Vegetasi di daerah penelitian pada umumnya terdiri dari tanaman budidaya dan 

tanaman liar yang berupa tanaman pangan, tanaman ekonimik, tanaman buah, tanaman 

peneduh, tanaman obat, tanaman hias dan tanaman liar, dan didominasi oleh taman 

binaan berupa sawah dan ladang. Sedangkan hewan yang berada di lokasi penelitian 

terdiri dari hewan peliharaan, antara lain adalah ayam, itik dan burung dan hanya 

sedikit hewan liar.

4.1.3.  Rona Lingkungan Sosial Ekonomi Budaya (culture environment).

Gambar 4.2. Skema Pengaliran DAS Kali Gatak
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Komponen Sosial didaerah penelitian meliputi pertumbuhan jumlah penduduk 

dan struktur penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan agama, 

dimana tingkat pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi akibat dari perpindahan 

penduduk kota ke daerah pinggiran (urban sprawl). Akibatnya akan merubah pola 

kehidupan ekonomi masyarakat setempat dari petani menjadi buruh, sedangkan bagi 

masyarakat pendatang sangat beragam mata pencariannya. Demikian juga dengan 

budaya masyarakatnya, yaitu pembauran antara budaya kota dan pedesaan sehingga 

sangat rawan terhadap konflik horisontal akibat sarat kepentingan dan perbedaan 

kultur.

4.1.4.  Kondisi DAS Daerah Penelitian.

Jadi jika dilihat dalam sistem DAS Bengawan Solo, DAS Kali Pepe adalah 

Sub-DAS dari Bengawan Solo, sedangkan Kali Gatak adalah Sub-DAS dari Kali Pepe, 

dan Kali Sumber Tangkilan merupakan Sub-DAS kali Gatak. Sehingga dalam sistem 

DAS Bengawan Solo ini dapat diklasifikasikan bahwa Kali Sumber Tangkilan 

merupakan Sub-DAS urutan pertama,  Kali Gatak adalah Sub-DAS urutan kedua, 

sedangkan Kali Pepe (hulu / hilir)  adalah Sub-DAS urutan ketiga dalam sistem DAS 

Bengawan Solo. Dan untuk selanjutnya, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

DAS Kali Gatak adalah Sub-DAS urutan kedua dari sistem DAS Bengawan Solo 

(Asdak, 1995 : 21).

Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Kali Gatak dengan luas tangkapan 1152,97 Ha

yang berada disebelah barat laut kota Surakarta meliputi sebagian wilayah Kabupaten 

Sukoharjo, wilayah Kabupaten Karanganyar dan wilayah kota Surakarta, merupakan 

wilayah hulu dari Kota Surakarta merupakan kawasan pertanian dan berfungsi sebagai 

Wilayah Kab. Karanganyar

Wilayah Kab. Karanganyar

Wilayah Kab. Boyolali
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kawasan resapan air hujan.

Hasil survey lapangan pada bulan Juni-Agustus 2007, serta informasi dari 

Subdin Drainase Kota Surakarta menunjukkan bahwa sawah dan tegalan diwilayah 

Kelurahan Sumber, Kelurahan Karangasem dan Kelurahan Jajar Kota Surakarta telah 

banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan baru. Demikian juga di 

wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi Desa Baturan dan Desa Blulukan, serta

Desa Gonilan dan Desa Gajahan kabupaten Sukoharjo mengalami hal yang sama,

akibat adanya peningkatan pertambahan jumlah penduduk Kota Surakarta dan 

sekitarnya. Dampak dari alih fungsi lahan pada daerah tersebut adalah berkurangnya 

kawasan resapan sehingga meningkatkan aliran permukaan (surface runoff)  pada 

musim penghujan. Di sisi lain banyaknya saluran irigasi beralih fungsi menjadi saluran 

drainase, mengakibatkan sungai-sungai alam yang ada tidak mampu lagi menampung 

limpasan aliran permukaan pada saat terjadi hujan lebat, diantaranya adalah Kali 

Gatak, Kali Sumber dan Kali Gajah putih, sehingga menyebabkan banjir dan genangan 

Gambar  4.3    : DAS Kali Gatak 
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di kawasan hilirnya yaitu muara Kali Gatak dan Kali Sumber ke Kali Gajah Putih yang 

ada di wilayah Kelurahan Sumber.

4.1.5.  Kejadian Banjir dan Genangan di Daerah Penelitian

Hasil wawancara terhadap pamong dan masyarakat setempat, diketahui bahwa 

setiap musim penghujan, genangan air tidak pernah terjadi di kawasan pemukiman 

penduduk didaerah Gonilan, Blulukan, Karangasem, Baturan, Klodran dan Jajar yang 

terletak diwilayah hulu dan tengah DAS Kali Gatak, demikian juga tidak terjadi pada 

Kali Gajah Putih, melainkan sering terjadi diwilayah Kelurahan Sumber yang berada 

hilir DAS Kali Gatak yaitu kawasan muara Kali Sumber dan Kali Gatak sebelum 

masuk ke Kali Gajah Putih yang kemudian bermuara ke Kali Pepe hulu, dimana 

kawasan ini sering disebut sebagai kawasan genangan banjir (lihat lampiran foto).

Banjir yang terjadi disebabkan karena luapan air di hilir Kali Sumber dan Kali 

Gatak akibat adanya penyempitan (bottle neck) di muaranya, dan diperparah dengan 

adanya aliran balik (back water ) dari saluran-saluran yang menuju ke Kali Gajah 

Putih akibat adanya tanggul disepanjang sungai tersebut. Sehingga Sub Dinas Drainase 

Kota Surakarta melengkapi muara saluran-saluran tersebut dengan fasilitas pintu dan 

pompa air untuk mengurangi tinggi genangan. Akan tetapi, jika pintu dan pompa air 

tersebut tidak dapat dioperasikan, maka luapan banjir baik yang berasal dari Kali 

Gatak dan Kali Sumber akan menggenangi kawasan tersebut seperti kejadian banjir 

pada tanggal 1 Janauri 2007, tanggal 15 Januari 2007 dan pada tanggal 28 Desember 

2007.

4.2.  Analisa Luas DAS dan Sub DAS Daerah Penelitian
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Kemiringan lahan didaerah penelitian relatif datar berkisar antara 0–14% , hal 

ini agak menyulitkan dalam menentukan batas DAS dan Sub DAS nya. Maka

penentuan batas DAS dan Sub DAS didasarkan pada data dari Subdin Drainase Kota 

Surakarta dan informasi dari pamong setempat tentang batas terjauh lahan yang 

mengalirkan air menuju Kali Gatak. Pembagian dan penamaan DAS dan Sub DAS 

Kali Gajah Putih yang berada wilayah Kota Surakarta mengacu data Sub Dinas 

Drainase Kota Surakarta, sedang DAS dan Sub DAS Kali Gatak yang berada wilayah 

Sukoharjo dan Karanganyar berdasarkan hasil survey.

Hasil analisa pembagian DAS dan Sub DAS Kali Gatak dalam bentuk data peta 

GIS dapat dilihat pada Tabel 4.2. dan Gambar 4.4., dimana kondisi DAS Kali Gatak

terbagi 11 Sub DAS, yang terdiri dari 4 Sub DAS (Sub DAS 1 - 4) berada diwilayah 

Kota Surakarta, 5 Sub DAS diwilayah Kabupaten Karananyar (Sub DAS 5,6,8, 10 dan 

11) dan 2 Sub DAS  (Sub DAS 7 dan 9) diwilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.2 Luas Sub DAS pada DAS Kali Gatak                       

No. Sub DAS Luas (ha) Keterangan

Gambar 4.4.  Peta DAS dan Sub DAS Kali Gatak di wilayah Kota Surakarta, 
                      Kab. Karanganyar dan Kab. Sukoharjo. 
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1. Sub DAS 1 230,6401 Sal. Jl. Adi Sutjipto bag. Selatan, Kel. Karangasem (Ska)

2. Sub DAS 2 105,6214 Sal. Jl. Adi Sutjipto bag. Utara, Kelurahan Jajar (Ska)

3. Sub DAS 3 367,0837 Sal. Sumber, Kelurahan Sumber (Ska)

4. Sub DAS 4 35,2795 Sal. Jl. Jend.A.Yani bag. Slatan,Kel.Kerten & Manahan (Ska)

5. Sub DAS 5 93,5819 Sal. Perum. Fajar Indah & Prm. Baturan, Desa Baturan (Kra)

6. Sub DAS 6 66,3939 Sal. Desa Blulukan, Desa Blulukan (Kra)

7. Sub DAS 7 66,6376 Sal. Desa Gonilan, Desa Gonilan (Skh)

8. Sub DAS 8 40,1538 Sal. Desa Paulan (Kra)

9. Sub DAS 9 28,9527 Sal. Desa Gajahan (Skh)

10. Sub DAS 10 66,2271 Sal. Desa Malangjiwan (Kra)

11. Sub DAS 11 52,4073 Sal. Desa Bolon (Kra) 

Sumber: Hasil Olahan ArcGIS 9.0 (Samsul Hadi dkk. 2007)

Sedangkan gambaran skematis mengenai pembagian Sub DAS Kali Gatak dan 

Kali Gajah Putih dapat dilihat pada Gambar 4.5. di bawah ini.

4.3.   Analisa Tata Guna Lahan (Land Use) dari tahun 2001 – 2007.

Analisis perubahan tata guna lahan dilakukan dengan bantuan ArcGIS 9.0, 

sehingga disamping data hasil survey lapangan juga dibutuhkan peta digital lembar 

1548-334 dan 1548-343 tahun 2002 dan peta cetak tahun 2001 dari 
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BAKOSURTANAL serta peta foto citra satelit tahun 2007 lokasi penelitian.  Adapun 

langkah-langkah nya sbb :

 Membuat referensi geografis peta, yaitu mengubah layer reverensi geografis (10 

layer) dari peta digital dalam bentuk feature class menjadi bentuk shapefile untuk 

mempermudah editing peta dan perhitungannya dalam program ArcGIS 9.0.

 Editing Peta, untuk mempersiapkan peta dasar yang ada agar bisa digunakan dalam 

proses penghitungan, updating data dan untuk membuat layer-layer tematik turunan 

yang akan digunakan dalam proses penghitungan.

 Pembuatan Batas DAS Kali Gatak, dengan digitasi peta hasil survey lapangan yang 

telah discan dan diubah dalam format tif atau jpg. 

 Membandingkan Tata Guna Lahan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007

Hasil analisis tata guna lahan tahun 2001 dari peta digital tahun 2002 dan peta 

cetak tahun 2001, dapat dilihat pada Gambar 4.6. dan Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil analisa tata guna lahan DAS K.Gatak tahun 2001 dengan ArcGIS 9.0.

No Jenis Lahan Luas ( Ha ) tahun 2001*
1 Sawah 482,0263
2 Kebun/Ladang 33,8441
3 Padang rumput 22,0127

Gambar 4.6. :  Peta Tata Guna Lahan DAS Kali Gatak tahun 2001, hasil olahan ArcGIS.9.0
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4 Permukiman 595,5272
5 Bangunan/Gedung 18,0411
6 Perairan Tawar 1,1839

Sumber: Hasil Olahan ArcGIS 9.0

Sedang hasil analisis tata guna lahan dari tahun 2007 berdasar foto citra satelit 

tahun 2007 dapat dilihat pada pada Gambar 4.7.

Dengan membandingkan antara hasil analisis tata guna lahan tahun 2001 yang 

sebagai referensi, dengan hasil analisis tata guna lahan 2007 sebagai pembanding, 

diketahui perubahan luasan tata guna lahan seperti pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil analisa Perubahan Tata guna lahan DAS K. Gatak tahun 2001-2007.

Luas ( Ha )N
o Jenis Lahan 2001* % 2007** %

Kenaikan/Penuru
nan (%)

1
Sawah 482,172

1 41,82
396,160

5 34,36 - 7,46

2
Kebun/Ladang 33,8973

2
2,94 13,3744

5
1,16

- 1,78

3
Padang rumput 22,0217

3
1,91 13,8356

4
1,2

- 0,71

4
Permukiman 595,739

6 51,67 705,387 61,18 9,51

5
Bangunan/Gedung 17,9863

3
1,56

23,0594
2

0,44
6 Air tawar/Sungai 1,15297 0,1 1,15297 0,1 0

1152,97 1152,97
Sumber : *   Peta Topografi Bakosurtanal 2001.  ** Survey dan pengamatan foto udara 2007

Gambar 4.7  Peta Tata Guna Lahan DAS Kali Gatak tahun 2007, hasil olahan ArcGIS 9.0
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Tabel diatas menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan di DAS Kali 

Gatak yang menyebabkan menyusutnya daerah resapan air mencapai 9,95%, dan 

karena keterbatasan data,  maka perubahan luas lahan masing-masing tata guna lahan

dari tahun 2001 sampai tahun 2007 diasumsikan linier seperti pada Gambar 4.8.

Tabel  4.5. Luas dan Pembagian Penggunaan Lahan DAS Kali Gatak

Tahun Luas penggunan lahan (ha) Total

Sawah Kebun/Ladang Pdg.Rumput Permukiman Bang.Ged Air tawar Luas

2001 482,1721 33,89732 22,02173 595,7396 17,98633 1,15297 1152,97
2007 396,1605 13,37445 13,83564 705,387 23,0594 1,15297 1152,97
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4.4.  Analisa Koefisien Aliran (C)

Analisa koefisen aliran (C) didasarkan pada nilai (C) dari kemiringan (Slope) 

dan nilai (C)  dari tata guna lahan yang diteliti. Dengan Model builder pada ArcGIS 

9.0, ukuran sel (grid) 100 m x 100 m, kemudian dianalisis secara manual dengan 

bantuan sphread sheet (MS excel), analisa koefisen aliran (C) dilakukan dengan cara

Reclassify nilai (C) kemiringan lahan (slope) dan nilai (C) tata guna lahan, kemudian 

diganti menjadi nilai koefisien aliran (C) berdasarkan ketentuan pada Tabel 4.6 dan 

Tabel 4.7 (Dhanu, 2005). Dengan rumus penjumlahan (C) : Cresultan  =  Cslope +  Cttgn lhn, 

nilai (C) berbagai lahan yang tersaji pada Tabel 4.8.

Tabel 4.6 : Nilai C sebagai Input Reclassify Kemiringan (Slope)                                   

No. Keadaan Topografi Nilai C Nilai C (untuk reclassify)
1 0% - 8% 0,05 5
2 8% - 15% 0,10 10
3 15% - 25% 0,15 15
4 25% - 45% 0,20 20
5 Lebih dari 45% 0,25 25

Sumber : Dhanu, 2005

Tabel 4.7: Nilai C sebagai Input Reclassify Tata guna lahan                          

No. Tata guna lahan Nilai C Nilai C (untuk reclassify)
1 Sawah 0,15 15
2 Perkebunan/Kebun/Ladang 0,15 15
3 Padang rumput 0,25 25
4 Permukiman 0,35 35
5 Bangunan/Gedung 0,80 80
6 Air tawar/Sungai 0,9 90

Sumber : Dhanu, 2005

Gambar 4.8.  Trend Linier Perubahan Lahan di DAS Kali Gatak
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Hasil analisa berdasarkan Reclassify  nilai (C) dari kemiringan (Slope) dan 

nilai (C) dari tata guna lahan dengan menggunakan Model builder pada ArcGIS 9.0

dapat dilihat pada Tabel 4.8. dibawah ini.

Tabel 4.8.  Nilai C untuk berbagai Tata guna lahan hasil olahan Arc GIS 9.0 

No. Tata guna lahan Nilai C *

1 Sawah 0,17
2 Perkebunan/Kebun/Ladang 0.18
3 Padang rumput 0,27
4 Permukiman 0.37
5 Bangunan/Gedung 0,82
6 Air tawar/Sungai 0,9

Sumber : *Hasil olahan Arc GIS90

Hasil perhitungan (C) diatas, kemudian di ploting pada peta DAS Kali Gatak 

yang sudah diubah dalam bentuk sel (grid) dalam MS excel sesuai dengan tata guna 

lahan yang ada (2001 dan 2007). Hasil perhitungan koefisien aliran (C)  dari masing-

masing grid dengan bantuan MS excel  dapat dilihat pada lampiran.

Untuk memberikan proporsi luasan daerah terhadap pengaruh sebaran nilai C 

yang beragam, maka penentuan nilai C rata-rata pada DAS Kali Gatak dipakai metode 

Poligon Thiessen seperti perhitungan pada Tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9.  Nilai C tahun 2001 dan tahun 2007 (mengadopsi metode Poligon Thiessen)

Tahun 2001 Tahun 2007
No Jenis Lahan Nilai C

Luas (ha) Ctot. Luas (ha) Ctot.
1 Sawah 0,17 482,1721 81,969257 396,1605 67,347285

2 Kebun/Ladang 0,18 33,89732 6,1015176 13,37445 2,407401

3 Padang rumput 0,27 22,02173 5,9458671 13,83564 3,7356228

4 Permukiman 0,37 595,7396 220,42365 705,387 260,99319

5 Bangunan/Gedung 0,82 17,9863 14,748766 23,0594 18,908708

6 Air tawar/Sungai 0,9 1,15297 1,037673 1,15297 1,037673

2,71 1152,63 330,18 1152,63 354,36
Sumber : Hasil perhitungan
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Nilai C rata-rata dari masing-masing tahun (2001 & 2007) dapat diketahui 

dengan membagi nilai C total tahun 2001 dan  nilai C total tahun 2007 dengan luasan 

DAS yang ada (1152,97 ha), sehingga didapatkan C2001 = 0,2864 dan C2007 = 0,3074 

yang mengasumsikan trend kenaikan nilai C meningkat secara linier (y = ax)  dari 

tahun ke tahun sepeti grafik dibawah ini.

Dengan persamaan y = ax,  nilai y sebesar  0,0209713 (0,307406 - 0,2864139) 

dan  nilai x sebesar 6 (2007-2001), dapat diketahui nilai “a” sebesar 0,0034952, 

sehingga dapat perkirakan nilai C dari masing-masing tahun dari 2001 sampai tahun 

2007 seperti Tabel  4.10. dan dibuat grafik seperti pada Gambar 4.10. 

Tabel  4.10. Nilai C berdasarkan kenaikan alih fungsi lahan dari tahun 2001 – 2007

Tahun X a Y Y = Nilai C
2001 0 0,00349867 0,286414 0,286414
2002 1 0,00349867 0,289913 0,289913
2003 2 0,00349867 0,293411 0,293411
2004 3 0,00349867 0,296910 0,296910
2005 4 0,00349867 0,300409 0,300409
2006 5 0,00349867 0,303907 0,303907
2007 6 0,00349867 0,307406 0,307406
2008 7 0,00349867 0,310905 0,310905

Sumber : Hasil perhitungan

Gambar  4.9.   Trend Kenaikan nilai C dari tahun 2001 – 2007 di DAS Kali Gatak
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4.5.  Analisa Hidrologi

Analisa hidrologi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

aliran permukaan (surface runoff) yang melimpas di DAS Kali Gatak, akibat terjadinya 

alih fungsi lahan dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Sehingga perlu dihitung debit 

aliran permukaan (surface runoff) yang terjadi pada kondisi lahan tahun 2001 dan pada 

kondisi lahan tahun 2007 berdasarkan data-data curah hujan yang ada selama  15 tahun 

terakhir. 

Model hidrologi untuk menghitung aliran permukaan (surface runoff) dengan 

metode Rasional (Persamaan 2.4), yaitu dengan mengalikan luas area DAS (A) 

dengan intensitas hujan (I) berdasarkan data hujan yang ditinjau serta faktor koefisien 

aliran permukaan (C). Intensitas hujan (I) diasumsikan dihitung berdasarkan pada 

hujan harian rata-rata serta kejadian hujan pada saat terjadinya banjir dari data curah 
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Gambar  4.10.  Trend Kenaikan nilai C tiap tahun dari tahun 2001-2007
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hujan yang ada di 3 stasiun yang ada,  yaitu stasiun PBS Kartasura, stasiun Waduk 

Cengklik Panasan dan stasiun Banjarsari Surakarta, seperti terlihat pada Gambar 4.11. 

Data-data dari ketiga stasiun yang dianggap mewakili tersebut kemudian 

dianalisa untuk mendapatkan nilai curah hujan harian maksimum dan nilai curah 

hujan maksimum harian rata-rata seperti pada Tabel 4.11. dibawah ini 

Tabel 4.11.  Perhitungan hujan maksimum harian rata-rata  

Kejadian hujan 
Sta 

PBS*
Kartosuro

Sta 
Cengklik*

Sta
Banjarsari*

Hujan 
harian**

Hujan harian
maksimum**

N0. 

Thn Bln Tgl Rata-rata Rata-rata
3 4 105 27 71 67,67

1 1994 11 7 36 98 21 51,67 67,67
1 9 0 61 89 50,00

5 1 149 60 0 69,67
2 1995 12 9 0 80 24 34,67 69,67

3 22 0 0 152 50,67

3 5 112 27 67 68,67

3 1996 2 21 0 104 10 38,00 68,67
4 10 0 0 0 0,00

12 15 136 0 0 45,33

4 1997 3 7 1,5 86 0 29,17 57,33
2 14 0 72 100 57,33

10 19 77 0 5 27,33

5 1998 4 11 0 55 125 60,00 60,00

Gambar  4.11.   Letak tiga Stasiun hujan terhadap DAS Kali Gatak
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4 11 0 55 125 60,00

2 24 75 30 88 64,33

6 1999 1 25 30 57 27 38,00 64,33
6 27 0 0 105 35,00

5 20 76 0 5 27,00

7 2000 3 13 0 0 60 20,00 27,00
4 2 0 0 75 25,00

3 11 81 0 14 31,67

8 2001 10 16 5 93 0 32,67 32,67
4 5 0 0 80 26,67

6 1 79 0 25 34,67

9 2002 4 1 53 96 74 74,33 74,33
3 11 31 0 104 45,00

12 9 67 3 30 33,33

10 2003 3 22 0 90 25 38,33 57,00
12 30 31 26 114 57,00

11 9 82 1 0 27,67

11 2004 11 24 0 95 0 31,67 41,67
       2 27 2 5 118 41,67

12 20 89 5 0 31,33

12 2005 3 8 0 105 17 40,67 40,67
1 16 0 0 51 17,00

3 19 147 49 0 65,33

13 2006 2 26 48 226 0 91,33 91,33
12 9 25 11 120 52,00

4 18 97 0 1 32,67

14 2007 12 26 0 141 0 47,00 59,00
12 31 0 57 120 59,00

3 23 72 39 30 47,00

15 11 3 6 85 0 30,33 47,002008

10 28 14 29 66 36,33
Sumber :    *   Balai PSDA Surakarta, TNI AU dan BMG Jateng                 
                  ** Hasil olahan  data

Sedangkan dari hasil perhitungan berdasarkan data-data yang ada dari ketiga 

stasiun hujan, diperkirakan hujan maksimum harian rata-rata yang terjadi di DAS Kali 

Gatak tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 4.12. Hujan maksimum harian rata-rata DAS Kali Gatak  (Metode Aritmatik)   

Kejadian hujan
Hujan Harian Maksimum Rata-rata

No.
Tahun Bulan Tanggal (mm)

1 2006 2 26 91,33
2 2002 4 1 74,33
3 1995 12 9 69,67
4 1996 2 21 68,67
5 1994 7 36 67,67
6 1999 1 25 64,33
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7 1998 4 11 60,00
8 2007 12 26 59,00
9 1997 7 1,5 57,33
10 2003 3 22 57,00
11 2008 11 3 47,00
12 2004 11 24 41,67
13 2005 3 8 40,67
14 2001 10 16 32,67
15 2000 3 13 27,00
12 2004 11 24 41,67
13 2005 3 8 40,67
14 2001 10 16 32,67
15 2000 3 13 27,00

Sumber : Hasil perhitungan

Dari hasil analisa curah hujan diatas dapat dipilih besaran nilai intensitas hujan 

( I )  untuk perhitungan debit banjir (Qmax) yang menyebabkan terjadinya banjir dan 

genangan di daerah Kelurahan Sumber dengan metode Rasional.

Menurut Sobriyah (2003), dalam penelitiannya mengatakan bahwa hujan 

efektif diasumsikan akan terjadi selama 4 jam dengan prosentase hujan sebagaimana 

terlihat dalam Tabel 2.2. pada Bab II diatas. Sehingga dengan cara mengalikan 

prosentase hujan jam-jaman dengan ketinggian curah hujan harian yang ditinjau akan 

didapatkan nilai intensitas hujan ( I ) .

4.6.   Analisa Debit Banjir di DAS Kali Gatak pada tahun 2001 dan tahun 2007.

Untuk mengetahui terjadinya kenaikan aliran permukaan akibat pengaruh alih 

fungsi lahan di DAS kali Gatak, yang diperkirakan menyebabkan terjadinya banjir dan 

genangan di hilir DAS Kali Gatak, di daerah Kelurahan Sumber, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta, maka perlu dianalisa debit aliran permukaan pada kondisi 

tata guna lahan tahun 2001 dan tahun 2007 dan kemudian dibandingkan.

Debit aliran permukaan maksimum dianalisa berdasarkan pada beberapa asumsi 

kejadian hujan harian pada tahun yang ditinjau (tahun 2001 dan tahun 2007) dari 
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ketiga stasium hujan yang letaknya dekat DAS Kali Gatak (Gambar 4.11), sehingga 

fenomena banjir di hilir DAS Kali Gatak dapat didekati berdasarkan kejadian hujan 

yang terjadi di kawasan tersebut, yaitu 

1. Pertama, ketika terjadi hujan lebat di wilayah hulu DAS yang ditangkap di stasiun 

Waduk Cengklik Panasan. 

2. Kedua, ketika hujan lebat terjadi diwilayah tengah dari DAS yang ditangkap di 

stasiun PBS Kartosuro.

3. Ketiga, ketika hujan lebat terjadi di stasiun Banjarsari Surakarta 

Dari ketiga kemungkinan diatas, untuk menggambarkan keterpengaruhan dari 

suatu stasiun hujan terhadap suatu kawasan, debit aliran permukaan maksimum

dianalisis berdasarkan harga rata-rata curah hujan dari beberapa stasiun hujan yang 

berada dan berdekatan dalam kawasan tersebut (Suripin 2003, 26), sehingga analisa 

kejadian banjir diasumsikan sebagai berikut :

a. Dihitung berdasarkan metode rata-rata aljabar (aritmatik) yaitu tinggi hujan 

maksimum harian rata-rata dari data hujan di tiga stasiun yang ditinjau pada 

tahun 2001 dan 2007.

b. Dihitung berdasarkan metode poligon Thiessen dari data hujan di tiga stasiun yang 

ditinjau pada tahun 2001 dan tahun 2007.

Untuk kalibrasi kejadian banjir dan genangan di kawasan tersebut, hasil

perhitungan Debit aliran permukaan maksimum diatas dibandingkan dengan 

perhitungan dan asumsi Debit aliran permukaan maksimum berdasarkan kejadian 

banjir dan genangan yang terjadi, dengan menganalisis kejadian hujan pada tanggal 

yang sama atau yang mendekati tanggal kejadian hujan penyebab banjir tersebut.



                                                                                                                          

    71

Berdasarkan luasan DAS Kali Gatak (A) sebesar 1152,97 ha serta hasil analisa 

koeffisien aliran (C) pada tahun 2001 - 2007 yang ditinjau dan  kemudian memilih 

Intensitas hujan (I) berdasarkan kejadian hujan pada tahun yang sama, debit 

maksimum (Qmax) penyebab kemungkinan terjadinya banjir dan genangan dapat di 

analisa dengan persamaan 2.4.

4.6.1. Perhitungan Qmak berdasarkan hujan harian rata-rata maksimum dari 

kejadian hujan pada tahun 2001 dan 2007 (dengan metode Aritmatik).

Diasumsikan perhitungan kemungkinan terjadinya banjir (Qmak) dihitung 

berdasarkan tinggi hujan harian rata-rata maksimum sebesar 32,67 mm pada tahun 

2001 dan 59 mm pada tahun 2007, kemudian nilai intensitas hujan (I) dihitung 

berdasarkan  asumsi seperti pada Tabel 3.1. (Sobriyah, 2003), maka :

a.  Analisa berdasarkan asumsi hrata2 maks = 32,67  mm tahun 2001.

 Dengan hrata2 maks sebesar 32,67 mm, besarnya nilai intensitas (I) dapat dihitung 

berdasarkan Tabel 3.1. dan hasilnya terlihat  pada  Tabel  4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13. Hitungan I dari hrata2 maks = 32,67 mm tahun 2001 (metode Aritmatik)

Hujan jam-jaman ke Prosentase* Data hujan (mm)** Intensitas hujan (mm)

Hujan ke-1 38,70% 32,67 12,643

Hujan ke-2 32,30% 32,67 10,552

Hujan ke-3 18,70% 32,67 6,110

Hujan ke-4 10,30% 32,67 3,365

* Sobriyah (2003)  **Data hujan maksimum harian rata2 tahun 2001 (h = 32,67 mm)
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Berdasarkan hasil analisa koeffisien aliran (C) tahun 2001 sebesar 0,2864,

Qmax yang kemungkinan menyebabkan banjir dihitung seperti pada Tabel 4.14. 

dibawah ini.

Tabel 4.14.  Perhitungan Qmax tahun 2001 berdasarkan hrata2 maks =  32,67 mm 

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran 
( C2001)*

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 12,643 1152,97 0,2864 11,601

Hujan ke-2 0,002778 10,552 1152,97 0,2864 9,682

Hujan ke-3 0,002778 6,110 1152,97 0,2864 5,605

Hujan ke-4 0,002778 3,365 1152,97 0,2864 3,087

Sumber : *Hasil perhitungan

Kemudian dengan hrata2 maks yang sama (32,67 mm) terjadi pada kondisi lahan 

tahun 2007 dengan C2007 = 0,3074, maka besarnya Qmaks dihitung pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15.  Perhitungan Qmax tahun 2007 berdasarkan hrata2 maks =  32,67 mm 

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran 
( C2007)*

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 12,643 1152,97 0,3074 12,449

Hujan ke-2 0,002778 10,552 1152,97 0,3074 10,391

Hujan ke-3 0,002778 6,110 1152,97 0,3074 6,016

Hujan ke-4 0,002778 3,365 1152,97 0,3074 3,314

Sumber : *Hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan diatas, diketahui telah terjadi kenaikan Qmax sebesar 

0,8492 m3/det dan kenaikan Qmin sebesar 0,2260 m3/det, dari tahun 2001 - 2007.

b.  Analisa berdasarkan asumsi hrata2 maks = 59  mm tahun 2007.

Dengan hrata2 maks sebesar 59 mm, besarnya nilai intensitas (I) dapat dihitung 

berdasarkan Tabel 3.1. dan hasilnya terlihat seperti  pada  Tabel  4.16. dibawah ini.

Tabel  4.16.  Perhitungan I dari hrata2 maks = 59 mm tahun 2007 (metode Aritmatik)

Hujan jam-jaman Prosentase* Data hujan** (mm) Intensitas hujan (mm)



                                                                                                                          

    73

ke 
Hujan ke-1 38,70% 59 22,833

Hujan ke-2 32,30% 59 19,057

Hujan ke-3 18,70% 59 11,033

Hujan ke-4 10,30% 59 6,077

Sumber :* Sobriyah (2003)  **Data hujan maksimum harian rata2 tahun 2007 (h = 59 mm)

Dengan berdasarkan hasil analisa koeffisien aliran (C) pada tahun 2007 sebesar 

C2007=0,3074, besarnya Qmax , dapat dihitung seperti pada Tabel 4.17. dibawah ini

Tabel 4.17. Perhitungan Qmax tahun 2007 berdasarkan hrata2 maks = 59 mm 

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan*(mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran 
( C )*

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 22,833 1152,97 0,3074 22,4833

Hujan ke-2 0,002778 19,057 1152,97 0,3074 18,7651

Hujan ke-3 0,002778 11,033 1152,97 0,3074 10,8640

Hujan ke-4 0,002778 6,077 1152,97 0,3074 5,98394

Sumber : *Hasil perhitungan

Kemudian dengan hrata2 maks yang sama (59 mm) terjadi pada kondisi lahan 

tahun 2001 dengan C2001 = 0,2864, maka besarnya Qmaks dihitung pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Perhitungan Qmax tahun 2001 berdasarkan hrata2 maks = 59 mm 

Hujan jam-
jaman

Koefisien Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran*
( C2001 )

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 22,833 1152,97 0,2864 20,9496

Hujan ke-2 0,002778 19,057 1152,97 0,2864 17,4851

Hujan ke-3 0,002778 11,033 1152,97 0,2864 10,1229

Hujan ke-4 0,002778 6,077 1152,97 0,2864 5,5757

Sumber : *Hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan Qmaks sebesar 

1,5336 m3/det dan Qmin sebesar 0,4081 m3/det,  dari tahun 2001 sampai 2007.

4.6.2. Perhitungan Qmak berdasarkan hmaks rata2 dengan metode poligon Thiessen 
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Dalam analisa Qmak dengan metode Thiessen, berhubung pengaruh luasan Sta.

Waduk Cengklik (208,35 ha) dan Sta. Banjarsari (195,87 ha) lebih kecil dibandingkan 

dengan pengaruh luasan dari Sta. di PBS Pabelan (748,75 ha) seperti terlihat pada 

Gambar 4.12.  dan Tabel 4.19., maka perhitungan debit limpasan maksimum dari 

Sta.Waduk Cengklik dan Sta. Banjarsari dapat diabaikan, sehingga perhitungan Qmak

di analisa berdasarkan data hujan dari Sta. di PBS Pabelan Kartosuro. 

Tabel 4.19. Perhitungan Luas Poligon Thiessen terhadap DAS Kali Gatak Dengan GIS.

No. Lokasi Stasiun hujan Luas Poligon Thiessen terhadap DAS* (ha)

1 Sta. PBS Pabelan Kartosuro 748,75

2 Sta. Waduk Cengklik Panasan 208,35

3 Sta. Banjarsari Surakarta 195,87

Sumber : * Hasil olahan  data dengan ArcGIS.9.0.
Dengan asumsi bahwa kemungkinan banjir (Qmaks.) di wilayah Kelurahan 

Sumber, dihitung dengan metode poligon Thiessen berdasarkan tinggi hujan 

maksimum di stasiun PBS Pabelan Kartosuro pada tahun 2001 dan tahun 2007, maka 

Gambar  4.12.   Poligon Thiessen tiga Stasiun hujan terhadap DAS Kali Gatak
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hasil analisa hujan rata-rata kawasan tersebut dapat dilihat seperti pada Tabel 4.20. 

dan Tabel 4.21. Sedang nilai intensitas hujan (I) dihitung berdasarkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 4.20.  Kejadian hmaks tahun 2001 di wilayah Pabelan Kartosuro (PBS)

Kejadian hujan  (mm) di Sta*

No

.

Tanggal Kejadian 

hujan Pabelan

Cengkli

k Banjarsari

Pmaks. (mm)** 

Poligon Thiessen

Keterangan

24 Januari 2001 70 9 25 51,3321 Maksimum 

9 Februari 2001 38 50 65 44,7553

11 Maret 2001 81 0 14 54,9805 Maksimum 

17 April 2001 56 6 12 39,4897

2 Mei 2001 69 4 0 45,5321

8 Juli 2001 15 0 0 9,7411

19 September 2001 15 0 0 9,7411

14 Oktober 2001 45 0 0 29,2234

1 Nopember 2001 56 0 0 36,3669

31 Desember 2001 49 75 36 51,4899 Maksimum 

Sumber :    *   Balai PSDA Surakarta, TNI AU dan BMG Jateng                 
                  ** Hasil olahan  data dengan metode Thiessen

Tabel 4.21.  Kejadian hmaks tahun 2007 di wilayah Pabelan Kartosuro (PBS)

Kejadian hujan  (mm) di Sta*No

.

Tanggal Kejadian 

hujan Pabelan Cengklik Banjarsari

Pmaks. (mm) **

Poligon Thiessen

Keterangan

22 Januari 2007 67 23 0       47,6667 Maksimum 

20 Februari 2007 50 35 0 38,7952 Maksimum 

20 Maret 2007 30 18 0 22,7350

18 April 2007 97 0 1 63,1626 Maksimum 

22 Mei 2007 20 0 19 16,2159

7 Juni 2007 37 0 3 24,5378

Sumber :   *  Balai PSDA Surakarta, TNI AU dan BMG Jateng       
** Hasil olahan  data dengan metode Thiessen

a.  Analisa berdasarkan asumsi hmaks tahun 2001 dengan Metode Poligon Thiessen



                                                                                                                          

    76

Berdasarkan hmaks= 54,9805 mm (11 Maret 2001) dari ketiga stasiun hujan di DAS 

Kali Gatak, maka perhitungan intensitas hujan (I) dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22. Intensitas hujan dari hrata2 maks = 54,9805 mm tahun 2001 

Hujan jam-jaman ke Prosentase* Data hujan (mm)** Intensitas hujan (mm)

Hujan ke-1 38,70% 54,9805 21,2774

Hujan ke-2 32,30% 54,9805 17,7587

Hujan ke-3 18,70% 54,9805 10,2813

Hujan ke-4 10,30% 54,9805 5,6629

* Sobriyah (2003) **Data hujan hrata2 maks = 54,9805 mm

Dengan berdasarkan koeffisien aliran C2001=0,2864 pada tahun 2001, besarnya 

Qmax dapat dihitung seperti pada Tabel 4.23. dibawah ini.

Tabel 4.23. Perhitungan Debit Limpasan (Qmax ) tahun 2001 

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran*
( C2001 )

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 21,2774 1152,97 0,2864 19,5224

Hujan ke-2 0,002778 17,7587 1152,97 0,2864 16,2939

Hujan ke-3 0,002778 10,2813 1152,97 0,2864 9,4333

Hujan ke-4 0,002778 5,6629 1152,97 0,2864 5,1959

Sumber : *Hasil perhitungan

Kemudian dengan hrata2 maks yang sama (54,9805 mm) terjadi pada kondisi 

lahan tahun 2007 dengan C2007 = 0,3074, maka besarnya Qmaks dihitung pada Tabel 

4.24.

Tabel 4.24. Perhitungan Debit Limpasan (Qmax ) tahun 2007

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran 
( C2007)*

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 21,2774 1152,97 0,3074 20,9516

Hujan ke-2 0,002778 17,7587 1152,97 0,3074 17,4867

Hujan ke-3 0,002778 10,2813 1152,97 0,3074 10,1239

Hujan ke-4 0,002778 5,6629 1152,97 0,3074 5,5762

Sumber : *Hasil perhitungan
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Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan Qmak sebesar 

1,4292 m3/det dan Qmin sebesar 0,3803 m3/det, dari tahun 2001 sampai 2007.

b.  Analisa berdasarkan asumsi hmaks tahun 2007 dengan Metode Poligon Thiessen

Berdasarkan hmaks= 63,1626 mm (18 April 2007) dari ketiga stasiun hujan di DAS 

Kali Gatak, maka perhitungan intensitas hujan (I) dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Intensitas hujan dari hrata2 maks = 63,1626 mm tahun 2007

Hujan jam-jaman ke Prosentase* Data hujan (mm)** Intensitas hujan (mm)

Hujan ke-1 38,70% 63,1626 24,4439

Hujan ke-2 32,30% 63,1626 20,4015

Hujan ke-3 18,70% 63,1626 11,8114

Hujan ke-4 10,30% 63,1626 6,50575

* Sobriyah (2003) **Data hujan hrata2 maks = 54,9805 mm

Dengan berdasarkan koeffisien aliran sebesar C2007= 0,3074 pada tahun 2007, 

besarnya Qmax dapat dihitung seperti pada Tabel 4.26. dibawah ini.

Tabel 4.26. Perhitungan Debit Limpasan (Qmax ) tahun 2007

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran*
( C2007)

Debit 
(m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 24,4439 1152,97 0,3074 24,0696

Hujan ke-2 0,002778 20,4015 1152,97 0,3074 20,0891

Hujan ke-3 0,002778 11,8114 1152,97 0,3074 11,6305

Hujan ke-4 0,002778 6,50575 1152,97 0,3074 6,4061

Sumber : *Hasil perhitungan

Kemudian dengan hrata2 maks yang sama (63,1626 mm) diasumsikan terjadi pada 

kondisi lahan tahun 2001 dengan C2001= = 0,2864, maka besarnya Qmaks dihitung pada

Tabel 4.27. dibawah ini.
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Tabel 4.27. Perhitungan Debit Limpasan (Qmax ) tahun 2001

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran*
( C2007)

Debit 
(m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 24,4439 1152,97 0,2864 22,4277

Hujan ke-2 0,002778 20,4015 1152,97 0,2864 18,7187

Hujan ke-3 0,002778 11,8114 1152,97 0,2864 10,8371

Hujan ke-4 0,002778 6,5057 1152,97 0,2864 5,9691

Sumber : *Hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan Qmak sebesar 

1,6419  m3/det dan Qmin sebesar 0,4369 m3/det, dari tahun 2001 sampai 2007.

4.6.3. Perhitungan Qmak berdasarkan Kejadian Banjir 

Hasil observasi lapangan dan informasi dari media masa, banjir yang pernah 

melanda wilayah Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta terjadi 

pada tanggal 1 dan 28 Janauri 2007,  tanggal 15 Februari  2007 serta 28 Desember 

2007 seperti terlihat pada Tabel 4.28. Sedangkan pada tahun 2001 dan tahun-tahun 

sebelumnya, kejadian banjir yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan 

bagi masyarakat sekitar alur sungai hampir tidak pernah terjadi, dan kalaupun terjadi 

banjir, air sungai tidak pernah meluap dari badan sungai dan tidak sampai 

menggenangi wilayah disepanjang kiri-kanan sungai di bagian hilir (Kelurahan 

Sumber), sehingga masyarakat tidak pernah memperhatikan kejadian banjir tersebut. 

Tabel 4.28. Kejadian bajir tahun 2007 dan ketinggian hujan di tiga stasiun hujan.

Kejadian hujan  (mm) di Sta**No
.

Kejadian Banjir 
*Tahun 2007 Pabelan Cengklik Banjarsari Keterangan

1 01 Januari 2007 4 29 0 Media koran

2 28 Januari 2007 10 36 0 Media koran

2 15 Februari 2007 29 0 0 Observ. lapangan

4 28 Desember 2007 0 47 0 Observ. lapangan

Sumber : *  Observasi lapangan dan media masa(Koran) ** Dari data stasiun hujan
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Berdasarkan observasi lapangan tanggal 28 Desember 2007 terjadi banjir di 

wilayah Kelurahan Sumber dengan tinggi hujan maksimum sebesar 47 mm tercatat di 

stasiun Waduk Cengklik Panasan, sedangkan dua stasiun lainnya datanya nol atau 

kosong. Maka dengan asumsi tinggi hujan 47 mm kita analisa seberapa besar debit 

limpasan yang terjadi pada saat kejadian banjir tersebut dengan intensitas hujan (I) 

dihitung berdasarkan tinggi hujan tersebut seperti terlihat pada Tabel  4.29. 

Tabel  4.29.  Perhitungan I dari hujan maksimum harian (h=47mm) tahun 2007

Prosentase Hujan Jam-jaman* Data hujan (mm)** Intensitas hujan (mm)
Hujan ke-1 38,70% 47 18,189

Hujan ke-2 32,30% 47 15,181

Hujan ke-3 18,70% 47 8,789

Hujan ke-4 10,30% 47 4,841

*Sobriyah (2003) ** hmax = 47 mm yang terjadi di Sta. Cengklik pada tanggal 28 Des 2007

Berdasarkan hasil analisa koeffisien aliran (C) pada tahun 2007 sebesar 

C2007=0,3074, maka besarnya Qmax yang kemungkinan menyebabkan terjadinya banjir 

di Kelurahan Sumber, dapat dihitung seperti pada Tabel 4.30. dibawah ini

Tabel 4.30. Qmax penyebab banjir berdasarkan hmax = 47 mm pada tahun 2007

Hujan jam-
jaman

Koefisien  Intensitas 
hujan* (mm)

Luas DAS*
(ha)

Koeff. Aliran*
( C2007)

Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 18,189 1152,97 0,3074 17,9104

Hujan ke-2 0,002778 15,181 1152,97 0,3074 14,9485

Hujan ke-3 0,002778 8,789 1152,97 0,3074 8,6544

Hujan ke-4 0,002778 4,841 1152,97 0,3074 4,7668

Sumber :* Hasil perhitungan

Hasil perhitungan Qmax diatas dibandingkan dengan perhitungan Qmax

berdasarkan pada hmaks yang sama sebesar 47 mm namun di asumsikan terjadi pada 

kondisi lahan tahun 2001, dengan nilai C2001= = 0,2864, maka besarnya Qmaks  dapat 

dilihat pada Tabel 4.31.
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Tabel 4.31. Qmax penyebab banjir berdasarkan hmax = 47 mm pada tahun 2001

Hujan jam-
jaman

Koefisien  
Intensitas 

hujan* (mm)
Luas DAS*

(ha)
Koeff. Aliran 

( C2001 )*
Debit (m3/dt)

Hujan ke-1 0,002778 18,189 1152,97 0,2864 16,6887

Hujan ke-2 0,002778 15,181 1152,97 0,2864 13,9288

Hujan ke-3 0,002778 8,789 1152,97 0,2864 8,0640

Hujan ke-4 0,002778 4,841 1152,97 0,2864 4,4417

Sumber : *Hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan Qmak sebesar 

1,2217 m3/det dan Qmin sebesar 0,3251 m3/det, dari tahun 2001 sampai 2007.

4.6.4.  Hasil rekapitulasi Perhitungan Qmak

Rekapitulasi hasil perhitungan Qmak berdasarkan asumsi berbagai tinggi hujan 

dari data kejadian hujan tahun 2001 - 2007 dengan metode Aritmatik maupun metode 

poligon Thiessen disajikan pada Tabel 4.32. dibawah ini.

Tabel 4.32.  Kenaikan Qmax tahun 2001 dan 2007 berdasarkan beberapa asumsi hujan

Q2001 : hrata2  = 32,67 mm 
C2001  = 0,2864

Q2007 : hrata2 = 32,67 mm 
C2007 = 0,3074

Qmax Qmin Qmax Qmin

Kenaikan 
Qmax

Kenaika
n Qmin

11,6004447 3,0874 12,4496 3,3134 0,8492 0,2261

Q2001 : hrata2  = 59 mm 
C2001  = 0,2864

Q2007 : hrata2  = 59 mm 
C2007  = 0,3074

Qmax Qmin Qmax Qmin

Kenaikan 
Qmax

Kenaika
n Qmin

Hujan 
Harian 

Maksimum 
Rata-rata 

(hrata2 maks) 
dengan 
metode 

Aritmatik
20,9496 5,5757 22,4833 5,9839 1,5336 0,4081

Q2001 : hmaks= 54,980554mm 
C2001  = 0,2864

Q2007: hmaks= 54,980554mm
C2007 =  0,3074

Qmax Qmin Qmax Qmin

Kenaikan 
Qmax

Kenaika
n Qmin

19,5224 5,1959 20,9516 5,5762 1,4292 0,3803

Q2001: hmaks= 63,16263mm 
 C2001  = 0,2864

Q2001: hmaks= 63,16263mm 
C2007 = 0,3074

Qmax Qmin Qmax Qmin

Kenaikan 
Qmax

Kenaika
n Qmin

Hujan 
Harian 

Maksimum 
rata-rata 

(hrata2 maks)
dengan 
metode 

Thiessen 
   22,4277 5,9691 24,0696 6,4061    1,6419 0,4369
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Q2001  : hmaks  = 47 mm 
 C2001  = 0,2864

Q2007 : hmaks = 47 mm 
   C2007 = 0,3074

Qmax Qmin Qmax Qmin

Kenaikan 
Qmax

Kenaika
n Qmin

Hujan 
Harian 
Maks.

Penyebab 
banjir 2007 
(hmaks banjir) 

16,6887 4,4417 17,9104 4,7668 1,2217 0,3251

Sumber : Hasil perhitungan

Dari hasil rekapitulasi perhitungan Qmak (Tabel 4.32) diatas diketahui bahwa 

debit maksimum (Qmax) yang terjadi akibat hujan kawasan dengan metode Aritmatik

maupun metode Thiessen, semuanya menunjukkan terjadinya kenaikan debit, baik 

pada Qmax maupun Qmin nya,  hal ini disebabkan adanya kenaikan koeffisien aliran 

permukaan (C) dari tahun 2001 (0,2864) sampai tahun 2007 (0,3074).

4.6.5.  Kalibrasi analisa kejadian banjir dan genangan di Wilayah Sumber.

Untuk kalibrasi kejadian banjir dan genangan di wilayah Kelurahan Sumber, 

maka tinggi hujan (hmaks) penyebab banjir dan genangan dibandingkan dengan besaran 

hujan (hrata2 maks) hasil perhitungan berdasarkan metode Aritmatik dan metode poligon 

Thiessen, sehingga didapatkan gambaran peristiwa banjir dan genangan yang terjadi di 

daerah tersebut.

Kejadian banjir dan genangan di wilayah Kelurahan Sumber pada tanggal 28 

Desember 2007 diperkirakan dari Qmaks.= 17,9104 m3/sekon yang dihitung berdasarkan 

tinggi hujan h = 47 mm yang terjadi di Stasiun Waduk Cengklik (Tabel 4.28).

Ketinggian hujan yang mendekati kejadian banjir tersebut adalah h = 59 yang yang 

terjadi pada tanggal 26 Desember 2007 yang dihitung dengan metode Arimatik. 

Sedangkan perhitungan dengan metode Poligon Thiessen, ketinggian hujan yang 

mendekati kejadian banjir tersebut adalah h = 30,6862 mm (Tabel 4.33.) yang dihitung 
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berdasarkan hujan maksimum di stasiun Banjarsari pada tanggal 31 Desember 2007, 

dan h = 25,4797 mm (Tabel 4.34.) yang dihitung berdasarkan hujan maksimum di 

stasiun Waduk Cengklik pada tanggal 26 Desember 2007.

Tabel  4.33.  Perhitungan hujan rancangan 31 Desember 2007  (Poligon Thiessen)

No. Stasiun hmaks**
Luas poligon 
Thiessen* (ha)

(Ai x Pi)
P 

(mm)

1 PBS Pabelan 0 748,75 0
2 Wdk. Cengklik 57 208,35 11875,95
3 Banjarsari Ska 120 195,87 23504,4

A = 1152,97 35380,350 30,6862
Sumber :* Hasil perhitungan ** Data hujan

P  = Ai x Pi / A     =  35380,350/1152,97    = 30,6862 mm

Tabel   4.34.  Perhitungan hujan rancangan 26 Desember 2007  (Poligon Thiessen)

No. Stasiun hmaks**
Luas poligon 
Thiessen* (ha)

(Ai x Pi)
P 

(mm)

1 PBS Pabelan 0 748,75 0
2 Wdk. Cengklik 141 208,35 29377,35
3 Banjarsari Ska 0 195,87 0

1152,97 29377,350 25,4797
Sumber :* Hasil perhitungan ** Data hujan

P  = Ai x Pi / A    =  29377,350/1152,97     = 25,4797 mm

Dimana :  P  =  ketebalan hujan (mm) dengan metode Poligon Thiessen

A  =  luas DAS (ha)

4.7.   Analisis Periode Ulang Debit Maksimum dengan metode Gumbel

Untuk mengetahui kala ulang kejadian banjir yang pernah terjadi, perlu 

dihitung hujan rancangan yang menyebabkan banjir berdasarkan data hujan selama 15 

tahun (tahun 1994 - 2008) dengan metode Gumbel di 3 stasiun yang ada. Kemudian 

peristiwa banjir selama tahun 2001–2007 kita bandingkan dengan perhitungan debit 
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banjir kala ulang tersebut, sehingga diketahui kejadian banjir tersebut termasuk

periode ulang berapa tahunan. Sedang analisis hujan rancangannya sebagai berikut :

Tabel 4.35.  Perhitungan dari nilai ekstrim metode Gumbel.

No Tahun Xi*
n+1
m

Xi - x (Xi-X)2 Xi2

1 2006 91,33 16,00 34,11 1163,31 8341,17
2 2002 74,33 8,00 17,11 292,66 5524,95
3 1995 69,67 5,33 12,45 154,94 4853,91
4 1996 68,67 4,00 11,45 131,04 4715,57
5 1994 67,67 3,20 10,45 109,15 4579,23
6 1999 64,33 2,67 7,11 50,51 4138,35
7 1998 60,00 2,29 2,78 7,71 3600,00
8 2007 59,00 2,00 1,78 3,16 3481,00
9 1997 57,33 1,78 0,11 0,01 3286,73

10 2003 57,00 1,60 -0,22 0,05 3249,00
11 2008 47,00 1,45 -10,22 104,50 2209,00
12 2004 41,67 1,33 -15,55 241,89 1736,39
13 2005 40,67 1,23 -16,55 273,99 1654,05
14 2001 32,67 1,14 -24,55 602,83 1067,33
15 2000 27,00 1,07 -30,22 913,41 729,00

n = 15 858,34 4049,17 53165,67
Sumber : *Hasil perhitungan

Tabel 4.36. Tabel Reduced Mean, Yn dan Reduced Standard Deviation, Sn

Reduced Mean, Yn

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5220
20 0,5236 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,5309 0,5320 0,5332 0,5343 0,5353
30 0,5362 0,5371 0,5380 0,5388 0,8396 0,5403 0,5410 0,5418 0,5424 0,5436
40 0,5436 0,5442 0,5448 0,5453 0,5458 0,5463 0,5468 0,5473 0,5477 0,5481
50 0,5485 0,5489 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 0,5511 0,5515 0,5518
60 0,5521 0,5524 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 0,5540 0,5543 0,5545
70 0,5548 0,5550 0,5552 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567
80 0,5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 0,5581 0,5584 0,5585
90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5596 0,5598 0,5599
100 0,5600 0,5602 0,5603 0,5604 0,5606 0,5607 0,5608 0,5609 0,5610 0,5611

Reduced Standard Deviation, Sn

10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 1,0095 1,0206 1,0316 1,0411 1,0493 1,0565
20 1,0628 1,0696 1,0754 1,0811 1,0864 1,0915 1,0916 1,1004 1,1047 1,1080
30 1,1124 1,1159 1,1193 1,1226 1,1255 1,1285 1,1313 1,1339 1,1363 1,1388
40 1,1413 1,1436 1,1458 1,1480 1,1499 1,1519 1,1538 1,1557 1,1574 1,1590
50 1,1607 1,1623 1,1638 1,1658 1,1667 1,1681 1,1696 1,1708 1,1721 1,1734
60 1,1747 1,1759 1,1770 1,1782 1,1793 1,1803 1,1814 1,1824 1,1834 1,1844
70 1,1854 1,1863 1,1873 1,1881 1,1890 1,1898 1,1906 1,1915 1,1923 1,1930
80 1,1938 1,1945 1,1953 1,1959 1,1967 1,1973 1,1980 1,1987 1,1994 1,2001
90 1,2007 1,2013 1,2020 1,2026 1,2032 1,2038 1,2044 1,2049 1,2055 1,2060
100 1,2065 1,2069 1,2073 1,2077 1,2081 1,2084 1,2087 1,2090 1,2093 1,2096

Sumber : Suripin 2004,  hal.  51 – 52
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Tabel 4.37.  Tabel Reduced variate, YTr Sebagai Fungsi Periode Ulang

Periode Ulang Tr

(tahun)
Reduced Variate, 

YTr

Periode Ulang Tr

(tahun)
Reduced Variate, 

YTr

2 0,3668 100 4,6012

5 1,5004 200 5,2969

10 2,2510 250 5,5206

20 2,9709 500 6,2149

25 3,1993 1000 6,9087

50 3,9028 5000 8,5188

75 4,3117 10000 9,2121
Sumber : Suripin 2004, hal. 52

4.7.1. Analisis Hujan Rancangan  (R)

Analisa hujan rancangan ( R ) dengan berbagai periode ulang perlu dihitung

berdasarkan Tabel 4.35 diatas, sehingga perhitunganya sebagai berikut :

Jumlah data  n = 15

Rata-rata :  x = 858,34/15 =  57,223   dan   Sx = 4049,17/15  = 17,00664848

Dari  Tabel 4.36.  didapat nilai  : Yn   = 0,5100  dan  Sn    = 1,0095

Sehingga   :   1/a  = Sx/Sn  =  16,84660572   dan   b = x - (Yn * Sx/Sn ) =  48,63089775

Dimana :  n  = jumlah data

x = nilai rata-rata curah hujan maksimum selama n tahun

Sx = standar deviasi sampel (simpangan baku)

Yn =  Reduced Mean (tergantung jumlahn sampel/dta n)

Sn  =  Reduced Standard Deviation (tergantung jumlahn sampel/dta n)

YTr = Reduced Variate

Tr  = Return period (periode ulang)
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Hujan rancangan berbagai kala ulang dihitung dengan rumus R = b+(1/a * Ytr)

dengan berdasarkan Tabel 4.37., hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.38 dibawah ini.

Tabel 4.38.  Tabel perhitungan Hujan Rancangan ( R) berbagai periode ulang

No. P Ytr** 1/a* b* R

1 5 1,5004 16,8466 48,6308 73,9075
2 10 2,2510 16,8466 48,6308 86,5526
3 20 2,9709 16,8466 48,6308 98,6804
4 25 3,1993 16,8466 48,6308 102,5282
5 50 3,9028 16,8466 48,6308 114,3798
6 75 4,3117 16,8466 48,6308 121,2684
7 100 4,6012 16,8466 48,6308 126,1455

Sumber : *Hasil perhitungan ** Tabel 4.37. (Suripin 2004)

Sedangkan grafik hubungan antara hujan harian maksimum yang terjadi 

dengna periode ulang tertentu dapat dilihat pada Gambar 4.13. dibawah ini.
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Gambar 4.13.  Grafik Periode Ulang dengan Hujan Maksikum Harian
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4.7.2. Perhitungan Debit Puncak (Qmax) dengan berbagai Periode Ulang

Dalam perhitungan debit banjir dengan berbagai periode ulang menggunakan 

metode Rasional diperlukan data-data hujan untuk menghitung hujan rancangan (R)  

berbagai periode ulang dari suatu DAS, kemudian dari hasil perhitungan hujan 

rancangan (R) tersebut dapat ditentukan nilai intensitan hujan (I) berdasarkan teori 

Sobriyah (2003), sedangkan luas DAS dihihitung berdasarkan olahan peta topografi 

maupun foto satelit dengan ArcGIS 9.0. Untuk menentukan nilai koeffisien aliran 

permukaan digunakan asumsi kenaikan linier nilai C dari tahun 2001 – 2007 di DAS 

Kali Gatak dari hasil perhitungan dimuka yang disajikan pada Tabel 4.39., dibawah ini 

Tabel 4.39. Trend kenaikan nilai C berdasar kenaikan alih fungsi lahan (2001 – 2008)

No. Tahun Nilai C*

1 2001 0,2864
2 2002 0,2899
3 2003 0,2934
4 2004 0,2969
5 2005 0,3004
6 2006 0,3039
7 2007 0,3074
8 2008 0,3109

Sumber : *Hasil perhitungan

Dengan intensitas hujan yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan hujan 

rancangan (R) dari berbagai periode ulang (Tabel 4.38),  perubahan koeffisien aliran 

(C) dari tahun 2001 sampai tahun 2007 (Tabel 4.39) serta  luasan DAS Kali Gatak (A)

sebesar 1152,97 ha, dengan menggunakan metode Rasional (persamaan 2.4) 

didapatkan debit banjir berbagai periode ulang seperti terlihat pada Tabel 4.28. 

dibawah ini.
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Tabel 4.40.  Debit Banjir di Outlet DAS Kali Gatak dengan berbagai periode ulang

Periode P 5th P 10th P 20th P 25th P 50th P 75th P 100th

R (mm) 73,9075 86,5526 98,6804 102,5282 114,3798 121,2684 126,1455

Tahun C
I 

(mm/jam)
19,9556 23,0329 26,3675 27,4255 30,6841 32,5782 33,9191

2001 0,2864 18,6395 21,8286 24,8873 25,8577 28,8467 30,5840 31,8140

2002 0,2899 18,8669 22,0950 25,1909 26,1732 29,1986 30,9571 32,2022

2003 0,2934 19,0944 22,3614 25,4947 26,4888 29,5507 31,3304 32,5904

2004 0,2969 19,3218 22,6277 25,7983 26,8042 29,9026 31,7035 32,9786

2005 0,3004 19,5493 22,8940 26,1020 27,1197 30,2546 32,0767 33,3667

2006 0,3039 19,7767 23,1603 26,4056 27,4352 30,6065 32,4498 33,7549

2007 0,3074 20,0042 23,4267 26,7093 27,7508 30,9586 32,8231 34,1431

2008 0,3109 20,2316 23,6931 27,0130 28,0663 31,3105 33,1962 34,5313

Sumber : Hasil perhitungan

Bila dibandingkan perhitungan debit banjir dari berbagai periode ulang dengan 

hasil perhitungan Qmaks berdasarkan analisa hujan kawasan (DAS) dengan metode 

Aritmatik maupun metode poligon Thiessen yang ditinjau pada tahun 2001 dan 2007, 

periode ulang dari kejadian banjir dan genangan di DAS Kali Gatak termasuk periode 

ulang 5 - 10 tahun seperti terlihat pada Tabel 4.41. dibawah ini.

Tabel 4.41.   Rekapitulasi periode ulang kemungkinan penyebab terjadinya banjir 

No Metode
Qmax Thn 2001

(m3/dt)
Qmax Thn 2007

(m3/dt)
Kenaikan Qmax

m3/dt
Periode
(Tahun)

1
hmaks = 32,67mm 
berdasarkan metode 
Aritmatik

11,6004 12,4496 0,8492 P < 5

2 hmaks = 59 mm berdasarkan 
metode Aritmatik

20,9496 22,4833 1,5336 5 < P < 10

3
hmaks = 54,98mm 
berdasarkan metode Poligon 
Thiessen

19,5224 20,9516 1,4292 P = 5

4
hmaks = 63,16mm 
berdasarkan metode Poligon 
Thiessen

22,4277 24,0696 1,6419 P = 10

5 hmaks =  47 mm berdasarkan 
metode Poligon Thiessen

16,6887 17,9104 1,2217 P < 5

Sumber : Hasil perhitungan
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.   Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain sebagai berikut  : 

a. Daerah aliran sungai (DAS) Kali Gatak telah mengalami perubahan tata guna 

lahan yang cukup serius, terutama pada peralihan fungsi lahan dari persawahan, 

perkebunan dan padang rumput menjadi daerah permukiman. Pada tahun 2001 

prosentase luas lahan untuk Bangunan/Gedung 1,56%, Perkebunan/kebun 2,93%, 

Padang rumput 1,90%, Pemukiman 51,66%, Sawah 41,82% dan Perairan tawar 

0,10%. Sedang pada tahun 2007 prosentase luas lahan untuk Bangunan/Gedung 2 

%, Perkebunan/kebun 1,16%, Padang rumput 1,2 %, Pemukiman 61,18%, Sawah 

34,36% dan Perairan tawar 0,10%. Sehingga dengan perubahan fungsi lahan 

tersebut telah terjadi penyusutan dari lahan-lahan resapan menjadi permukaan 

tanah yang kedap air hingga mencapai 9,95% dari luas DAS yang ada sebesar

1152,97 ha.

b. Dari hasil analisa, kemungkinan kejadian hujan yang menyebabkan banjir dan 

genangan di wilayah Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 

tersebut adalah kejadian hujan kawasan yang terjadi secara bersamaan yang 

tercatat di tiga stasiun yaitu di stasiun hujan PBS Pabelan Kartosuro, Waduk 

Cengklik Panasan dan di stasiun hujan Banjarsari Surakarta. Dari hasil perhitungan 

dengan berbagai asumsi kejadian hujan kawasan dengan metode Aritmatik 
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maupun metode poligon Thiessen yang ditinjau pada tahun 2001 dan 2007, 

menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan debit aliran permukaan (surface runoff) 

di DAS Kali Gatak, baik debit maksimum maupun minimum.

c. Kenaikan debit aliran permukaan (surface runoff) tersebut dipicu oleh karena 

adanya alih fungsi lahan di DAS Kali Gatak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

analisa perubahan tata guna lahan yang menggambarkan adanya trend kenaikan 

koeffisien aliran permukaan ( C ), yaitu dari C2001  = 0,28646 pada tahun 2001 

menjadi  C2007 = 0,3074 pada tahun 2007.

d. Berdasarkan perhitungan periode ulang kejadian banjir dengan metode Gumbel, 

kejadian hujan yang menyebabkan banjir dan genangan di wilayah penelitian 

termasuk periode ulang 5 - 10 tahun.

Dengan kenaikan debit puncak tersebut serta diperparah dengan kemungkinan 

terjadinya proses pendangkalan akibat erosi di hulu, akan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan badan sungai Kali Gatak/Kali Gajah putih dalam menampung debit aliran 

permukaan, maka hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya banjir dan genangan 

di daerah hilirnya, wilayah Kelurahan Sumber yang berada di kiri kanan Kali Gatak 

dan Kali Gajah putih.

5.2.   S a r a n

a. Untuk menghindari terjadinya banjir dan genangan akibat tingginya aliran 

permukaan (surface runoff) ada beberapa alternatif, dan salah satunya adalah 

dengan teknologi konservasi airtanah, baik secara vegetatif maupun non vegetatif 

(cara mekanis), untuk  mengurangi jumlah aliran permukaan, baik di wilayah hulu, 

tengan maupun wilayah hilir DAS tersebut. 
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b. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penyelesaian yang menyeluruh dalam 

mengatasi masalah tersebut, baik diwilayah hulu maupun di hilir DAS, artinya di 

wilayah hulu diperlukan kearifan dalam pemanfaatkan lingkungan dalam 

menunjang kepentingan manusia, sehingga dapat menghindari terjadinya erosi, 

tanah longsor maupun kelangkaan air, sedang di wilayah hilir diperlukan suatu 

perencanaan dan pembangunan yang matang dalam penataan tata ruangnya dengan 

konsep perencanaan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan (Sustainable)..

c. Diperlukan kearifan dalam pemanfaatkan lingkungan untuk kepentingan manusia 

oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kabupaten disekitarnya, terutama 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang 

mempunyai wilayah hulu DAS Kali Gatak dengan melibatkan peran serta

masyarakat di ketiga daerah tersebut.

d. Perlunya data-data yang sempurna (valid) dari berbagai instansi yang terkait, mulai 

dari tingkat Kelurahan sampai Kabupaten/Kota mengenai data-data bencana yang 

terjadi maupun data-data penting lainya dari ketiga pemerintah daerah tersebut.

e. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang masalah banjir dan genangan akibat 

berubahnya fungsi lahan di DAS Kali Gatak secara menyeluruh dengan 

mempertimbangkann beberapa faktor baik teknis maupun non teknis, antara lain 

faktor geologi, infiltrasi, evaporasi dan kondisi sosial masyarakat (kependudukan).

Sehingga diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat 

dalam menangani mitigasi bencana serta melengkapi rekaman data base sehingga 

memiliki data-data aktual dan informatif untuk penyelesaian permasalahan 

lingkungan, terutama masalah drainase wilayah/kawasan.
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