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 ABSTRAK 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terletak di bagian tengah-selatan 

Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan berhadapan langsung dengan Samudera 

Hindia. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 3185,80 km², Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan provinsi terkecil kedua yang ada di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jumlah penduduk 

yang tiap tahunnya meningkat memberikan dampak kepada peningkatan kebutuhan lahan dan 

permintaan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan prasarana kota yang dapat menurunkan 

kualitas lingkungan seperti degradasi lingkungan dan bencana alam, salah satunya ialah bencana 

banjir yang akhir-akhir ini sering melanda beberapa wilayah di Yogyakarta. 

Penelitian ini memahas tentang kajian tingkat bahaya dan tingkat kerentanan wilayah DAS 

Code terhadap bencana banjir. Metode analisis yang digunakan yaitu metode AHP serta metode 

skoring dan pembobotan. Terdapat empat variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat bahaya 

banjir, yakni tinggi genangan, lama genangan, frekuensi genangan, dan luas genangan. Sementara 

itu variable yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan banjir adalah aspek sosial, aspek 

fisik, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Setiap variable tersebut memiliki total 14 parameter 

yang berbeda. 14 parameter tersebut ialah kepadatan penduduk, presentase jenis kelamin, presentase 

penduduk balita, presentase penduduk lansia, presentase penduduk disabilitas, presentase penduduk 

miskin, presentase pekerja di sektor rentan, kepadatan bangunan, kondisi jaringan jalan, intensitas 

curah hujan, penggunaan lahan, ketinggian topografi, jarak bangunan dari sungai, dan kondisi 

saluran drainase. 

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

bahaya bencana banjir di DAS Code masuk ke dalam kelas sedang dan tingkat kerentanan bencana 

banjir di DAS Code masuk ke dalam kelas rentan. 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dahulu Yogyakarta dikenal sebagai daerah 

yang sangat aman dan nyaman untuk dihuni. 

Namun seiring berjalannya waktu, rasa aman dan 

nyaman tersebut mulai memudar karena berbagai 

masalah yang muncul di Yogyakarta, seperti 

banjir, tanah longsor, kemacetan, dan sebagainya. 

Jumlah penduduk yang tiap tahunnya meningkat 

menjadi salah satu penyebab permasalahan 

tersebut. Hal ini membawa dampak kepada 

peningkatan kebutuhan lahan dan permintaan 

akan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan 

prasarana kota yang dapat menurunkan kualitas 

lingkungan seperti degradasi lingkungan dan 

bencana alam. Daerah resapan yang sedikit demi 

sedikit mulai dihilangkan, baik di daerah hulu 

maupun hilir, ditambah lagi dengan mental 

masyarakat yang belum mampu membuang 

sampah pada tempatnya, serta pola pikir mereka 

yang menganggap sungai adalah tempat sampah 

raksasa semakin memperburuk situasi tersebut. 
Saat ini banjir merupakan salah satu 

permasalahan serius yang terjadi di Yogyakarta 

karena hampir setiap tahun banjir selalu melanda 

berbagai wilayah di daerah istimewa ini saat 

musim penghujan tiba. Salah satu sungai yang 

membelah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah Sungai Code atau yang di bagian hulu 

bernama Sungai Boyong. Sungai Code 

merupakan sungai yang memiliki daya tarik 

cukup tinggi dibandingkan beberapa sungai lain 

yang melintasi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sungai yang berhulu di kaki Gunung Merapi 

ini memiliki peran dan arti yang sangat krusial 

bagi penduduk Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, khususnya wilayah yang dilalui oleh 

Sungai Code ini. Selain dimanfaatkan untuk 

sumber air minum serta mengairi daerah 

pertanian dan perikanan di wilayah Kabupaten 

Sleman dan Bantul, sungai ini juga dimanfaatkan 

untuk berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

terutama yang berada di bantaran Sungai Code. 

Tetapi selain membawa berkah bagi masyarakat, 

sungai yang berperan penting dalam berdirinya 

Kerajaan Mataram di Yogyakarta ini kadang kala 

juga membawa musibah. Salah satu contohnya 

terjadi pada tahun 2010 silam saat terjadi erupsi 

Gunung Merapi. Dampaknya dirasakan hingga 

bantaran Sungai Code yang melintasi Kota 

Yogyakarta. Dikarenakan pendangkalan Sungai 

Code yang disebabkan endapan material dari 

erupsi Gunung Merapi, banjir lahar dingin tidak 

dapat dihindarkan lagi. 

 Oleh sebab itu maka penataan kawasan 

bantaran Sungai Code, mulai dari daerah hulu 

hingga hilir, sangat mendesak untuk segera 

dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat 

yang hidup di area bantaran Sungai Code lebih 

merasa aman dari bencana, terutama bencana 

banjir yang seringkali masih terjadi di Sungai 

Code. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pemetaan daerah rawan dan bahaya 

banjir di wilayah yang dilalui Sungai Code, yakni 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, serta 

Kabupaten Bantul, merupakan suatu hal yang 

menarik untuk dikaji dan dianalisa. Berdasarkan 

latar belakang yang sebelumnya telah dijabarkan 

maka dapat ditentukan bahwa  rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat bahaya terhadap bencana 

banjir di wilayah DAS Code yang meliputi 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan 

Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana tingkat kerentanan terhadap 

bencana banjir di wilayah DAS Code yang 

meliputi Kabupaten Sleman, Kota 

Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas 

maksud dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui letak wilayah dan luas wilayah yang 

terdampak bencana banjir. Adapun tujuan dari 

penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat bahaya banjir di DAS Code 

berdasarkan karakteristik banjir yaitu lama 

genangan, tinggi genangan, frekuensi 

genangan, dan luas genangan. 

2. Mengukur tingkat kerentanan banjir di DAS 

Code berdasarkan parameter-parameter yang 

mempengaruhi dari aspek sosial, aspek 

ekonomi, aspek fisik, dan aspek lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberikan informasi kepada 

masyarakat khususnya yang bertempat tinggal 
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di wilayah DAS Code yang meliputi 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan 

Kabupaten Bantul mengenai daerah yang 

berpotensi, rentan, dan rawan terhadap banjir 

dan genangan sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran kepada masyarakat untuk dapat 

meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir 

yang sewaktu-waktu dapat menerjang. 

2. Informasi ini juga dapat dijadikan pedoman 

bagi masyarakat sekitar dalam mengelola 

penggunaan lahan agar lebih bijak dan lebih 

waspada untuk menghindari terjadinya 

bencana banjir dan genangan serta 

meminimalisir kerugian yang dapat 

ditimbulkan.. 

3. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu 

pemerintah daerah setempat dalam 

menerapkan sistem informasi kerentanan 

bencana banjir yang kemudian dapat 

diterapkan di wilayah terkait. 

4. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar 

pertimbangan bagi pemerintah setempat 

dalam upaya pengambilan kebijakan untuk 

menetapkan program pembangunan, 

pengelolaan, dan penanganan daerah-daerah 

rawan banjir dan genangan di berbagai sudut 

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, serta 

Kabupaten Bantul 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Lusi santry (2016) melaksanakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya 

dan kerentanan bencana banjir di wilayah Kota 

Yogyakarta, khususnya di wilayah Kecamatan 

Umbulharjo. Data-data yang diperlukan untuk 

menentukan tingkat bahaya banjir pada penelitian 

ini adalah berdasarkan karakteristik banjir seperti 

lama genangan, tinggi genangan, dan frekuensi 

genangan. Sedangkan kerentanan bencana banjir 

dapat ditentukan berdasarkan kondisi sosial, 

ekonomi, lingkungan, dan fisik. 

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat 

bahaya bencana banjir di wilayah kota 

yogyakarta, tepatnya kecamatan umbulharjo, 

masuk ke dalam kategori kelas rendah. Untuk 

tingkat kerentanan bencana banjir di kecamatan 

umbulharjo ini masuk ke dalam kategori rentan. 

Berdasarkan analisis skoring yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat kerentanan banjir di 

daerah ini adalah aspek sosial. 

 

3. LANDASAN TEORI 

A. Banjir 

Menurut BAKORNAS PB (2007) banjir 

adalah aliran air sungai yang tingginya melebih 

muka air normal, sehinga melimpas dari palung 

sungai menyebabkan adanya genangan pada 

lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan 

tersebut yang semakin meninggi, mengalir, dan 

melimpasi muka tanah yang biasanya tidak 

dilewati aliran air. 
 

B. Bahaya 

Bahaya (hazard) merupakan suatu fenomena 

atau situasi yang berpotensi menimbulkan 

kerusakan dan kehancuran pada manusia, jasa, 

dan lingkungan. United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) 

membagi bahaya menjadi lima kelompok, yaitu: 

1. Bahaya beraspek geologi, meliputi gempa 

bumi, tsunami, gunung api, dan longsor. 

2. Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara 

lain banjir, kekeringan, angin topan, dan 

gelombang pasang. 

3. Bahaya beraspek biologi, yakni wabah 

penyakit, hama, dan penyakit tanaman. 

4. Bahaya beraspek teknologi, antara lain 

kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, 

serta kegagalan teknologi. 

5. Bahaya beraspek lingkungan, yaitu kebakaran 

hutan, kerusakan lingkungan, dan pencemaran 

limbah. 
 

C. Kerentanan 

Berdasarkan UU no. 24 Tahun 2007 

pengertian dari kerentanan (vulnerability) atau 

rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik 

geologis, biologis hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu 

tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 

meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menghadapi dampak buruk 

bahaya tertentu. 
 

D. Metode AHP 

 Menurut Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 

AHP adalah suatu metodologi pengukuran 

melalui perbandingan pasangan-bijaksana dan 

bergantung pada penilaian para pakar untuk 

mendapatkan skala prioritas. Pada penelitian ini 

input utamanya berupa persepsi atau pandangan 

dari para ahli dan wawancara dengan masyarakat. 
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E. Metode Skoring dan Pembobotan 

 Skoring adalah melakukan operasi 

matematika dengan perkalian antara bobot dan 

nilai kelas yang telah dibuat. 
Sedangkan pembobotan adalah teknik 

pengambilan keputusan pada sebuah proses yang 

melibatkan berbagai faktor secara bersamaan 

dengan cara memberikan bobot pada setiap faktor 

tersebut. Metode pembobotan ini dapat dilakukan 

secara objektif maupun subjektif. Pembobotan 

secara objektif dilakukan dengan perhitungan 

statistik, sedangkan secara subjektif dilakukan 

dengan cara menetapkan berdasarkan 

pertimbangan tertentu, namun pembobotan secara 

subjektif ini harus dilandasi pemahaman yang 

kuat mengenai proses tersebut.  

 

4. METODE PENELITIAN 

A. Konsep Penelitian 

 Penelitian ini merupakan kelanjutan dari 

penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan 

oleh Lusi Santry, mahasiswa jurusan teknik sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

angkatan tahun 2012. Hal yang membedakan 

antara penelitian milik Lusi Santry dengan 

penelitian ini yaitu cakupan wilayah 

penelitiannya serta beberapa tambahan 

parameter. Cakupan wilayah penelitian milik 

Lusi Santry sebatas satu kecamatan, yaitu di 

Kecamatan Umbulharjo, yang terdiri dari 

beberapa kelurahan saja. Sedangkan pada 

penelitian ini cakupan wilayahnya lebih luas, 

yakni satu DAS yang meliputi 18 kecamatan. 

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan 

menentukan tingkat bahaya banjir yang kemudian 

dilanjutkan dengan menentukan tingkat 

kerentanan wilayah terhadap bencana banjir. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah 

Daerah Aliran  Sungai (DAS) Code yang 

meliputi Kabupaten Sleman di bagian hulu, Kota 

Yogyakarta di tengah, dan Kabupaten Bantul di 

bagian hilir. DAS Code sendiri mencakup 18 

kecamatan dengan luas sebesar 40,254 km². 

Terdapat empat kecamatan yang masuk ke dalam 

DAS Code di Kabupaten Sleman, yaitu 

Kecamatan Pakem, Ngaglik, Mlati, dan Depok. 

Sedangkan untuk Kota Yogyakarta terdapat 

sepuluh kecamatan yang masuk ke dalam DAS 

Code, yakni Kecamatan Jetis, Tegalrejo, 

Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, 

Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Pakualaman, 

dan Danurejan. Sementara untuk Kabupaten 

Bantul terdapat empat kecamatan yang masuk ke 

dalamwilayah DAS Code, yakni Kecamatan 

Banguntapan, Sewon, Pleret, serta Jetis.. Jumlah 

penduduk yang bertempat tinggal di 18 

kecamatan tersebut sebanyak 952855 jiwa. 

Gambar 4.1 menunjukkan lokasi penelitian saya 

di DAS Code. 

 
Gambar 4.1 DAS Code 

 

C. Kerangka Kerja Penelitian 

 Alur penelitian yang dilaksanakan untuk 

mengetahui tingkat bahaya dan kerentanan banjir 

di wilayah DAS Code dapat dilihat pada Gambar 

4.2.  
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     Gambar 4.2 Kerangka Kerja Penelitian. 

 

D. Pengolahan Data 

a. Tingkat Bahaya Banjir 

Pada penelitian ini tingkat bahaya 

banjir ditentukan dengan menganalisis 

beberapa karakteristik banjir yang didapat 

dengan metode AHP atau hasil wawancara 

dan kuesioner para ahli serta masyarakat 

dengan metode skoring yang sebelumnya 

bobot dari setiap parameternya telah 

ditentukan. Setelah itu data tersebut 

dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan 

kelas bahaya banjir, yakni kelas rendah, 

kelas sedang, dan kelas tinggi. Berikut ini 

merupakan metode yang digunakan untuk 

menghitung empat parameter bahaya banjir: 

a) Tinggi genangan 

Semakin tinggi genangan yang 

terjadi, maka tingkat bahaya di suatu 

wilayah juga semakin tinggi. Begitu 

pula dengan kerugian dan kerusakan 

yang ditimbulkan akibat terjadinya 

bencana banjir juga akan semakin tinggi. 

Berikut ini merupakan kelas klasifikasi 

tinggi genangan: 

1) < 76 cm (rendah) 

2) 76 – 150 cm (sedang) 

3) > 150 cm (tinggi) 

b) Lama genangan 

Semakin lama genangan yang 

terjadi, maka semakin besar kerugian 

dan kerusakan yang ditimbulkan. 

Tingkat bahaya daerah tersebut otomatis 

juga akan semakin besar. Berikut ini 

adalah kelas klasifikasi lama genangan: 

1) < 12 jam (rendah) 

2) 12 – 24 jam (sedang) 

3) > 24 jam (tinggi) 

c) Frekuensi genangan 

Semakin tinggi frekuensi atau 

semakin sering banjir menerjang, maka 

tingkat kerugian dan kerusakan yang 

disebabkan bencana banjir akan semakin 

tinggi, serta tingkat bahaya di lokasi tersebut 

juga semakin tinggi. Untuk parameter 

frekuensi genangan ini merupakan 

modifikasi dari penulis. Terdapat tiga kelas 

klasifikasi untuk parameter frekuensi 

genangan ini: 

1) 0 – 5 kali kejadian 

2) 6 – 20 kali kejadian 

3) > 20 kali kejadian 

d) Luas genangan 

Sama halnya dengan frekuensi 

genangan, parameter luas genangan ini juga 

merupakan modifikasi dari penulis. Semakin 

luas genangan yang terjadi, semakin tinggi 

tingkat bahaya di daerah tersebut. Selain itu 

kerugian serta kerusakan yang ditimbulkan 

juga semakin besar. Berikut ini merupakan 

kelas klasifikasi untuk parameter luas 

genangan: 

Mulai 

Studi Pendahuluan: 

1. Latar belakang     3. Rumusan masalah 

2. Tujuan 

Tingkat Bahaya Tingkat Kerentanan 

Data Primer: 

1. 1.  Kuisioner para ahli 

dan instansi  

2. Wawancara 

dengan 

masyarakat di 

daerah penelitian 

Data Primer: 

2. 1. Peta sebaran kejadian 

banjir di DIY 2016 

3. 2.  Data curah hujan di DIY 

2016 

4. 3.  Data penggunaan lahan 

di DIY 2016 

5. 4. Data kependudukan di 

kecamatan yang 

termasuk ke dalam DAS 

Code 2016 

 5. Data monografi 

kecamatan yang 

termasuk ke dalam DAS 

Code 2016 

Analisis Data 

Tingkat 

Bahaya Banjir 

Analisis Data 

Tingkat 

Kerentanan Banjir 

Hasil dan 

Pembahasan 
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1) < 100 m² 

2) 100 m² - 300 m² 

3) > 300 m² 

Pada Tabel 4.1 dibawah ini 

dijelaskan mengenai analisis skoring tingkat 

bahaya banjir yang telah tertuang dalam 

Perka BNPB Tahun 2012. 

 

Tabel 4.1 Analisis Skoring Tingkat Bahaya Banjir. 

 
 

 
b. Tingkat Kerentanan Banjir 

       Ada empat aspek yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

kerentanan suatu wilayah terhadap 

terjadinya bencana banjir. Keempat aspek 

tersebut ialah aspek sosial, aspek ekonomi, 

aspek fisik, serta aspek lingkungan. Setiap 

aspek tadi memiliki parameternya masing-

masing. Berikut ini merupakan penjelasan 

dari keempat aspek tersebut 

 

 

 

 

 

 

a) Aspek Sosial 

Tabel 4.2 Parameter Konversi Indeks Sosial  

                dan Persamaannya 
 

 
 

b) Aspek Ekonomi 

Tabel 4.3 Parameter Konversi Indeks Ekonomi  

                dan Persamaannya 

 
 

c) Aspek Fisik 

    Tabel 4.4 Parameter Konversi Indeks Fisik  

                    dan Persamaannya 
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d) Aspek Lingkungan 

         Tabel 4.5 Parameter Konversi Indeks  

             Lingkungan dan Persamaannya 

   
 

e) Akumulasi Skoring Tingkat Kerentanan 

Bencana Banjir 

  Berdasarkan perka BNPB no. 2 

tahun 2012 mengenai pedoman umum 

pengkajian risiko bencana, persamaan 

parameter konversi  indeks kerentanan untuk 

ancaman banjir dapat dilihat pada rumus di 

bawah ini. 

    
 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Tingkat Bahaya Banjir 

a. Tinggi Genangan 

Data tinggi genangan yang didapat 

nantinya diklasifikasikan ke dalam tiga 

tingkatan kelas, yaitu kelas rendah (<76 cm) , 

kelas sedang (76 – 150 cm), dan kelas tinggi 

(>150 cm). Skor untuk masing-masing 

tingkatan kelas tadi adalah 0,4; 0,8; dan 1,2  

serta bobotnya adalah sebesar 40% seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
 

Tabel 5.1 Skoring dan Pembobotan   

Tinggi Genangan  

 
Dari beberapa wilayah yang masuk ke 

dalam DAS Code, tingkat genangan paling 

tinggi berada di Kelurahan Keparakan, 

Mergangsan dengan ketinggian >150 cm. 

Untuk rata-rata tinggi genangan di lokasi 

penelitian adalah berkisar antara 76 – 150 cm. 

Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dikatakan bahwa sedang genangan di 

wilayah DAS Code termasuk ke dalam kelas 

sedang dengan nilai rata-rata sebesar 1,53. 

b. Lama Genangan 

   Data lama genangan yang didapat 

nantinya dikelompokkan ke dalam tiga 

tingkatan kelas, yaitu kelas rendah (<12 jam) , 

kelas sedang (12 - 24 jam), dan kelas tinggi 

(>24 jam). Skor untuk masing-masing 

tingkatan kelas tadi adalah 0,3; 0,4; dan 0,6 

serta bobotnya adalah sebesar 20% seperti 

yang dapat dilihat pada  Tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2 Skoring dan Pembobotan   

Lama Genangan  

             
  Dari beberapa wilayah yang masuk ke 

wilayah DAS Code, genangan paling lama 

berada di Kelurahan Keparakan dan 

Timbulharjo dengan durasi >24 jam serta rata-

rata durasi genangan yang terjadi di beberapa 

titik lokasi penelitian yaitu antara 12 – 24 jam. 

Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat dinyatakan bahwa lama genangan di 

wilayah DAS Code termasuk ke dalam kelas 

sedang dengan nilai rata-rata sebesar 1,65. 
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c. Frekuensi Genangan 

           Data frekuensi genangan yang didapat 

nantinya dikelompokkan ke dalam tiga 

tingkatan kelas, yaitu kelas rendah (0 – 3 

kali), kelas sedang (4 – 6), dan kelas tinggi (> 

6 kali). Skor untuk masing-masing tingkatan 

kelas tadi yaitu 0,2; 0,4; dan 0,6 serta 

bobotnya adalah 20% seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3 Skoring dan Pembobotan   

Frekuensi Genangan  

    
    Dari beberapa wilayah yang masuk ke 

wilayah DAS Code, tidak ada daerah yang 

pernah mengalami kejadian bencana banjir 

lebih dari 20 kali. Lebih dari setengah wilayah 

dalam penelitian ini memiliki frekuensi 

genangan 0-5 kali.  Jadi berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

frekuensi genangan di wilayah DAS Code 

termasuk ke dalam kelas rendah dengan nilai 

rata-rata sebesar 1,5. 

d. Luas Genangan 

Data luas genangan yang didapat 

nantinya dibagi ke dalam tiga tingkatan kelas, 

yaitu kelas rendah (< 100 m²) , kelas sedang 

(100 m² - 300 m²), dan kelas tinggi (> 300 

m²). Skor untuk masing-masing tingkatan 

kelas tadi adalah 0,2; 0,4;  dan 0,6 serta 

bobotnya adalah sebesar 20% seperti yang 

dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 Skoring dan Pembobotan   

 Luas Genangan  

  
Dari beberapa wilayah yang masuk ke 

wilayah DAS Code, daerah yang mengalami 

genangan banjir paling luas yaitu di 

Kelurahan Sinduadi dan Sendangadi dengan 

luas >300 m² serta rata-rata luas genangan 

yang terjadi di beberapa lokasi penelitian 

yaitu berkisar  antara 100 – 300 m². Maka 

berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

dinyatakan bahwa luas genangan di wilayah 

DAS Code termasuk ke dalam kelas sedang 

dengan nilai rata-rata sebesar 1,68. 

 

B. Analisis Tingkat Kerentanan Banjir 

a. Aspek Sosial 

a) Kepadatan penduduk 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa 

parameter kepadatan penduduk masuk ke 

dalam kelas tinggi dengan skor rata-rata 

sebesar 2,95. Kepadatan penduduk paling 

tinggi terletak di Kecamatan 

Gedongtengan sebesar 21440,62 

jiwa/km², sementara untuk kepadatan 

penduduk paling rendah berada di 

Kecamatan Pakem sebesar 847,69 

jiwa/km², dan rata-rata kepadatan 

penduduk di semua kecamatan yang 

termasuk ke dalam wilayah DAS Code 

adalah sebesar 9473,21 jiwa/km². 

b) Presentase penduduk kelompok 

rentan 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa 

parameter presentase kelompok rentan 

masuk ke dalam kelas tinggi dengan skor 

rata-rata 3. Presentase penduduk 

kelompok rentan paling tinggi terletak di 

Kecamatan Pakem yakni sebesar 

72,56%, sedangkan presentase penduduk 

kelompok rentan paling rendah berada di 

Kecamatan Ngaglik sebesar 66,18%, dan 

presentase rata-rata yang didapat adalah 

sebesar 69,81%. 
Berdasarkan hasil skoring pada 

aspek sosial yang telah dilaksanakan 

maka didapatkan nilai kerentanan sosial 

untuk wilayah DAS Code dengan 

perhitungan berikut ini: 
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b. Aspek Ekonomi 

a) Presentase penduduk miskin 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa 

parameter presentase penduduk miskin 

masuk ke dalam kelas rendah dengan 

skor rata-rata adalah 1. Presentase 

penduduk miskin paling tinggi terletak di 

Kabupaten Bantul yakni sebesar 15,89%, 

sedangkan presentase penduduk miskin  

paling rendah berada di Kota Yogyakarta 

sebesar 8,67%, dan presentase rata-rata 

yang didapat adalah sebesar 11,35%. 

b) Pekerja di sektor renan 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa parameter 

pekerja di sektor rentan masuk ke dalam 

kelas sedang dengan skor rata-rata 

sebesar 1,21. Presentase pekerja di sektor 

rentan paling tinggi berada di Kecamatan 

Pleret yakni sebesar 32,42%, sedangkan 

presentase pekerja di sektor rentan paling 

rendah berada di Kecamatan Pakualaman 

sebesar 2,75%, dan presentase pekerja 

sektor rentan rata-rata yang didapat 

adalah sebesar 11,01%. 

Berdasarkan hasil skoring pada aspek 

ekonomi yang telah dilakukan maka 

didapatkan nilai kerentanan ekonomi di 

wilayah DAS Code dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

 
c. Aspek Fisik 

a) Kepadatan bangunan 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa parameter 

kepadatan bangunan masuk ke dalam 

kelas tinggi dengan skor rata-rata sebesar 

2,39. Kepadatan bangunan paling tinggi 

berada di Kecamatan Gedongtengen 

yakni sebesar 0,99, sementara kepadatan 

bangunan paling rendah berada di 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul 

sebesar 0,10. 

 

 

b) Kondisi jaringan jalan 

Pengamatan secara visual dengan 

turun langsung ke lapangan merupakan 

metode yang digunakan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan analisis yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa 

parameter kondisi jaringan jalan masuk 

ke dalam kelas baik dengan skor rata-rata 

sebesar 1. Kondisi jaringan jalan paling 

baik berada di Kecamatan Depok dan 

Kecamatan Kraton yakni sebesar 90% 

dengan skor 1, sementara kondisi 

jaringan jalan paling buruk berada di 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul 

sebesar 71% dengan skor 1, dan rata-rata 

presentase kondisi jaringan jalan di 

semua kecamatan yang termasuk ke 

dalam wilayah DAS Code adalah sebesar 

83,79%. 

Berdasarkan hasil skoring pada aspek 

fisik yang telah dilaksanakan maka 

didapatkan nilai kerentanan fisik di 

wilayah DAS Code adalah sebagai 

berikut: 

 
d. Aspek Lingkungan 

a) Intensitas curah hujan 

Pada penelitian ini data curah hujan 

yang didapatkan dari BMKG hanya 

berupa data curah hujan bulanan di 

beberapa kecamatan yang berada di 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul pada tahun 2016, sedangkan 

untuk data curah hujan di wilayah Kota 

Yogyakarta tidak didapatkan. Satuan dari 

curah hujan adalah millimeter (mm). 

Tabel 5.5 menyajikan hasil 

skoring data curah hujan bulanan di 

beberapa kecamatan yang berada di 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul. 
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Tabel 5.5 Data Curah Hujan Bulanan di 

Beberapa Kecamatan   yang Berada di 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Bantul 

 
 

Berdasarkan data yang telah didapat 

maka dapat diketahui bahwa intensitas 

curah hujan bulanan tertinggi pada tahun 

2016 berada di Kecamatan Pakem 

sebesar 4103 mm, sedangkan intensitas 

curah hujan terrendah berada di 

Kecamatan Banguntapan sebesar 1127 

mm, serta rata-rata intensitas curah hujan 

di empat kecamatan tersebut adalah 

sebesar 2909,75 mm.  Berdasarkan 

klasifikasi untuk aspek lingkungan, 

intensitas curah hujan sebesar 2909,75 

mm masuk ke dalam kelas tinggi dengan 

kelas indeks >2500 mm dan memiliki 

skor sebesar 3. 

b) Penggunaan lahan 

Data penggunaan lahan di beberapa 

wilayah yang masuk ke dalam DAS Code 

tahun 2016 didapat dari Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) DIY. 

Berdasarkan data yang telah 

diperoleh maka dapat diketahui bahwa 

sebanyak sebelas kecamatan yang masuk 

ke dalam wilayah DAS Code termasuk 

ke dalam kelas tinggi karena lebih dari 

50% penggunaan lahan dijadikan area 

pemukiman dan industri. Sementara tujuh 

kecamatan lainnya masuk ke dalam kelas 

sedang karena lebih dari 50% 

penggunaan lahan dijadikan area 

pertanian dan jasa. Berdasarkan analisis 

yang telah dilaksanakan maka dapat 

ditentukan bahwa parameter penggunaan 

lahan masuk ke dalam kelas tinggi 

dengan skor rata-rata sebesar 2,61. 
c) Ketinggian topografi 

Beberapa kecamatan yang masuk 

ke dalam wilayah DAS Code 

memiliki ketinggian topografi yang 

berbeda-beda.  
Kecamatan Pakem merupakan 

daerah dengan letak topografi tertinggi 

diantara daerah lain yang berada di DAS 

Code. Dengan ketinggian lebih dari 300 

m dan skor 1. Kecamatan Pakem tersebut 

masuk ke dalam kelas rendah. Sementara 

untuk wilayah lain menunjukkan letak 

topografinya pada ketinggian 20 m – 300 

m dengan skor 2 dan masuk ke dalam 

kelas sedang. Parameter ketinggian 

topografi ini masuk ke dalam kelas 

sedang karena skor rata-ratanya adalah 

sebesar 1,94. 

d) Jarak bangunan dari sungai 

Beberapa kecamatan di wilayah 

DAS Code memiliki jarak dari sungai 

yang berbeda-beda. 

Data yang telah didapat 

menunjukkan bahwa 17 kecamatan 

masuk ke dalam kelas tinggi karena 

terdapat bangunan dengan jarak kurang 

dari 500 m dari Sungai Code, sedangkan 

untuk bangunan dengan jarak paling jauh 

dengan Sungai Code berada di 

Kecamatan Depok dengan jarak 896 m 

dan masuk ke dalam kelas sedang serta 

memiliki skor 2. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa parameter jarak 

bangunan dari sungai masuk ke dalam 

kelas tinggi dengan skor rata-rata sebesar 

2,94. 

e) Kondisi saluran drainase 

  Penilaian parameter kondisi saluran 

drainase ini dilakukan secara visual 

dengan terjun langsung ke lapangan. 

Beberapa hal yang dinilai adalah 

ketersediaan saluran drainase serta 

kondisi saluran drainase tersebut. 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilaksanakan menunjukkan bahwa 
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parameter kondisi jaringan jalan masuk 

ke dalam kelas baik dengan skor rata-rata 

sebesar 1. Kondisi saluran drainase 

paling baik berada di Kecamatan 

Banguntapan yakni sebesar 88% dengan 

skor 1, sementara kondisi saluran 

drainase paling buruk berada di 

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul 

sebesar 76% dengan skor 1, dan rata-rata 

presentase kondisi jaringan jalan di 

semua kecamatan yang termasuk ke 

dalam wilayah DAS Code adalah sebesar 

83,68%. 

Berdasarkan hasil skoring pada 

aspek lingkungan yang telah 

dilaksanakan maka didapatkan nilai 

kerentanan lingkungan di wilayah DAS 

Code dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 
 

C. Akumulasi Skoring Tingkat Bahaya 

dan Kerentanan Banjir 

a. Tingkat bahaya banjir 
Tabel 5.6 menyajikan skoring tingkat 

bahaya banjir dalam penelitian ini, 

sementara itu untuk hasil analisis skoring 

tingkat bahaya banjir di wilayah yang saya 

teliti dapat dilihat pada Tabel 5.7. 
 

Tabel 5.6 Skoring Tingkat Bahaya Banjir 

      
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.7 Hasil Analisis Skoring Tingkat 

Bahaya Banjir Setiap Kecamatan 

 
 Setelah mendapatkan nilai tingkat bahaya 

setiap kecamatan, langkah berikutnya ialah 

mengkalikan nilai total dari setiap kecamatan 

dengan presentase luas setiap kecamatan yang 

masuk ke dalam DAS Code. Setelah itu semua 

nilainya diakumulasi untuk mendapatkan nilai 

tingkat bahaya terhadap bencana banjir di 

wilayah DAS Code. Proses tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 5.8 di bawah ini. 

 

Tabel 5.8 Hasil Analisis Skoring Tingkat 

Bahaya Banjir DAS Code 
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Tabel 5.8 di atas ini menunjukkan 

bahwa tingkat bahaya banjir di wilayah 

DAS Code masuk ke dalam kelas sedang 

dengan skor  1,597. 

b. Tingkat kerentanan banjir 
Pada penelitian ini terdapat empat 

parameter yang digunakan untuk 

menganalisis tingkat kerentanan bencana 

banjir. Empat parameter tersebut yakni 

aspek sosial, aspek ekonomi, aspek fisik, 

serta aspek lingkungan. Data parameter 

kerentanan yang telah didapat kemudian 

dianalisis dan hasilnya akan 

diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan 

kelas, yaitu kelas kurang rentan, kelas 

rentan, dan kelas sangat rentan. Tabel 5.9 

menjelaskan skoring tingkat kerentanan 

banjir dalam penelitian ini, sementara itu 

untuk hasil analisis skoring tingkat 

kerentanan banjir di daerah penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.9 Skoring Tingkat Kerentanan 

Banjir 

 
 

Tabel 5.10 Hasil Analisis Skoring 

Tingkat Kerentanan Banjir 

 
 

 
 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa  tingkat 

kerentanan wilayah DAS Code terhadap 

bencana banjir termasuk ke dalam kelas 

rentan dengan skor kerentanan total sebesar 

37,7. Parameter yang paling berpengaruh 

terhadap tingkat kerentanan wilayah DAS 

Code terhadap bencana banjir adalah aspek 

sosial. 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tingkat bahaya dan 

tingkat kerentanan wilayah DAS Code 

terhadap bencana banjir yang telah 

dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat bahaya wilayah DAS Code 

terhadap bencana banjir masuk ke dalam 

kelas sedang dengan skor  1,597. 

2. Tingkat kerentanan wilayah DAS Code 

terhadap bencana banjir masuk ke dalam 

kelas rentan dengan skor 37,7. Parameter 

yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

kerentanan wilayah DAS Code terhadap 

bencana banjir adalah aspek sosial. Skor 

untuk setiap parameter kerentanan banjir di 

DAS Code adalah sebagai berikut: 

a. Aspek sosial memiliki skor sebesar 53,4 

b. Aspek ekonomi memiliki skor sebesar 

19,6 

c. Aspek Fisik memiliki skor sebesar 33 

d. Aspek lingkungan memiliki skor 

sebesar 31,9 

B. Saran 

1. Metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini sangat mudah untuk 

dimanipulasi. Oleh sebab itu disarankan 

untuk penelitian berikutnya agar 

menggunakan metode yang benar-benar 

dapat  menjamin keaslian data yang 

diperoleh.  

2. Dikarenakan waktu yang terbatas, data 

yang digunakan pada penelitian ini pun 

juga terbatas. Oleh sebab itu disarankan 

untuk penelitian yang akan datang data 

yang didapatkan lebih lengkap agar hasil 

yang didapatkan juga lebih baik. 

3. Pemerintah harus lebih aktif dalam 

menggelar berbagai macam kegiatan guna 

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 
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dalam menghadapi bencana banjir. 

Pemerintah juga harus tegas dalam 

membuat dan menjalankan peraturan yang 

berkaitan dengan sungai. 

4. Semua pihak di wilayah DAS Code, baik 

pemerintah maupun warga masyarakat, 

harus lebih bijak dalam menghadapi 

berbagai macam bencana, termasuk 

bencana banjir. Dengan adanya banjir 

seharusnya kita dapat mengambil pelajaran 

dari kejadian tersebut sehingga dapat 

mencegah terjadinya bencana banjir yang 

berulang. 
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