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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif kuantitatif yang 

berarti penelitian yang mengungkapkan masalah atau fenomena yang disertai angka-

angka pada penjelasannya. Penyusunan penelitian ini mengambil topik menentukan 

tingkat risiko banjir yang didasari oleh tingkat bahaya banjir, tingkat kerentanan banjir 

serta kapasitas. Metode yang digunakan  dalam menentukan tingkat risiko banjir 

terhadap DAS Winongo dengan metode skoring atau assessment serta metode kuisioner 

narasumber terhadap parameter yang mempengaruhi risiko banjir yaitu tingkat bahaya 

banjir, tingkat kerentanan banjir dan kapasitas. Metode tersebut digunakan agar dapat 

mengelompokkan data sehingga didapatkan beberapa kelompok data yang memiliki 

kesamaan yang berpengaruh pada parameter-parameter dari parameter yang berkaitan 

dengan risiko banjir. secara umum, risiko banjir didapatkan dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Dari rumus tersebut diketahui variable apa yang digunakan untuk mendapatkan 

tingkat risiko banjir. Tiap variable juga memiliki parameternya masing-masing. 

 Tingkat bahaya banjir memiliki empat parameter untuk menentukan besarnya 

nilai di suatu daerah.  Empat parameter tersebut adalah lama genangan, luas genangan, 

tinggi genangan serta frekuensi genangan. Nilai keempat parameter tersebut diolah dan 

dijadikan nilai tingkat bahaya banjir dan dapat dijadikan peta bahaya banjir di daerah 

tersebut. Untuk tingkat kerentanan banjir memiliki empat parameter untuk menentukan 

nilai kerentanannya di suatu daerah. Parameter tersebut yaitu kondisi fisik, kondisi 

sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi lingkungan yang disetiap parameter tersebut masih 

memiliki parameter-parameter pendukung. Untuk parameter selanjutnya adalah 
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kapasitas yang memiliki lima parameter untuk dapat menentukan nilai kapasitas di suatu 

daerah yaitu aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan 

kajian risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar serta 

pembangunan kesiapsiagaan. 

 Penentuan tingkat bahaya banjir pada penenlitian ini didasarkan pada kuisioner 

kepada para ahli pada bidang kebencanaan dan instasi lain yang bersangkutan. Selain 

kuisioner juga wawancara kepada masyarakat sekitar yang tinggal di area DAS 

Winongo serta pengembangan hasil penelitian terdahulu dari Arli (2017). Setelah 

seluruh data yang diperlukan terkumpul semua kemudian dianalisis menggunakan 

metode skoring-pembobotan untuk memperoleh tingkat bahaya banjir di suatu daerah. 

Untuk penentuan tingkat kerentanan banjir pada daerah tertentu didapatkan dari 

beberapa data yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Data-data tersebut 

didapatkan dari beberapa instasi bersangkutan baik didapat langsung maupun dari 

website resmi serta data penelitian terdahulu dari Arli (2017). Sedangkan untuk 

menentukan tingkat kapasitas  digunakan data dari parameter-parameternya yang juga 

didapatkan dari kuisioner serta wawancara kepada perangkat dan warga yang tinggal di 

area DAS Winongo yang kemudian data tersebut diolah menggunakan metode 

pembobotan untuk mendapatkan nilai kapasitas. 

 Kerentanan banjir memiliki sub parameter yang digunakan dalam mencari nilai 

tingkat kerentanan di suatu wilayah. Parameter pertama didasarkan pada aspek sosial 

yang mendefinsikan karakteristik penduduk daerah yang mengalami kerentanan dalam 

menghadapi bencana banjir. Parameter aspek sosial memiliki dua sub parameter yang 

berpengaruh dalam mendapatkan nilai tingkat kerentanan yaitu kepadatan penduduk 

serta presentase kelompok rentan. Parameter aspek ekonomi memiliki definisi yaitu 

tingkat kerapuhan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir yang ditinjau dari segi 

ekonomi. Aspek ekonomi memiliki dua sub parameter yang mempengaruhi nilai tingkat 

kerentanan yakni presentase rumah tangga miskin serta presentase pekerja sektor rentan. 

Untuk aspek fisik dapat menggambarkan bagaimana kondisi fisik dari wilyah yang 

ditinjau, dilihat dari tiga sub parameter yaitu kepadatan bangunan serta presentase 

kerusakan jaringan jalan. Sedangkan untuk aspek lingkungan yang memperlihatkan 

kondisi lingkngan daerah penelitian memiliki lima sub parameter yang berpengaruh 
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pada tingkat kerentanan banjir, yaitu intensitas curah hujan, penggunaan lahan, 

ketinggian topografi, jarak bangunan dari sungai serta kondisi saluran drainase. 

 Dari semua parameter untuk menentukan tingkat risiko banjir suatu wilayah 

yaitu tingkat bahaya banjir, tingkat kerentanan banjir beserta sub parameternya serta 

tingkat kapasitas, lalu akan didapatkan hasil yang kemudian diolah menjadi peta risiko 

banjir. Alur pemikiran yang akan dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 3.1. alur tersebut menyajikan keseluruhan parameter yang diperlukan untuk 

dapat menentukan tingkat risiko banjir DAS Winongo. 

 Sementara itu untuk parameter tingkat bahaya banjir dan tingkat kerentanan 

banjir akan dilakukan review kembali pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Arli (2017) yang kemudian akan diperbarui pada beberapa data seperti data 

kependudukan dan data karakteristik banjir. Data-data tersebut akan diperbarui yang 

sebelumnya diambil dari tahun 2016 diubah menjadi data dari tahun 2017. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini berada di kawasan Daereah Aliran Sungai Winongo 

yang meliputi dua kabupaten dan satu kota.bagian hulu DAS Winongo berada di 

kawasan Kabupaten Sleman melewati kota Yogyakarta dan berakhir di Kabupaten 

Bantul. Kawasan DAS Winongo mencakup 16 kecamatan yang terbagi pada dua 

kabupaten dan satu kota dengan luas keseluruhan sebesar 288,81 km
2, 

namun luas 

wilayah DAS Winongo dari 16 kecamatan sendiri hanya sebesar 47,83 km
2
. Dari 16 

kecamatan yang berada di wilayah DAS Winongo terdapat 813.631 jiwa penduduk yang 

tinggal di kawasan tersebut. 
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Gambar 3.1 Alur Pikiran Penelitian 
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Gambar 3.2 Batas Wilayah DAS Winongo 

 

Kawasan DAS Winongo yang berada di wilayah Kabupaten Sleman 

mencakup 6 kecamatan. 6 kecamatan yang dilalui Sungai Winongo yaitu  
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Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, Kecamatan Sleman, Kecamatan Ngaglik, 

Kecamatan Mlati serta Kecamatan Gamping. Lokasi keenam kecamatan tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.2 diatas. Dari keenam kecamatan yang masuk pada 

kawasan DAS Winongo di Kabupaten Sleman memiliki luas total 214,54 km
2
 

(BPS). Jumlah penduduk yang bermukim di enam kecamatan tersebut sebanyak 

413.614 jiwa (Disdukcapil). Luas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk yang 

berada di kawasan DAS Winongo dapat dilihat pada table 3.1. 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Tiap Kecamatan DAS Winongo di 

Kabupaten Sleman 

Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Jumlah Penduduk (jiwa) 

Pakem 

Turi 

Sleman 

Ngaglik 

Mlati 

Gamping 

43,84 

43,09 

31,32 

38,52 

28,52 

29,25 

36.806 

36.356 

66.835 

93.875 

88.754 

90.988 

Jumlah 214,54 413.614 

Sumber: BPS (2018 b) dan Disdukcapil (2018) 

Sedangkan untuk bagian tengah sungai yang melalui kawasan Kota 

Yogyakarta, Sungai Winongo melalui delapan kecamatan. Delapan kecamatan 

tersebut yaitu Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Jetis, 

Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan 

Gedongtengen Serta Kecamatan Ngampilan. Total keseluruhan luas kecamatan di 

Kota Yogyakarta yang terkacup pada DAS Winongo seluas 13,28 km
2
 (BPS). 

Penduduk di KotaYogyakarta adalah bagian terpadat dari DAS Winongo 

dibandingkan dengan Kabupaten Sleman ataupun Kabupaten Bantul. Penduduk 

yang tinggal di delapan kecamatan tersebut pada tahun 2017 berjumlah 202.761 

jiwa (Disdukcapil). Data jumlah pendudukdan luas tiap kecamatan di Kota 

Yogyakarta yang tercakup pada DAS Winongo dapat dilihat pada table 3.2 

berikut. 
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Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Tiap Kecamatan DAS Winongo di 

Kota Yogyakarta 

Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Jumlah Penduduk (jiwa) 

Tegalrejo 

Mantrijeron 

Jetis 

Wirobrajan 

Kraton 

Gondomanan 

Gedongtengen 

Ngampilan 

2,91 

2,61 

1,70 

1,76 

1,40 

1,12 

 0,96 

0,82 

36.853 

35.207 

27.235 

27.746 

21.939 

15.010 

20.210 

18.561 

Jumlah 13,28 202.761 

 Sumber: BPS (2018 c) dan Disdukcapil (2018) 

Hulu DAS Winongo yang terletak pada Kabupaten Bantul melewati dua 

kecamatan yaitu Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon. Total luas dua 

kecamatan tersebut sebesar 60,99 km
2
 (BPS). Dua kecamatan tersebut memiliki 

luas dan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang tinggal di dua 

kecamatan tersebut sebesar 197.256 jiwa (Disdukcapil). Data sebaran penduduk 

dan luas tiap kecamatan dapat dilihat pada table 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Tiap Kecamatan DAS Winongo di 

Kabupaten Bantul 

Kecamatan Luas Wilayah (km
2
) Jumlah Penduduk (jiwa) 

Kasihan 

Sewon 

33,83 

27,16 

100.222 

97.034 

Jumlah 60,99 197.256 

 Sumber: BPS (2018 a) dan Disdukcapil (2018) 

3.3. Kerangka Kerja Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan alur yang dapat dilihat pada Gambar 

3.3 di bawah ini. Pada gambar tersebut dapat dilihat alur penelitian beserta 

parameter apa saja yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko banjir di 

wilayah DAS Winongo.  

Menurut Hooijer (2004) Dalam Idris dan Darmashiri (2015) risiko banjir 

merupakan fungsi dari kemungkinan bahaya banjir dan potensi kerusakan, 

sebagian besar tindakan pengurangan ancaman banjir bertujuan untuk mengurangi 

kemungkinan serta potensi kerusakan akibat banjir.Parameter pada risiko banjir 

juga memiliki difinisi beserta pengaruhnya terhadap kejadian banjir. 
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Gambar 3.3 Bagan Alir Metode Penelitian 
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3.3.1. Parameter Tingkat Bahaya Banjir 

a) Tinggi genangan 

Tinggi genangan banjir yaitu jarak antara permukaan banjir dengan 

tanah biasa. 

b) Lama genangan 

Lama genangan yaitu durasi dari bajir tersebut. Dihitung mulai dari 

permukaan air meluap dari sungai dan berhenti saat permukaan surut dan 

normal kembali pada keadaan sungai normal.  

c) Frekuensi genangan 

Frekuesi genangan yaitu seberapa seringnya kejadian sebuah bencana 

banjir dalam kurun waktu tertentu.  

d) Luas genangan 

Luas genangan yaitu luas area yang digenangi banjir mulai dari daerah 

pemukiman maupun persawahan atau perkebunan. Dari seluruh parameter, 

semakin semakin besar nilainya maka semakin tinggi pula tingkat bahaya 

wilayah tersebut. 

3.3.2. Parameter kerentanan  

Menurut Wisner (2008) dalam Nasiri dkk. (2016). Kerentanan ialah 

karakteristik individu maupun kelompok orang dalam kondisi yang 

mempengaruhi kemampuan mereka untuk memprediksi, menanggulangi, 

berjuang, dan memulihkan diri dari efek ancaman lingkungan. Aspek dari tingkat 

kerentanan ialah: 

a) Aspek kerentanan Sosial meliputi parameter:  

1) Kepadatan penduduk  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 parameter 

kepadatan penduduk yaitu selisih antara jumlah penduduk dengan luas 

wilayah yang didiami dan dinyatakan dalam satuan jiwa/km2.  

2) Presentase kelompok rentan:  

a. Rasio jenis kelamin  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio 

jenis kelamin yaitu selisih jumlah penduduk berjenis kelamin 
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perempuan dengan jumlah total penduduk di wilayah tersebut dikali 

100, dengan satuan persen (%).  

b. Rasio kelompok umur  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio 

kelompok umur yaitu selisih jumlah penduduk dengan usia muda 

antara umur 0-14 tahun dan usia tua dengan umur lebih dari 64 tahun 

dibandingkan dengan jumlah total penduduk dikali 100, dengan satuan 

persen (%). 

c. Rasio orang cacat  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio 

orang cacat yaitu selisih jumlah penduduk yang disability (cacat) 

seperti bisu/tuli (tunarungu), buta (tunanetra), cacat fisik (tunaraga), 

cacat mental dan lemah ingatan dengan jumlah keseluruhan penduduk 

dikali 100, dengan satuan persen (%). 

b) Kerentanan ekonomi:  

1) Presentase rumah tangga miskin 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio 

kemiskinan yaitu selisih antara jumlah penduduk kurang mampu/miskin 

dengan jumlah total keseluruhan penduduk dikali 100, dengan satuan 

persen (%). 

2) Pekerja di sektor rentan  

Pekerja di sektor rentan ialah presentase antara jumlah pekerja 

pada sektor rentan terutama yang rentan terhadap bencana banjir. 

didapatkan dari selisih antara jumlah pekerja pada sektor rentan dengan 

total keseluruhan penduduk dikali 100, dengan satuan persen (%). 

c) Kerentanan fisik:  

1) Kepadatan bangunan  

Kepadatan bangunan yaitu selisih antara bangunan yang ada di 

suatu wilayah dalam satuan m
2
 dengan luas wilayah keseluruhan dikali 

100, dengan satuan persen (%). Semakin tinggi nilai kepadatan bangunan 

maka semakin tinggi pula tingkat kerentanan wilayah tersebut. 
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2) Kondisi Jaringan Jalan  

Kondisi jaringan jalan yaitu presentase kerusakan jaringan jalan di 

wilayah tersebut. Nilainya didapatkan dengan cara pengamatan langsung 

dengan turun ke lapangan. Semakin keil nilainya semakin tinggi pula 

tingkat kerentanan wilayah tersebut.  

d)  Kerentanan lingkungan  

1) Jenis penggunaan lahan  

Jenis penggunaan lahan yaitu macam-macam pemanfaatan manusia 

terhadap lahan yang ada disekitarnya yang diperuntukkan untuk berbagai 

kegiatan. Selain penggunaan lahan juga dilihat dari intensitas hujan serta 

jarak bangunan dari sungai. Semakin tinggi nilai seluruh parameter 

tersebut maka semakin tinggi pula nilai kerentanan wilayah tersebut. 

3.3.3. Parameter Kapasitas  

a) Kelembagaan penanggulangan bencana  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 keberadaan 

organisasi penanggulangan bencana yaitu keberadaan lembaga atau pun forum 

yang memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana baik yang dibentuk 

oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.  

b) sistem peringatan dini (early warning system) 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 keberadaan 

dan jenis sistem peringatan dini (early warning system) yang berfungsi untuk 

melakukan peringatan sedini mungkin apabila terjadi suatu bencana 

khususnya bencana banjir. Sistem peringatan dinimemiliki berbagai macam 

jenis yaitu seperti kentongan, speaker, sirine, dan alat peringatan lain.  

c) Sosialisasi kebencanaan 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 sosialisasi 

atau pelatihan kebencanaan adalah pengurangan risiko bencana serta 

pemulihan maupun penyadaran pengetahuan terhadap kebencanaan kepada 

masyarakat dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan untuk mencegah 

maupun menghadapi banjir.  
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d) Pengurangan faktor risiko dasar 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 pengurangan 

faktor risiko dasar yaitu salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan 

rencana-rencana yang memiliki hubungan dengan lingkungan hidup, termasuk 

untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap 

perubahan iklim. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah berupa aturan 

agar tidak mendirikan bangun rumah dan bertani di sepanjang bantaran 

sungai.  

e) Pembangunan kesiapsiagaan  

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 pembangunan 

kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk upaya 

untuk mengurangi ataupun menghilagkan ancaman suatu bencana. Dalam 

kesiapsiagaan dilakukan dengan cara mempersiapkan kebutuhan yang akan 

timbul apabila terjadi bencana. Beberapa contoh pembangunan kesiapsiagaan 

dapat berupa tersedianya dana khusus bencana, SOP banjir, jalur evakuasi, 

petunjuk evakuasi, dan lokasi evakuasi. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini memerlukan dua jenis data guna memperoleh hasil berupa 

risiko banjir. Data-data tersebut berpa data primer serta data sekunder. 

a) Data primer 

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya. Metodenya bermacam-macam seperti wawancara, pendapat 

dari individu maupun kelompok, kuisioner, serta hasil observasi suatu obyek. 

Penelitian ini data primer diperoleh dengan metode kuisioner serta 

wawancaradengan warga yang tinggal di kawasan DAS Winongo. Namun 

wawancara tidak dilakukan di seluruh kawasan DAS winongo dikarenakan 

kurangnya waktu serta tenaga. Penulis hanya melakukan kuisioner serta 

wawancara terhadap warga yang desanya berdekatan langsung pada Sungai 

Winongo.  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa data 

karakteristik banjir guna mengetahui tingkat bahaya banjir. Selain itu juga 
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untuk memperoleh data keberadaan organisasi kebencanaan, sistem peringatan 

dini, sosialisasi kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar serta 

pembangunan kesiapsiagaan. Data tersebut digunakan untuk mendapatkan 

nilai kapasitas. Namun pada analisis tingkat bahaya banjir penulis lebih 

melakukan review terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh Arli (2017) 

dengan judul penelitian Kajian Tingkat Kerentanan dan Bahaya Banjir di 

Wilayah Yogyakarta dengan Metode Arcgis dengan studi kasus pada DAS 

Winongo. 

b) Data Sekunder 

Data yang kedua yaitu data sekunder yang didapat dari media 

perantara seperti buku, catatan ataupun penelitian yang telah dilakukan. Pada 

penelitian ini data sekunder sebagian besar didapatkan dari penelitian 

terdahulu. Data didapatkan dari review penelitian terdahulu dari Arli (2017) 

dengan judul penelitian Kajian Tingkat Kerentanan dan Bahaya Banjir di 

Wilayah Yogyakarta Dengan Metode Arcgis dengan strudi kasus pada DAS 

Winongo. penelitian ini memperbarui data sebelumnya yang didapatkan di 

tahun 2017 menjadi data pada tahun 2018. 

3.5. Pengolahan Data 

Risiko banjir ditentukan setelah seluruh nilai parameternya diketahui. 

Sebelum nilai risiko diketahui, langkah awal proses pengolahan data pada 

penelitian ini ialah menentukan nilai tingkat bahaya banjir di wilayah DAS 

Winongo sesuai dengan karakteristik banjir yang didapat dari proses wawancara 

kepada warga sekitar Sungai Winongo. karakteristik yang kami analisa meliputi 

tinggi genangan, lama genangan, frekuensi genangan, serta luas genangan. 

Seluruh aspek tersebut akan dianalisis yang nilainya akan dibagi dalam tiga kelas 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah untuk mengetahui tingkat bahaya banjirnya. 

Setelah nilai tingkat bahaya didapatkan, maka selanjutnya ialah 

menentukan nilai tingkat kerentanan yang terdiri dari empat aspek. Aspek dari 

tingkat kerentanan ialah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek fisik, serta aspek 

lingkungan yang setiap aspek tersebut juga memiliki parameternya masing-

masing. Parameter pada aspek sosial terdiri dari kepadatan penduduk serta 

penduduk rentan yang digolongkan menjadi penduduk usia balita, penduduk 
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lansia, penduduk disabilitas dan rasio jenis kelamin. Parameter dari aspek 

ekonomi terdiri dari presentase rumah tangga miskin serta masyarakat yang 

bekerja di sektor rentan. Parameter untuk aspe fisik berupa kepadatan banguan 

dan kondisi jaringan jalan. parameter aspek lingkungan berupa intensitas curah 

hujan, ketinggian topografi, penggunaan lahan, serta jarak bangunan dari sungai.  

Selanjutnya ialah menentukan nilai dari kapasitas yang terdiri dari lima 

aspek. Data diperoleh dari wawancara warga dan juga perangkat desa atau 

kelurahan setempat. Aspek dari kapasitas ialah keberadaan organisasi 

penanggulangan bencana, keberadaan sistem peringatan dini, keberadaan 

sosialisasi kebencanaan banjir, keberadaan faktor pengurangan risiko banjir, serta 

keberadaan bangunan kesiapsiagaan. Setelah seluruh data yang diperlukan 

diperoleh maka data tersebut diolah atau dianalisis untuk menentukan nilainya. 

Pada  penelitian ini, metode AHP serta metode pembobotan digunakan untuk 

mendapatkan nilai dari tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas dari DAS 

Winongo. 

Setelah nilai dari aspek bahaya, kerentanan, dan kapasitas didapatkan 

langkah selanjutnya ialah menganalisis tingkat risiko banjir. risiko banjir 

didapatkan dengan rumus : 

       
                  

         
 

3.5.1. Analisis tingkat bahaya 

Penelitian ini menentukan nilai tingkat bahaya dengan cara menganalisis 

karakteristik dari banjir yang diperoleh dari metode AHP maupun hasil 

wawancara dan kuisioner pada warga dan perangkat desa yang tinggal di DAS 

Winongo dengan metode skoring yang sebelumnya telah menentukan bobot dari 

setiap parameter. Selanjutnya nilai yang didapatkan dikelompokkan menjadi tiga 

tingkat kelas bahaya banjir yaitu kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. 

Berikut ialah metode yang digunakan dalam menentukan nilai pada keempat 

parameter bahaya banjir: 

a) Tinggi genangan 

Penilaian pada tinggi genangan ialah semakin tinggi genangan tersebut 

maka akan semakin tinggi nilai tingkat bahayanya. Begitu pula dengan 
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kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir akan semakin 

tinggi. Berikut adalah pembagian spesifikasi dari tinggi genangan: 

 < 20 cm = rendah 

 20 -50 cm = sedang 

 50 cm = tinggi 

b) Lama genangan 

Penilaian pada lama genangan ialah semakin lama durasi genangan 

banjir terjadi maka nilai dari lama genangan akan semakin tinggi juga. Selain 

itu kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana banjir juga akan 

semakin besar. Berikut adalah pembagian kelas untuk lama genangan: 

 < 12 jam = rendah 

 12 – 24 jam = sedang 

 > 24 jam = tinggi 

c) Frekuensi genangan 

Penilain dari frekuensi genangan ialah semakin sering banjir terjadi 

dalam kurung waktu tertentu, maka nilai frekuensi genangan juga semakin 

tinggi. Selain itu kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan juga akan semakin 

tinggi. Pembagian kelas untuk frekuensi genangan ialah sebagai berikut: 

 0 – 5 kali = rendah 

 6 – 20 kali = sedang 

 > 20 kali = tinggi 

d) Luas genangan 

Penilaian untuk luas genangan ialah semakin luar area yang 

tergenangan banjir maka nilai dari luas genangan juga akan semakin tinggi. 

Selain itu kerugian dan kerusakan juga akan semakin tinggi karena semakin 

banyak area yang terkena bencana. Pembagian kelas untuk luas genangan 

ialah sebagai berikut: 

 < 100 m
2
 = rendah 

 100 m
2 
– 300

 
m

2 
= sedang 

 > 300 m
2
 = tinggi 
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Penjelasan mengenai pembagian kelas untuk analisis skoring  seluruh 

parameter tingkat bahaya banjir yang didapat dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 

2 tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Pembagian Kelas Tingkat Bahaya Banjir 

Parameter Kelas Klasifikasi Nilai 

Tinggi Genangan Rendah < 20 cm 1 

 Sedang  20 – 50 cm 2 

 Tinggi  > 50 cm  3 

Lama Genangan Rendah < 12 jam 1 

 Sedang  12 – 24 jam 2 

 Tinggi  > 24 jam 3 

Frekuensi Genangan Rendah 0 – 5 kali 1 

 Sedang  6 – 20 kali 2 

 Tinggi  > 20 kali 3 

Luas Genangan Rendah < 100 m
2
 1 

 Sedang  100 – 300 m
2
 2 

 Tinggi  > 300 m
2
 3 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 

3.5.2. Analisis tingkat kerentanan banjir 

Penelitian ini juga menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk 

menentukan nilai tingat keretanan banjir dengan beberapa parameter kerentanan 

yang berpengaruh pada benjana banjir di suatu kawasasan. Pembagian kelas pada 

tingkat kerentanan juga dibagi menjadi tiga yaitu kelas tinggi, kelas sedang, dan 

kelas rendah. 

Tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dipengaruhi oleh 

empat aspek. Aspek dari tingkat kerentanan ialah aspek sosial, aspek ekonomi, 

aspek fisik, serta aspek lingkungan. Setiap aspek tersebut memiliki parameter 

masing-masing untuk mendapatkan nilai dari tiap aspeknya. Aspek sosial 

memiliki beberapa parameter, yaitu tingkat kepadatan peduduk serta presentase 

penduduk rentan yang terdiri dari penduduk usia balita, penduduk lansia, 

penduduk cacat, serta rasio jenis kelamin. Parameter dari aspek ekonomi terdiri 

dari presentase rumah tangga miskin serta masyarakat yang bekerja di sektor 

rentan. Untuk aspek fisik memiliki parameter diantaranya kepadatan bangunan 

serta kondisi jaringan jalan. Sedangkan pada aspek lingkungan memiliki 

parameter intensitas curah hujan, ketinggian topografi penggunaan lahan, serta 

jarak bangunan dari sungai.  
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a) Aspek sosial 

Kerentanan sosial berkaitan langsung dengan jumlah keselamatan pada 

jiwa atau kesehatan penduduk apabila terjadi bencana (Davidson, 1997 dalam 

Wismarini dan Sukur, 2015).  Aspek sosial memiliki beberapa parameter 

seperti kepadatan penduduk serta kelompok rentan yang terdiri dari rasio 

penduduk usia balita, rasio penduduk lansia, rasio penduduk cacat, dan rasio 

jenis kelamin. Pembobotan pada aspek sosial dibagi menjadi 60% untuk 

kepadatan penduduk dan 40% untuk kelompok rentan. Penilaian tiap aspek 

dapat dilihat pada tabel 3.5 yang menyajikan pembagian kelas tiap aspek. 

Tabel 3.5 Pembagian kelas parameter sosial pada parameter kerentanan 

Parameter Klasifikasi Kelas Indeks Nilai Bobot  

(%) 

Kepadatan 

Penduduk 

Rendah <500 jiwa/km² 1 60 

Sedang 500 – 1000 

jiwa/km² 

2 

Tinggi >1000 jiwa/km² 3 

Kelompok 

Rentan 

Rendah <20% 1 40 

Sedang 20% - 40% 2 

Tinggi >40% 3 

Kerentanan Sosial = 

(0,6 × Nilai Kepadatan Penduduk) +  (0,4 × Nilai Kelompok 

Rentan) 

 Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 

1) Kepadatan penduduk 

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat ditentukan dengan 

perbandingan antara jumlah penduduk (jiwa) dengan luas area daerah 

tersebut. Berdasar pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa kelas dari presentase 

kepadatan penduduk dibagi menjadi tiga kategori yaitu, kelas rendah 

dengan presentase kurang dari 500 jiwa/km
2
, kelas sedang dengan 

presentase antara 500 – 1000 jiwa/km
2
, dan kelas tinggi dengan presentase 

lebih dari 1000 jiwa/km
2
. Apabila presentase kepadatan penduduknya 

semakin tinggi maka  tingkat kerentaannya juga akan semaki tinggi. 

2) Kelompok rentan 

Kategori dari kelompok rentan dibagi menjadi beberapa macam 

diantaranya penduduk lansia, penduduk balita, penduduk disabilitas, serta 

rasio jenis kelamin. Presentase dari kelompok rentan diperoleh dengan 
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membandingkan antara jumlah penduduk rentan di wilayah tersebut 

dengan total seluruh penduduk di kawasan tersebut lalu dikalikan 100%. 

Kelas dari kelompok rentan dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas rendah 

dengan nilai dibawah 20%, kelas sedang dengan nilai diantara 205 sampai 

40%, dan kelas tinggi dengan nilai lebih dari 40%. Apabila nilai dari 

presentase penduduk rentan semakin tinggi maka nilai dari tingkat 

kerentanan juga akan semakin tinggi. 

b) Aspek ekonomi 

Kerentanan ekonomi ialah gangguan dan kerugian yang ditimbulkan 

akibat dari ekonomi penduduk yang terganggu oleh bencana yang terjadi 

(Davidson, 1997 dalam Wismarini dan Sukur, 2015). Aspek kerentanan 

ekonomi memiliki beberapa parameter diantaranya presentase penduduk 

miskin dan presentase pekerja di sektor rentan yang terdiri dari pekerja buruh, 

petani, peternak, dan perikanan. Pembobotan untuk nilai aspek ekonomi ialah 

60% untuk presentase penduduk miskin dan 40% untuk presentase pekerja di 

sektor rentan. Pembagian penilaian aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.6 

yang menyajikan pembagian kelas pada tiap parameternya. 

Tabel 3.6 Penilaian Parameter Aspek Kerentanan Ekonomi dan Persamaannya  
Parameter Klasifikasi Kelas 

Indeks 

Nilai Bobot (%) 

Penduduk 

Miskin 

Rendah <20% 1 60 

Sedang 20% - 40% 2 

Tinggi >40% 3 

Pekerja di 

Sektor Rentan 

Rendah <20% 1 40 

Sedang 20% - 40% 2 

Tinggi >40% 3 

Kerentanan Ekonomi = 

(0,6 × Nilai Penduduk Miskin) +  (0,4 × Nilai Pekerja di Sektor 

Rentan) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 

1) Presentase penduduk miskin 

Presentase kelompok miskin didapatkan dari membandingkan 

jumlah penduduk miskin di kawasan tersebut dengan seluruh penduduk 

kemudian dikalikan 100%. Kelas dari presentase penduduk miskin dibagi 

menjadi tiga, yaitu kelas rendah dengan nilai dibawah 20%, kelas sedang 

dengan nilai antara 20% sampai 40%, dan kelas tinggi dengan nilai lebih 
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dari 40%. Semakin tinggi nilai dari presentase penduduk miskin maka 

akan semakin tinggi pula nilai dari tingkat kerentanannya. 

2) Presentase pekerja di sektor rentan 

Presentase pekerja di sektor rentan didapatkan dari 

membandingkan jumlah pekerja di sektor rentan di wilayah tersebut 

dengan jumlah penduduk keseluruhan lalu dikalikan 100%. Pekerja yang 

tergolong rentan di DAS Winongo ialah buruh, petani, peternak, 

perikanan, dan pedagang. Kelas dari presentase pekerja di sektor rentan 

dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah dengan nilai dibawah 20%, kelas 

sedang dengan nilai antara 20% sampai 40%, dan kelas tinggi dengan nilai 

diatas 40%. Semakin tinggi nilai dari presentase pekerja di sektor rentan 

maka akan semakin tinggi pula nilai dari tingkat kerentanannya. 

c) Aspek fisik 

Aspek kerentanan fisik ialah kerusakan yang timbul akibat terjadinya 

bencana (Davidson, 1997 dalam Wismarini dan Sukur, 2015). Aspek 

kerentanan fisik memiliki beberapa parameter untuk menentukan nilainya, 

yaitu kepadatan bangunan serta kondisi jaringan jalan. pembobotan yang 

digunakan untuk menentukan nilai aspek fisik dari parameternya ialah 60% 

untuk kepadatan bangunan dan 40% untuk kondisi jaringan jalan. penilaian 

pada aspek fisik dan parameternya dapat dilihat pada tabel 3.7 yang 

menyajikan seluruh pembagian kelasnya. 

Tabel 3.7 Penilaian Parameter Aspek Kerentanan Fisik dan Persamaannya 

Parameter Klasifikasi Kelas Indeks Nilai Bobot (%) 

Kepadatan 

Bangunan 

Rendah <18 unit/ha 1 60 

Sedang 18 – 34 unit/ha 2 

Tinggi >34 unit/ha 3 

Kondisi 

Jaringan Jalan 

Rendah >70% 1 40 

Sedang 30 – 70% 2 

Tinggi <30 % 3 

Kerentanan Fisik = 

(0,6 × Nilai Kepadatan Bangunan) +  (0,4 × Nilai Kondisi Jaringan 

Jalan) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 
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1) Kepadatan bangunan 

Kepadatan bangunan didapatkan dari hasil membandingkan jumlah 

bangunan di kawasan tersebut dengan luas wilayahnya. Kelas dari 

kepadatan bangunan dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah dengan 

jumlah bangunan kurang dari 18 unit/ha, kelas sedang dengan jumlah 

bangunan antara 18 sampai 34 unit/ha, dan kelas tinggi dengan jumlah 

bangunan lebih dari 34 unit/ha. Untuk menentukan kepadatan bangnan di 

kawasan pedesaan dapat menggunakan pendekatan berupa satu kepala 

keluarga untuk satu bangunannya dikarenakan keterbatasan data. Semakin 

tinggi nilai kepadatannya maka akan semakin tinggi pulai nilai 

kerentanannya. 

2) Kondisi jaringan jalan 

Penilaian kondisi jaringan jalan dilakukan pada setiap desa dan 

kelurahan yang berada di DAS Winongo dengan cara pengamatan secara 

visual di lapangan. Kelas dari kondisi jaringan jalan dibagi menjadi tiga, 

yaitu kelas rendah dengan kondisi jalan lebih dari 70%, kelas sedang 

dengan kondisi jalan antara 30% sampai 70%, dan kelas tinggi dengan 

kondisi jalan dibawah 30%. Semakin buruk kondisi jalan yang ada di 

daerah tersebut, maka akan semakin tinggi nilai kerentanannya. 

d) Aspek lingkungan 

Kerentanan lingkungan memiliki beberapa parameter untuk dapat 

menentukan nilainya yaitu penggunaan lahan, ketinggian topografi, intensitas 

curah hujan, jarak bangunan dari sungai, dan kondisi saluran drainase. 

Penilaian untuk parameter kerentanan lingkungan serta pembagian kelas dari 

tiap parameternya dapat diihat pada tabel 3.8. 

1) Intensitas curah hujan 

Data intensitas curah hujan bisa didapatkan di Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika. Pembagian kelas dari intensitas curah hujan 

dibagi menjadi tiga yang didasarkan pada data curah hujan tahunan. Kelas 

rendah dengan curah hujan tahunan kurang dari 1000 mm, kelas sedang 

dengan curah hujan tahunan antara 1000 sampai 2500 mm, dan kelas 

tinggi dengan curah hujan tahunan lebih dari 2500 mm. apabila semakin 
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tinggi kelas intensitas curah hujan, maka akan semakin tinggi juga tingkat 

kerentanannya. 

2) Penggunaan lahan 

Penggunaan lahan di kawasan DAS Winongo diperoleh dengan 

pemetaan menggunakan software ArcGis, dan juga dapat diperoleh dari 

data Badan Pusat Statistik maupun Badan Pertahanan Nasional. Kelas dari 

penggunaan lahan dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah dengan jumlah 

tanah kosong lebih dari 50% dari keseluruhan lahan, kelas sedang dengan 

jumlah pertanian dan jasa lebih dari 50% dari keseluruhan lahan, dan kelas 

tinggi dengan jumlah pemukiman dan industri lebih dari 50% dari 

keseluruhan lahan. Apabila kelas dari penggunaan lahan semakin tinggi, 

maka tingkat kerentanannya juga akan semakin tinggi. 

3) Ketinggian topografi 

Ketinggian topografi kawasan DAS Winongo bisa didapat dengan 

mengunjungi website instansi atau lembaga pemerintah seperti Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Kelas dari ketinggian topografi dibagi menjadi 

tiga, yaitu kelas rendah dengan ketinggian lebih dari 300 Mdpl, kelas 

sedang dengan ketinggian di antara 20 – 300 Mdpl, dan kelas tinggi 

dengan ketinggian kurang dari 20 Mdpl. Semakin rendah ketinggian 

topografinya, maka akan semakin tinggi nilai kerentanannya. 

4) Jarak bangunan dari sungai 

Data jarak bangunan ke sungai didapatkan dari software Google 

Earth maupun survey langsung di lokasi penelitian untuk hasil yang lebih 

akurat. Kelas dari parameter ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah 

dengan jarak lebih dari 1000 m, kelas sedang dengan jarak antara 500 

sampai 1000 m, dan kelas tinggi dengan jarak kurang dari 500 m. jarak ini 

diukur dari bangunan terdekat menuju bantaran sungai. Semakin dekat 

bangunan dari sungai, maka akan semakin tiinggi nilai kerentanannya. 

5) Kondisi jaringan drainase 

Kondisi jaringan drainase dapat diperoleh dengan cara survey 

langsung di lokasi penelitian dan juga wawancara dengan warga sekitar. 
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Kelas untuk parameter ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah dengan 

kondisi drainase lebih dari 70%, kelas sedang jika kondisi drainase dalam 

keadaan 30 – 70 %, dan kelas tinggi dengan kondisi drainase dibawah 

30%. Semakin buruk kondisi jaringan drainasenya, maka akan semakin 

tinggi pula nilai tingkat kerentanannya. 

Tabel 3.8 Penilaian Parameter Aspek Kerentanan Lingkungan dan 

Persamaannya 

Parameter Klasifikasi Kelas Indeks Nilai Bobot  

Intensitas 

Curah Hujan 

Rendah < 1000 mm 1 30 

Sedang 1000-2500 mm 2 

Tinggi > 2500 mm 3 

Penggunahan 

Lahan 

Rendah Tanah Kosong (>50%) 1 30 

Sedang Pertanian & Jasa (>50%) 2 

Tinggi Pemukiman & Industri 

(>50%) 

3 

Ketinggian 

Topografi 

Rendah >300 Mdpl 1 15 

Sedang 20-300 Mdpl 2 

Tinggi <20 Mdpl 3 

Jarak 

Bangunan 

dari Sungai 

Rendah >1000  m  1 15 

Sedang 500 – 1000 m 2 

Tinggi <500 m 3 

Saluran 

Drainase 

Rendah >70% 1 10 

Sedang 30%-70% 2 

Tinggi <30% 3 

Kerentanan Lingkungan = 

(0,3 × Nilai Intensitas Curah Hujan) + (0,3 × Nilai Penggunahan Lahan) + 

(0,15 × Nilai Ketinggian Topografi) + (0,15 × Nilai Jarak Bangunan dari 

Sungai) + (0,1 × Nilai Saluran Drainase) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 

3.5.3. Analisis tingkat kapasitas banjir 

Kapasitas ialah tingkat ketahanan dan kesiapan suatu daerah dalam 

menghadapi suatu bencana yang akan terjadi. Tingkat kapasitas memiliki lima 

parameter yaitu, keberadaan dari organisasi penanggulangan bencana, keberadaan 

dari sistem peringatan dini (Early Warning System), keberadaan dari pendidikan 

dan pelatihan kebencanaan, keberadaan dari kegiatan pengurangan faktor risiko 

dasar, serta keberadaan dari bangunan kesiapsiagaan. Pada tabel 3.9 dapat dilihat 

penilaian dari setiap parameter tingkat kapasitas banjir beserta pembobotannya. 
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Tabel 3.9 Penilaian Parameter Tingkat Kapasitas dan Persamaannya 

Parameter Klasifikasi Kelas Indeks Nilai Bobot  

(%) 

Organisasi 

Penanggulangan 

Bencana 

Rendah Tidak ada 1 21 

Sedang Ada dan tidak 

berfungsi baik 

2 

Tinggi Ada dan berfungsi 

baik 

3 

Sistem Peringatan 

Dini 

Rendah Tidak ada 1 19 

Sedang Ada dan tidak 

berfungsi baik 

2 

Tinggi Ada dan berfungsi 

baik 

3 

Pendidikan Dan 

Pelatihan  

Kebencanaan 

Rendah Tidak ada 1 23 

Sedang 1× dalam setahun 2 

Tinggi >1× dalam setahun  3 

Pengurangan 

Faktor Risiko 

Dasar 

Rendah Tidak ada 1 16 

Sedang Ada dan tidak 

berjadwal 

2 

Tinggi Ada dan berjadwal 3 

Pembangunan 

Kesiapsiagaan 

Rendah Tidak ada 1 21 

Sedang Ada dan tidak lengkap 2 

Tinggi Ada dan lengkap 3 

Tingkat Kapasitas = 

(0,21 × Nilai Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana) + (0,19 

× Nilai Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana) + (0,23 × Nilai 

Pendidikan Kebencanaan) + (0,16 × Nilai Pengurangan Faktor Risiko 

Dasar) + (0,21 × Nilai Pembangunan Kesiapsiagaan Pada Seluruh Lini) 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 dan kuisioner para ahli 

a) Organisasi Penanggulangan Bencana 

Penilaian pada parameter organisasi penanggulangan bencana ialah 

semakin bagus kinerja dari organisasi kebencanaan tersebut, maka akan 

semakin tinggi pula nilai dari tingkat kapasitasnya. Kelas pada parameter ini 

dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah apabila daerah tersebut tidak memiliki 

organisasi penanggulangan bencana, kelas sedang apabila memiliki organisasi 

penanggulangan bencana namun tidak aktif, dan kelas tinggi apabila memiliki 

organisasi penanggulangan bencana dan aktif. 

b) Sistem Peringatan Dini 

Penilaian pada parameter sistem peringatan dini ialah semakin bagus 

dan lengkapnya sistem peringatan dini, maka akan semakin bagus nlai 

kapasitasnya. Kelas dari parameter ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah 
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apabila daerah tersebut tidak memiliki sistem peringatan dini, kelas sedang 

apabila memiliki sistem peringatan dini namun tidak efektif, dan kelas tinggi 

apabila memiliki sistem peringatan dini dan berfugsi dengan efektif. 

c) Pendidikan Dan Pelatihan  Kebencanaan 

Penilaian pada parameter pendidikan dan pelatihan  kebencanaan ialah 

semakin sering diadakannya sosialisasi dan pelatihan di suatu daerah, maka 

akan semakin tinggi nilai kapasitasnya. Kelas dari parameter ini dibagi 

menjadi tiga yaitu, kelas rendah apabila di daerah tersebut tidak pernah 

diadakan sosialisasi sama sekali, kelas sedang apabila diadakan sekali dalam 

setahun, dan kelas tinggi apabila diadakan lebih dari sekali dalam setahun. 

d) Pengurangan Faktor Risiko Dasar 

Penilaian pada parameter pengurangan faktor risiko dasar ialah 

semakin bagus dan terjadwalnya kegiatan tersebut maka akan semakin bagus 

tingkat kapasitasnya. Kelas dari parameter ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelas 

rendah apabila tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi faktor 

risiko banjir, kelas sedang apabila ada kegiatan namun tidak terjadwal dan 

jarang dilakukan, dan kelas tinggi apabila kegiatan terjadwal dan sering 

diadakan. 

e) Bangunan Kesiapsiagaan 

Penilaian pada parameter bangunan kesiapsiagaan ialah semakin 

lengkap bangunan kesiapsiagaan di suatu daerah maka akan semakin tinggi 

nilai kapasitasnya. Bangunan kesiapsiagaan terdiri dari keberadaan bagunan 

penahan banjir seperti ladu, bronjong, dam, drainase dan juga bangunan 

evakuasi seperti jalur pengungsian dan juga bangunan titik kumpul. Kelas 

pada parameter ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelas rendah apabila tidak 

memiliki bangunan kesiapsiagaan, kelas sedang apabila bangunan 

kesiapsiagaan tidak lengkap, dan kelas tinggi apabila bangunan 

kesiapsiagaannya lengkap. 

3.5.4. Analisis risiko banjir 

Tingkat risiko banjir pada DAS Winongo didapatkan dari tiga parameter 

yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Tingkat bahaya dan kerentanan yang 

tinggi akan memberikan dampak bencana yang tinggi juga, sedangkan semakin 
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tinggi tingkat kapasitasnya maka akan semakin rendah tingkat risiko bencananya. 

Tingkat risiko didapatkan dengan rumus sebagai berikut: 

                  

         
 

Setelah nilai risiko didapatkan, selanjutnya menentukan kasifikasi nilai 

tersebut. Klasifikasi kelas dibagi menjadi tiga yaitu kelas rendah, kelas sedang, 

dan juga kelas tinggi. Untuk menentukan pembagian kelas diperlukan rumus 

interval skor seperti berikut: 

 

 

 

Dimana : 

Skor maksimal  = 
                                                 

                       
 

  = (3 × 12) / 1 

  = 36 

Skor minimal  = 
                                               

                        
 

  = (1 × 4) / 3 

  = 1,33 

Jumlah kelas (n) = 3 

a  = (36 – 1,33) / 3  

 = 11,55 

Kelas rendah = 1,33 – (1,33 + a) 

 = 1,33 – (1,33 + 11,55) 

 = 1,33 – 12,88 

Kelas sedang = 12,88 – (12,88 + a) 

 = 12,88 – (12,88 + 11,55) 

 = 12,88 – 24,43 

Kelas rendah = 24,43 – (24,43 + a) 

 = 24,43 – (24,43 + 11,55) 

= 24,43 – 36 

a = 
              -             

                
 

 

Risiko = 
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Hasil dari penilaian risiko banjir selanjutnya dibuatkan peta menggunakan 

metode SIG. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang berbasis 

pada komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang 

bereferensi kepada geografis yang mencakup masukkan, manajemen data 

(penyimpanan dan pemanggilan data), manipulasi, analisis, dan pengembangan 

produk serta pencetakan (Aronof, 1989 dalam Andestian dkk., 2016). Hasil 

pembobotan diinputkan kedalam software ArcGis 10.1 untuk mendapatkan peta 

pada setiap parameternya. Selanjutnya petadari setiap parameter selesai dibuat, 

kemudian dilakukan overlay atau tumpang susun peta dengan software ArcGis 

10.1 sehingga didapatkan peta bahaya, kerentanan, serta kapasitas pada setiap 

kecamatan di DAS Winongo dengan tiap kelasnya. Selanjutnya dari peta seluruh 

parameter tersebut di overlay dan didapatkan peta tingkat risiko banjir, sehingga 

dapat ditentukan sebaran tingkat risiko pada tiap kecamatan di DAS Winongo 

termasuk dalam golongan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Menurut 

Rafols dkk., (2010) overlay merupakan teknik yang bertujuan untuk membantu 

dalam penguraian peta ilmiah global yang saat ini telah dikembangkan sehingga 

menghasilkan suatu perbandingan yang menarik secara visual, sangat mudah 

dipahami, dan berpotensi dalam pembuatan kebijakan ilmiah maupun penelitian 

dan manajemen perpustakaan. 

 

 

 


