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ABSTRAK 
 

Metode fuzzy logic mamdani diterapkan dalam penelitian ini untuk 

mengidentifikasi daerah rawan banjir di Kabupaten Pesawaran. Adapun 

parameter-parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah rawan banjir 

yaitu curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian, jenis tanah, buffer sungai, dan 

penggunaan lahan. Metode fuzzy logic mamdani mempuyai tiga proses yaitu 

fuzzifikasi, inference, dan defuzzifikasi. Himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak 

pada rentang 0 (nol) sampai 1 (satu).  Apabila x memiliki nilai keanggotaan fuzzy 

A(x) = 0, berarti x  tidak menjadi anggota himpunan A, demikian pula apabila x 

memiliki nilai keanggotaan fuzzy A(x) = 1, berarti x menjadi anggota penuh pada 

himpunan A  [1]. Proses untuk mendapatkan daerah rawan banjir di Kabupaten 

Pesawaran yaitu dengan melakukan tahapan fuzzifikasi dan defuzzifikasi, 

kemudian dilakukan penjumlahan hasil defuzzifikasi tersebut untuk semua 

himpunan dalam setiap satu variabel. Tahapan selanjutnya yaitu menjumlahkan 

terhadap enam parameter yang telah di defuzzifikasi. Kemudian menentukan tiga 

kelas rawan banjir yaitu tinggi, menengah, dan rendah berdasarkan hasil 

defuzzifikasi.  

Kata Kunci:  Metode fuzzy logic, rawan banjir, fuzzifikasi, defuzzifikasi, 

Kabupaten Pesawaran. 



I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Bencana banjir di Indonesia tampaknya dari tahun 

ke tahun memiliki kecendrungan meningkat, begitu 

juga bencana banjir yang setiap tahun terjadi di seluruh 

penjuru tanah air. Kecendrungan meningkatnya bencana 

banjir di Indonesia tidak hanya luasnya saja melainkan 

kerugiannya juga ikut bertambah pula [1]. Pemetaan 

tingkat bahaya banjir perlu dilakukan agar pemerintah 

dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk 

menanggulanginya. Peta merupakan salah satu sarana 

yang baik dalam menyajikan data dan informasi. 

Identifikasi daerah rawan banjir dapat menggunakan 

sistem informasi geografis (SIG) [2].  

Salah satu wilayah yang rawan banjir di Provinsi 

Lampung adalah Kabupaten Pesawaran. Bencana banjir 

di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2016, 

menyebabkan 1 (satu) korban jiwa meninggal dan 968 

rumah terendam [3]. Tahun 2017, menyebabkan 1 

(satu) korban jiwa meninggal, rumah rusak dengan 146 

rusak berat dan 13 rusak ringan, 2.116 rumah terendam, 

kerusakan juga terjadi pada 1 (satu) fasilitas kesehatan 

dan 1 (satu) fasilitas pendidikan [3]. Penelitian tentang 

Kerawanan banjir dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan metode scoring [5]. Selain menggunakan 

metode scoring, dapat juga menggunakan metode fuzzy 

logic mamdani untuk mengidentifikasi daerah rawan 

banjir [8].  

Terdapat perbedaan himpunan tegas (crisp) pada 

metode scoring dan himpunan fuzzy pada metode fuzzy 

logic. Himpunan tegas (crisp) memiliki nilai 

keanggotaan hanya ada dua kemungkinan, yaitu 1 (satu) 

yang berarti bahwa suatu item mejadi anggota dalam 

suatu himpunan atau 0 (nol) yang berarti bahwa suatu 

item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. 

Sedangkan, pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan 

terletak pada rentang 0 (nol) sampai 1 (satu).   

Metode fuzzy logic mamdani diterapkan dalam 

penelitian ini untuk mengidentifikasi daerah rawan 

banjir di Kabupaten Pesawaran. Adapun parameter-

parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi 

daerah rawan banjir yaitu curah hujan, kemiringan 

lereng, ketinggian, jenis tanah, buffer sungai, dan 

penggunaan lahan [5].  

1.2   Rumusan Masalah 

  Penelitian ini adalah menyusun metode rawan 

banjir dengan menggunakan pemodelan daerah rawan 

banjir di Kabupaten Pesawaran menggunakan metode 

fuzzy logic mamdani. 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah pemodelan daerah 

rawan banjir di Kabupaten Pesawaran menggunakan 

metode fuzzy logic mamdani untuk mengidentifikasi dan 

memetakan daerah rawan banjir di Kabupaten 

Pesawaran. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam pembuatan 

tugas akhir ini, yaitu:  

1.4.1  Memberikan pemahaman dan pengetahuan 

tentang banjir dan faktor yang   

menyebabkan terjadinya banjir. 

1.4.2  Memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagaimana mengidentifikasi daerah rawan 

banjir menggunakan metode fuzzy logic 

mamdani. 

II.  Tinjauan Pustaka 

2.1 Bencana Banjir 

  Bencana banjir adalah peristiwa atau rangkaian 

perisitiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh meluapnya air sungai yang disebabkan 

faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone pada 

kawasan daerah aliran sungai sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis [2]. 

 2.2. Kerawanan Banjir 

Kerawanan banjir adalah memperkirakan daerah-

daerah yang menjadi sasaran banjir. Wilayah-wilayah 
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yang rawan banjir biasanya terletak pada daerah datar, 

dekat dengan sungai, berada di daerah cekungan dan di 

daerah pasang surut air laut [2]. Berikut ini parameter 

yang digunakan untuk menentukan daerah rawan banjir 

antara lain [5]: 

a. Kemiringan Lereng  

        Kemiringan lereng merupakan ukuran 

kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar. 

Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau 

persen. Kemiringan lereng yang datar memiliki 

tingkat kerawanan banjir yang lebih tinggi 

dibandingkan kelerengan yang curam [5].                             

b. Ketinggian 

       Ketinggian berpengaruh terhadap terjadinya 

banjir, karena berdasarkan sifat air, air mengalir 

dari daerah tinggi ke daerah rendah. Daerah yang 

mempunyai ketinggian yang lebih tinggi 

potensinya kecil untuk terjadi banjir, sedangkan 

daerah dengan ketinggian rendah lebih berpotensi 

untuk terjadinya banjir [5].  

c. Tanah 

Tekstur tanah saat dilapangan sering diartikan 

sebagai keadaan kasar dan halus tanah karena 

perbedaan kandungan pasir, debu, dan liat  [11]. 

Tanah dengan tekstur sangat halus memiliki 

peluang kejadian banjir yang tinggi, sedangkan 

tekstur yang kasar memiliki peluang kejadian banjir 

yang rendah. Hal ini disebabkan semakin halus 

tekstur tanah menyebabkan air aliran permukaan 

yang berasal dari hujan maupun luapan sungai sulit 

untuk meresap ke dalam tanah, sehingga terjadi 

penggenangan  [5]. 

d. Curah Hujan 

Curah hujan adalah unsur iklim yang sangat 

dominan mempengaruhi aliran permukaan dan 

erosi di daerah tropis [12]. Daerah yang curah 

hujannya tinggi akan lebih berpengaruh terhadap 

kejadian banjir, dimana semakin tinggi curah hujan 

di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula 

untuk potensi banjir  [5].                              

e. Penggunaan Lahan 

        Penggunaan lahan merupakan hasil dari upaya 

manusia yang sifatnya terus menerus dalam 

memenuhi kebutuhannya terhadap sumber daya 

lahan yang tersedia [13]. Lahan yang banyak 

ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak 

diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh 

oleh limpasan untuk sampai ke sungai sehingga 

kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah 

yang tidak ditanami oleh vegetasi [5].  

f. Buffer Sungai 

 Daerah aliran sungai (DAS) adalah 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 laut secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan batas di laut 

sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas di daratan [14]. Semakin 

dekat jarak suatu wilayah dengan sungai, maka 

peluang terjadinya banjir akan semakin tinggi. 

Kelas parameter buffer sungai dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini [5]. 
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2.3. Fuzzy Logic Mamdani 

   Fuzzy Logic merupakan salah satu komponen 

pembentuk soft computing. Fuzzy logic pertama kali 

diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 

1965 [7].  

2.3.1 Fuzzifikasi  

            Proses Fuzzifikasi digunakan untuk 

mengubah data input himpunan crisp ke dalam 

himpunan fuzzy dan menentukan derajat 

keanggotaan pada suatu himpunan fuzzy. Hal ini 

didasarkan pada teori fuzzy, yaitu data yang  bukan 

merupakan bentuk fuzzy harus diubah menjadi 

bentuk fuzzy [7]. 

2.3.2 Inference system 

Pada tahap inference diproses hubungan 

antara nilai nilai input (crisp input) dan nilai-nilai 

output (crisp output) yang dikehendaki dengan 

aturan-aturan (rules) [7].  

2.3.3 Metode Mamdani 

Metode mamdani ini diperkenalkan oleh 

Ebrahim Mamdani pada tahun 1975, untuk 

medapatkan output, diperlukan tahapan-tahapan 

[7]: 

a. Pembentukan himpunan fuzzy 

Metode Mamdani, baik variabel input 

maupun variabel ouput dibagi menjadi satu 

atau lebih himpunan fuzzy. 

b.  Komposisi aturan 

Tidak seperti penalaran monoton, 

apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, 

maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan 

korelasi antar aturan. 

c.  Defuzzifikasi 

Input dari proses defuzzifikasi adalah 

suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan 

output yang dihasilkan merupakan suatu 

bilangan pada domain himpunan fuzzy 

tersebut. Sehingga jika diberikan suatu 

himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka 

harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu 

sebagai output 

  

                  Keterangan:    

  Y           = nilai crisp 

                           = derajat keanggotaan Y 

2.4 Validasi 

Tahap validasi dilakukan untuk mengetahui   

seberapa akuratnya hasil penelitian dengan kondisi yang 

ada di lapangan atau tidak. Proses validasi ini dilakukan 

dengan membandingkan hasil pemodelan ancaman 

dengan riwayat bencana banjir dengan data kejadian 

bencana [9]. Analisis validasi dilakukan dengan cara 

menghitung skor validitas dari hasil validasi 

menggunakan rumus [15]: 

        

Hasil validitas yang telah diketahui persentasenya dapat 

dicocokkan denga kriteria validitas seperti yang 

disajikan pada tabel di bawah ini [15]. 

Tabel 2.7. Kriteria validitas 

No Skor Kriteria 

validitas 

1 85.01 – 100.00 % Sangat valid 

2 70.01 – 85.00 % Cukup valid 

3 50.01 – 70.00 % Kurang valid 

4 01.00 – 50.00 % Tidak valid 

Sumber: (Akbar, 2013) 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

           Penelitian ini mengambil daerah studi di wilayah 

Kabupaten Pesawaran. Secara geografis Kabupaten 

Pesawaran terletak pada koordinat 104,92o-105,34o 

Bujur Timur, dan 5,12o–5,84o Lintang Selatan [16]. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Kabupaten Pesawaran 

2.4 Diagram Alir Penelitian 

 Tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada 

gambar diagram alir penelitian di bawah ini: 

Kelerengan

Ketinggian

Studi Literatur

Pengumpulan data

3D analyst slope 

Rasterisasi

Aturan fuzzy

Interpolasi IDW

Buffer sungai

Fuzzifikasi

validasi

Curah hujan

Data DEM Data curah 

hujan

Peta rawan banjir

Data jenis 

tanah
Data penggunaan 

lahan
Data DAS

Defuzzifikasi

 
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

a.  Data Penelitian 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala 1:50.000 yang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 1. Kebutuhan Data 

Data Sumber Data Tahun 

Batas 

administrasi 

Badan Informasi Geospasial. 

(http://tanahair.indonesia.go.id

/portal-web) 

2018 

Curah hujan BMKG stasiun klimatologi 

Pesawaran Lampung 

2018 

Jenis Tanah BAPPEDA Kab. Pesawaran 2016 

Penggunaan 

lahan 

BAPPEDA Kab. Pesawaran 2017 

Jaringan 

sungai 

BPDAS WSS 2018 

DEM DEMNAS-BIG 

(http://tides.big.go.id/DEMNA

S/) 

2018 

DEM DEMNAS-BIG 

(http://tides.big.go.id/DEMNA

S/) 

2018 

IV Hasil Dan Pembahasan 

IV.1 Hasil dan Pembahasan 

Mengidentifikasi daerah rawan banjir dipengaruhi 

oleh variabel yang meliputi kemiringan lereng, 

ketinggian, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, 

dan buffer sungai. Aplikasi fuzzy logic digunakan untuk 

mengubah input yaitu kemiringan lereng, ketinggian, 

curah hujan, jenis tanah, pengggunaan lahan, dan buffer 

sungai sehingga mendapatkan output yaitu rawan banjir. 

Maka, digunakan fuzzy inference system dengan metode 

Mamdani. Selanjutnya akan dicari derajat keanggotaan 

nilai tiap variabel . Kemudian mencari aturan-aturan 

kombinasi fuzzy dan defuzzifikasi. Berikut ini adalah 

tahapan–tahapannya: 

 

 

http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
http://tides.big.go.id/DEMNAS/
http://tides.big.go.id/DEMNAS/
http://tides.big.go.id/DEMNAS/
http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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4.1.1 Fuzzifikasi 

   Fuzzifikasi adalah proses dimana data 

inputan nilai yang bersifat pasti (crips input) 

kedalam fuzzy input. Pada metode mamdani 

variabel input maupun variabel output dibagi 

menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy, pada 

tahapan fuzzifikasi ini terlebih dahulu 

menentukan titik tengah pada setiap himpunan. 

a.  Himpunan fuzzy variabel kemiringan 

lereng 

 

 

G

a

m

Gambar 3. Grafik fuzzifikasi kemiringan lereng 

Berikut fungsi keanggotaan kemiringan lereng: 

                      

           

     µ(Agak curam) =  

         

µ sangat curam =  

       

 

Tabel 4. 1. Luas kemiringan lereng 

      Hasil pengolahan data kemiringan lereng di 

Kabupaten Pesawaran yang terdapat pada tabel di atas 

didapatkan kemiringan lereng dengan nilai 0-8%  

dengan luas 450.90 km2 (35%), kemiringan lereng 

dengan nilai 8-15%  dengan luas 240 km2 (19%), 

kemiringan lereng dengan nilai 15-25%  dengan luas 

208.10 Km (16%), kemiringan lereng dengan nilai 25-

45%  dengan luas 269.64 km2 (21%), dan kemiringan 

lereng dengan nilai >45  dengan luas 104.45 km2 (8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesawaran 

 

 

 

 

No Kemiringan lereng  Nilai Linguistik Luas (%) 

1 0-8 % Datar 35 

2 8-15 % Landai  19 

3 15-25 % Agak curam 16 

4 25-45 % Curam 21 

5 >45 % Sangat curam 8 
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a.   Himpunan fuzzy variabel ketinggian 

variabel ketinggian didefinisikan lima 

himpunan yaitu sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi dan sangat tinggi, untuk 

merepresentasikan variabel ketinggian 

digunakan bentuk kurva segitiga dan 

representasi linear naik. Hasil fuzzifikasi dapat 

dilihat pada lampiran . Gambar himpunan fuzzy 

untuk variabel ketinggian ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

                        

Gambar 4. Grafik fuzzifikasi ketinggian 

Berikut fungsi keanggotaan ketinggian: 

        

 

         

 

       

 

 

 

 

Tabel 4. 2.  Luas ketinggian  

 

 

 

 

 

 

        Hasil pengolahan data ketinggian di Kabupaten 

Pesawaran yang terdapat pada tabel di atas didapatkan 

ketinggian dengan nilai 0-20 m  dengan luas 84.75 km2 

(7%), ketinggian dengan nilai 20-50 m  dengan luas 

80.27 km2 (6%), ketinggian dengan nilai 50-100 m 

dengan luas 327.84 km2 (26%), ketinggian dengan nilai 

100-300 m  dengan luas 408.41 km2 (32%), dan 

ketinggian dengan nilai >300 m  dengan luas 371.93 

km2 (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4. 4. Peta Ketinggian Kabupaten Pesawaran 

 

 

Ketinggian 

(m) 

Keterangan Luas  

(km2) 

0 - 20 Sangat rendah 84.75 

20 - 50 Rendah 80.27 

50 - 100 Sedang 327.84 

100 - 300 Tinggi 408.41 

> 300 Sangat Tinggi 371.93 
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a. Himpunan fuzzy variabel curah hujan 

Variabel curah hujan didefinisikan 

menjadi lima himpunan fuzzy, untuk 

merepresentasikan variabel curah hujan 

digunakan bentuk kurva segitiga dan 

representasi linear naik. Gambar himpunan 

fuzzy untuk variabel curah hujan ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Grafik Fuzzifikasi curah hujan 

Be   Berikut fungsi keanggotaan curah hujan: 

 

   

Tabel 4. 3. Luas curah hujan 

No Deskripsi  Curah Hujan 

(mm/tahunan) 

Luas 

(km2) 

Luas 

(%) 

1 Sangat tinggi >2500 170.15 13 

2 Tinggi 2001-2500 392.41 31 

3 Menengah 1501-2000 376.16 30 

4 Rendah 1000-1500  328.28 26 

           Hasil pengolahan data curah hujan di Kabupaten 

Pesawaran pada tabel di atas didapatkan curah hujan 

dengan nilai >2500 mm dan luas 170.15 km2 (13%), 

curah hujan 2001-2500 mm dan luas 392.41 km2 (31%), 

curah hujan 1501-2000 mm dan luas 376.16 km2 (30%), 

dan curah hujan 1000-1500 mm dan luas 328.28 km2 

(26%). 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesawaran
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b.   Himpunan fuzzy variabel penggunaan 

lahan 

 Variabel penggunaan lahan didefinisikan 

menjadi lima himpunan fuzzy,  untuk 

merepresentasikan variabel penggunaan lahan 

digunakan bentuk kurva segitiga dan 

representasi linear naik. Gambar himpunan 

fuzzy untuk variabel penggunaan lahan 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

       Gambar 4.7 Grafik fuzzifikasi penggunaan lahan 

        Berikut fungsi keanggotaan penggunaan lahan: 

 

  

 

 

 

Tabel 4.4. Luas penggunaan lahan 

No  
Penggunaan 

Lahan 

Potensi 

Banjir 

Luas 

(km2) 

Luas 

(%) 

1.  

Tanah kosong, 

tambak ikan, 

waduk, rawa   

5 
Sangat 

Tinggi 

11.97 1 

2.  

Permukiman, 

pemakaman 

umum, Sawah 

4 Tinggi 

203.57 17 

3 ladang 3 Sedang 21.38 2 

4.  
Perkebunan dan 

belukar  
2 rendah 

449.84 38 

5.  
Hutan bakau, 

hutan campuran  
1 

Sangat 

rendah 

485.62 41 

         Hasil pengolahan data penggunaan lahan di 

Kabupaten Pesawaran yang terdapat pada tabel di atas 

yaitu nilai potensi banjir 5 dengan luas 11.97 km2 (1%), 

nilai potensi banjir  4 dengan luas 203.57 km2 (17%), 

potensi banjir 3 dengan luas 21.38 km2 (2%), dengan 

nilai potensi banjir 2 dengan luas 449.84 km2 (38%), 

dan nilai potensi banjir 1 dengan luas 485.62 km2 

(41%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesawaran



 

a. Himpunan fuzzy variabel jenis tanah 

Variabel jenis tanah didefinisikan menjadi 

tiga himpunan fuzzy, untuk merepresentasikan 

variabel jenis tanah digunakan bentuk kurva 

segitiga. Gambar himpunan fuzzy untuk 

variabel jenis tanah ditunjukkan pada gambar 

di bawah ini. 

 

G 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Fuzzifikasi jenis tanah 

 

 

             Berikut fungsi keanggotaan jenis tanah: 

              µ (Kasar) =   

      µ(Agak halus) =  

                 µ(Halus) =   

Tabel 4. 5 Luas jenis tanah 

No  Jenis Tanah 
Tekstur 

tanah 

Luas 

(km2) 

Luas 

(%) 

1.  Ultisols Halus 3 245.26 19 

2.  Inceptisols  
Agak 

Halus 
2 

1003.9

7 

79 

3.  Entisols  Kasar 1 28.93 2 

 

Hasil pengolahan data jenis tanah di Kabupaten 

Pesawaran yang terdapat pada tabel di atas didapatkan 

jenis tanah ultisols yang bertekstur tanah halus dengan 

nilai 3 (tiga) memiliki luas 245.36 km2 (19%), jenis 

tanah inceptisols yang bertekstur tanah agak halus 

dengan nilai 2 (dua) memiliki luas 1003.97 km2 (79%), 

jenis tanah entisols yang bertekstur tanah kasar dengan 

nilai 1 (satu) memiliki luas 28.93 km2  (2%). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 10. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pesawaran 

a. Himpunan fuzzy variabel buffer sungai 

 Variabel buffer sungai didefinisikan 

menjadi lima himpunan fuzzy, untuk 

merepresentasikan variabel buffer sungai 

digunakan bentuk kurva segitiga dan 

representasi linear naik. Himpunan fuzzy untuk 

variabel buffer sungai ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

G 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Graik fuzzifikasi buffer sungai 

Berikut fungsi keanggotaan buffer sungai: 

µ(Dekat) =  

 

 



     

                                    

      µ(sangat jauh) =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga

mba

r 4. 

12. Peta buffer sungai Kabupaten Pesawaran 

Inference system     

       Variabel yang mempengaruhi output terdapat 6 

variabel yaitu kemiringan lreng, ketinggian, curah hujan, 

jenis tanah, buffer sungai, dan penggunaan lahan. Maka 

untuk mennetukan aturan fuzzy menggunakan matriks 

relasi fuzzy. Hasil rentang kelas rawan banjir 

berdasarkan hasil matriks relasi fuzzy antara variabel 

kemiringan lereng dan penggunaan lahan seperti pada 

tabel di bawah ini:   

 

                     Tabel 4.7 Rentang kelas rawan banjir 

 

 

 

 

Hasil rentang kelas rawan banjir berdasarkan hasil 

matriks relasi fuzzy antara variabel kemiringan lereng, 

penggunaan lahan, dan ketinggian seperti pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 Rentang kelas rawan banjir 

 

 

 

 

Hasil rentang kelas rawan banjir berdasarkan hasil 

matriks relasi fuzzy antara variabel kemiringan lereng, 

penggunaan lahan, ketinggian dan curah hujan seperti 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Rentang kelas rawan banjir 

 

 

 

 

Hasil rentang kelas rawan banjir berdasarkan hasil 

matriks relasi fuzzy antara variabel kemiringan lereng, 

penggunaan lahan, ketinggian, curah hujan dan buffer 

sungai seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 Rentang kelas rawan banjir 

 

 

 

 

Hasil rentang kelas rawan banjir berdasarkan hasil 

matriks relasi fuzzy antara variabel kemiringan lereng, 

penggunaan lahan, ketinggian, curah hujan, buffer sungai 

dan jenis tanah seperti pada tabel di bawah ini: 

Rawan banjir Rentang 

Tinggi 1.75 - 2 

Sedang 1 – 1.75 

Rendah 0 - 1 

Rawan banjir Rentang 

Tinggi 2.5 - 3 

Sedang 2 – 2.75 

Rendah 0 – 2.25 

Rawan banjir Rentang 

tinggi  3.5-4 

sedang 2.75 - 3.5 

rendah 0 - 2.75 

Rawan banjir Rentang 

tinggi  4-5 

sedang 3.75 - 4.25 

rendah 0 - 3.75 



 
 

12 
 

Tabel 4.11 Rentang kelas rawan banjir 

Rawan banjir Rentang 

tinggi 4.75-6.0 

sedang 3.75-4.75 

rendah 0 -3.75 

Peta Rawan Banjir 

         Kelas rawan banjir yang didapatkan dari hasil 

pengolahan defuzzifikasi menggunakan QGIS yaitu: 

        Tabel 4.12 Rentang kelas rawan banjir dan luas 

          Tabel di atas merupakan rentang kelas rawan 

banjir beserta luas di Kabupaten Pesawaran yaitu rendah 

dengan nilai 1.7-3.1 beserta luas yaitu 69.678 ha (60%) 

dari luasan Kabupaten Pesawaran, rawan banjir 

menengah dengan nilai 3.2-4.8 beserta luas yaitu 44.912 

ha (38%) dari luasan Kabupaten Pesawaran, rawan 

banjir tinggi dengan nilai 4.9-6 beserta luas yaitu 2.466 

ha (2%) dari luasan Kabupaten Pesawaran.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Peta rawan banjir Kabupaten Pesawaran 

Validasi 

Validasi adalah langkah konfirmasi melalui 

penyajian dan pengadaan bukti yang objektif. Validasi 

memberikan tingkat kepercayaan pada hasil analisa dari 

suatu metode. Berdasarkan hasil analisis kerawanan, 

dilakukan observasi terhadap wilayah rendah, 

menengah, dan tinggi. Berdasarkan hasil validasi 

kejadian banjir di Kabupaten Pesawaran melalui 

wawancara ke warga setempat. Wawancara dilakukan 

langsung ke lapangan dan wawancara melalui bapak 

Beny sebagai polisi kehutanan yang mengetahui 

kejadian banjir di beberapa tempat. 

 

 

Berdasarkan hasil validitas yaitu 77%, tergolong 

kategori cukup valid sesuai dengan tabel 2.7 kriteria 

validitas [17]. 

V. Kesimpulan Dan Saran 

V.1. Kesimpulan 

Penerapan metode fuzzy logic mamdani dalam 

mengidentifikasi daerah rawan banjir di Kabupaten 

Pesawaran didapatkan kelas rawan banjir berdasarkan 

tiga kelas rawan banjir yaitu tinggi, menengah, dan 

rendah. Hasil yang didapatkan dari matriks relasi fuzzy 

antara variabel kemiringan lereng, penggunaan lahan, 

ketinggian, curah hujan, buffer sungai dan jenis tanah 

yaitu kelas rawan banjir rendah di Kabupaten Pesawaran 

dengan nilai 0 – 0.375, kelas rawan banjir menengah di 

Kabupaten Pesawaran dengan nilai 3.75 – 4.75, dan 

kelas rawan banjir tinggi di Kabupaten Pesawaran 

dengan nilai 4.75 – 6.00. Kelas rawan banjir yang 

didapatkan dari hasil pengolahan defuzzifikasi 

menggunakan QGIS yaitu kelas rawan banjir rendah 

Rawan banjir Rentang nilai Luas (ha) Luas (%) 

Rendah 1.7 – 3.1 69.678 60 

Menengah 3.2-4.8 44.912 38 

Tinggi 4.9 - 6 2.466 2 



 
 

13 
 

beserta luas di Kabupaten Pesawaran dengan nilai 1.7-

3.1 beserta luas yaitu 69.678 ha (60%) dari luasan 

Kabupaten Pesawaran, rawan banjir menengah dengan 

nilai 3.2-4.8 beserta luas yaitu 44.912 ha (38%) dari 

luasan Kabupaten Pesawaran, rawan banjir tinggi dengan 

nilai 4.9-6 beserta luas yaitu 2.466 ha (2%) dari luasan 

Kabupaten Pesawaran.  

V.2 Saran 

         Terdapat beberapa saran dalam hasil penelitian ini 

yaitu: 

a. Data yang digunakan untuk menentukan rawan 

banjir hendaknya menggunakan data-data yang  

terbaru untuk memberikan hasil rawan banjir 

yang didapatkan akan lebih baik lagi. 

b. Saat melakukan rasterisasi untuk memastikan 

resolusi dan koordinat (xmin, xmax, ymin, dan 

ymax) sama untuk semua raster yang akan 

digunakan. 

c. Identifikasi daerah rawan banjir Kabupaten 

pesawaran seperti yang dilakukan pada 

penelitian ini , juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan metoda yang berbeda. 
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