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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis (SIG) adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang 

bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis[3]. Adapun SIG 

terdiri dari: 

1. Sistem masukan 

Perangkat untuk mengambil data dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

seperti peralatan pemetaan terestris, fotogrametri, laser scanner, dan lain-lain. 

Output dari data ini umunya adalah peta, citra dan gambar lainya. 

a) Data spasial 

Yaitu data yang menunjukan ruang, lokasi atau tempat di permukaan 

bumi, data ini berasal dari peta analog, penginderaan jauh dan foto udara 

dalam bentuk cetakan 

b) Data atribut 

Yaitu data yang dimiliki pada suatu tempat atau ruang, data ini 

menjelaskan informasi dari keruangan tersebut. Data ini diperoleh dari 

statistik, sensus, catatan lapangan dan lain-lain. 

2. Sistem database 

Dilakukan dengan melakukan digitasi peta dasar pada berbagai tempat untuk 

dilakukan pengembangan dan selalu diperbarui. 

3. Sistem penyajian informasi 

Melakukan penyajian dengan berbagai media untuk pemanfaatan yang lebih 

mudah. 
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4. Sistem pengolahan data 

Data yang di olah berbentuk vektor atau raster dilakukan dengan berbagai 

aplikasi seperti ArcGIS, AutoCAD, Mapinfo untuk vektor digunakan metode 

digitasi sedangkan raster biasanya dengan metode overlay. 

2.1.1 Overlay 

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 

Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas 

grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. 

Overlay menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta 

atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki 

informasi atribut dari kedua peta tersebut[4]. Overlay merupakan proses 

penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut 

sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk 

digabungkan secara fisik. 

Teknik yang digunaan untuk overlay peta yang berbentuk area (polygon) 

dalam SIG ada 2 yakni union dan intersect. Perbedaaan antara keduanya jika 

dianalogikan dengan bahasa matematika, maka union adalah gabungan, intersect 

adalah irisan. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk 

menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun 

beda atributnya yaitu : 

• Dissolve, yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang 

mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang 

berbeda. Peta input yang telah di digitasi masih dalam keadaan kasar, 

yaitu poligon-poligon yang berdekatan dan memiliki warna yang sama 

masih terpisah oleh garis poligon. Kegunaan dissolve yaitu 

menghilangan garis-garis poligon tersebut dan menggabungkan 

poligon-poligon yang terpisah tersebut menjadi sebuah poligon besar 

dengan warna atau atribut yang sama. 
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• Merge, yaitu suatu proses penggabungan 2 atau lebih layer menjadi 1 

buah layer dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut tersebut 

saling mengisi atau bertampalan, dan layer-layer nya saling menempel 

satu sama lain. 

• Clip, yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah yang 

kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. 

Suatu wilayah besar diambil sebagian wilayah dan atributnya 

berdasarkan batas administrasi yang kecil, sehingga layer yang akan 

dihasilkan yaitu layer dengan luas yang kecil beserta atributnya. 

• Intersect, yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer 

input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk 

menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari 

kedua theme. 

• Union, yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan 

poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang 

mengandung tingkatan atau kelas atribut. 

• Assign Data, adalah operasi yang menggabungkan data untuk fitur 

theme kedua ke fitur theme pertama yang berbagi lokasi yang sama 

Secara mudahnya yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. 

2.1.2 Scoring 

Scoring merupakan pemberian skor terhadap tiap kelas di masing-masing 

parameter banjir. Setiap data yang telah melalui tahapan pengolahan awal 

kemudian dibagi/direklasifikasi ke dalam kelas-kelas yang masing-masing 

mempunyai nilai skor yang menunjukkan skala kerentanan faktor tersebut 

terhadap kejadian banjir. Skor rendah menandakan kecilnya kemungkinan 

terjadinya banjir di wilayah tersebut, dan semakin tinggi nilai skor berarti peluang 

terjadinya banjir semakin besar[5]. 
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2.1 3 Pembobotan 

Pembobotan adalah pemberian bobot terhadap masing-masing parameter 

dengan didasarkan atas pertimbangan seberapa besar pengaruh masing-masing 

parameter terhadap kejadian banjir. Semakin besar pengaruh parameter tersebut 

terhadap banjir, maka besar pula bobot yang diberikan. Pembobotan dimaksudkan 

sebagai pemberian bobot pada masing-masing parameter. Penentuan bobot untuk 

masing-masing peta tematik didasarkan atas pertimbangan, seberapa besar 

kemungkinan terjadi banjir dipengaruhi oleh setiap parameter geografis yang akan 

digunakan dalam proses analisa[6]. 

K = Nilai potensi 

Wi = Bobot untuk parameter ke-i 

Xi = Skor kelas parameter ke-i 

Setelah masing-masing kelas parameter diberikan nilai bobot dan skor, semua 

parameter tersebut ditampalkan. Nilai potensi suatu daerah terhadap Bahaya 

ditentukan dari total penjumlahan skor masing-masing parameter Bahaya. Daerah 

yang sangat berpotensi terhadap Bahaya akan memiliki skor total dengan jumlah 

paling besar dan sebaliknya daerah yang tidak berpotensi terhadap Bahaya akan 

mempunyai total skor yang rendah. Menurut Sturgess dalam rumus yang 

digunakan untuk membuat kelas interval adalah[7]: 

Ki=
𝑋𝑡−𝑋𝑟

𝑘
        (1) 

Keterangan 

Ki: Kelas Interval 

Xt: Nilai Tertinggi 

Xr: Nilai Terendah 

K: Jumlah Kelas yang Diinginkan. 
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2.1.4 Metode Inverse Distance Weighted (IDW) 

Metode Inverse Distance Weighted (IDW) merupakan metode deterministik 

yang sederhana dengan mempertimbangkan titik disekitarnya[8]. Asumsi dari 

metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat 

daripada yang lebih jauh. Bobot (weight) akan berubah secara linear sesuai 

dengan jaraknya dengan data sampel. Metode ini biasanya digunakan dalam 

industri pertambangan karena mudah untuk digunakan. Pemilihan nilai pada 

power sangat mempengaruhi hasil interpolasi. Nilai power yang tinggi akan 

memberikan hasil seperti menggunakan interpolasi nearest neighbor di mana nilai 

yang didapatkan merupakan nilai dari data point terdekat. 

2.2 Banjir dan Kerawanan Banjir 

2.2.1 Banjir 

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007[9] Bencana banjir 

didefinisikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis[10]. 

Penyebab terjadinya banjir disuatu wilayah antara lain: 

• Hujan, di mana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya 

hujan selama berhari-hari. 

• Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air 

hujan mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi resapan. 

• Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-saluran 

air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. 

• Pembangunan  tempat  pemukiman  dimana  tanah  kosong  diubah 

menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya  

serap  air  hujan.  Pembangunan  tempat  pemukiman  bisa 

menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat. 
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Banjir yang terjadi dapat menimbulkan beberapa kerugian[10], diantaranya 

adalah: 

• Bangunan akan rusak atau hancur akibat daya terjang air banjir, 

terseret arus, terkikis genangan air, longsornya tanah di seputar/di 

bawah pondasi. 

• Hilangnya harta benda dan korban nyawa. 

• Rusaknya tanaman pangan karena genangan air. 

• Merendam rumah warga, tempat ibadah, kantor dan sebagainya. 

Berikut merupakan catatan kejadian banjir di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2019 dan jumlah rumah terendam sebagai kerugian yang dirasakan oleh 

masyarakat Bandar Lampung. 

Sumber: http://dibi.bnpb.go.id 

 

Dapat dilihat pada gambar diatas terdapat 2528 rumah di Kota Bandar 

Lampung yang telah terendam dikarenakan oleh bencana banjir yang telah terjadi 

Hal tersebut tentunya memberikan kerugian yang cukup besar.  

2.2.2 Kerawanan Banjir 

Kerawanan banjir adalah keadaan yang menggambarkan mudah atau tidaknya 

suatu daerah, terkena banjir dengan didasarkan pada faktor-faktor alam yang 

mempengaruhi banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas curah hujan, 

Gambar 2. 1 Kejadian Banjir di Bandar Lampung 

http://dibi.bnpb.go.id/
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distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan berlangsung) dan 

karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan, 

tekstur tanah dan penggunaan lahan)[11]. Istilah banjir terkadang bagi sebagian 

orang disamakan dengan genangan, sehingga penyampaian informasi terhadap 

bencana banjir disuatu wilayah menjadi kurang akurat. Genangan adalah luapan 

air yang hanya terjadi dalam hitungan jam setelah hujan mulai turun. Genangan 

terjadi akibat meluapnya air hujan pada saluran pembuangan sehingga 

menyebabkan air terkumpul dan tertahan pada suatu wilayah dengan tinggi muka 

air 5 hingga >20 cm. Sedangkan banjir adalah meluapnya air hujan dengan debit 

besar yang tertahan pada suatu wilayah yang rendah dengan tinggi muka air 30 

hingga > 200 cm[12]. 

2.3 Pemetaan Rawan Banjir 

Pedoman yang digunakan dalam pemetaan rawan banjir yaitu pedoman 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8197/2015 Tentang Metode Pemetaan 

Banjir[13]. Dalam pedoman tersebut banjir dibedakan menjadi 4 jenis banjir 

sesuai dengan pendekatan analisis bentang lahan pada daerah rawan banjir, jenis 

banjir tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Banjir Bandang; 

2) Banjir Pesisir; 

3) Banjir Sungai; 

4) Banjir Kota. 

Klasifikasi daerah rawan banjir didasarkan pada batas delineasi bentuk lahan 

yang kemudian dibedakan ke dalam jenis banjir bandang, banjir sungai, banjir 

pesisir, dan banjir kota. Banjir kota dianalisis berdasarkan banjir sungai di overlay 

dengan penutup lahan yang berasosiasi dengan pemukiman. Dengan demikian, 

pembobotan dan scoring parameter yang digunakan sama dengan metode 

pemetaan rawan banjir sungai. Pembobotan yang digunakan yaitu 70% untuk 

karakteristik lahan dan 30%. Untuk masing pembagian bobot dan skor nya, serta 

pembagian kelas tingkat rawan banjir dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 1 Tabel Skor dan Bobot Tutupan Lahan 

 

 

 

 

 

Sumber: SNI 8197 Tentang Pemetaan Rawan Banjir, 2015. 

 

Tabel 2. 2 Skor dan Bobot Kemiringan Lereng 

Kemiringan Lereng(%) Nilai Skor Pembobot(%) 

0% - 2% 3 50 

2% - 4% 2 50 

>4% 1 50 
Sumber: SNI 8197 Tentang Pemetaan Rawan Banjir, 2015. 

 

Tabel 2. 3 Skor dan Bobot Curah Hujan 

Curah Hujan(Harian) 

Nilai 

Skor  Pembobot(%) 

≥ 200 mm 3 30 

50 - 200 mm 2 30 

≤ 50 mm 1 30 
Sumber: SNI 8197 Tentang Pemetaan Rawan Banjir, 2015. 

 

Berdasarkan SNI tersebut juga sudah memberikan kelas tingkat rawan banjir 

yaitu Rendah, Sedang, Tinggi. Sedangkan untuk menentukan panjang interval 

kelas, perlu diketahui terlebih dahulu range-nya, yaitu selisih antara skor tertinggi 

dan skor terendah. Interval kelas digunakan untuk mengklasifikasikan hasil 

overlay ke dalam tingkat kerawanan banjir. Interval kelas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Sturgess[14] yang disajikan dalam persamaan (2) di bawah 

ini:  

Ci=
Xt−Xr

k
          (2) 

 

Tutupan Lahan 

Nilai 

Skor Pembobot(%) 

Permukiman 3 50 

Semak Belukar 2 50 

Hutan 1 50 
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Keterangan: 

Ci= Interval Kelas 

Xt= Nilai tertinggi 

Xr= Nilai Terendah 

k= Jumlah Kelas 

Berdasarkan perhitungan skor pada parameter dalam memetakan rawan banjir 

dengan mengalikan nilai skor pada masing-masing kelas. Adapun rumus 

persamaannya sebagai berikut: 

 

Skor Curah Hujan=Nilai Skor x Bobot Curah Hujan     (3) 

Skor Tutupan Lahan= Nilai Skor x Bobot Tutupan Lahan    (4) 

Skor Kemiringan Lereng= Nilai Skor x Bobot Kemiringan Lereng   (5) 

Skor Banjir= Skor Tutupan Lahan+Skor Kemiringan Lereng+Skor Curah Hujan (6) 

2.4 Curah Hujan 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat 

yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Satuan curah hujan 

selalu dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di indonesia 

satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter (mm). Curah 

hujan dalam 1 (satu) milimeter memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada 

tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air 

sebanyak satu liter. Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu 

satuan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam mm/jam, mm/hari, 

mm/tahun, dan sebagainya yang berturut-turut sering disebut hujan jam-jaman, 

hujan harian, hujan tahunan, dan sebagainya. Biasanya data yang sering 

digunakan untuk analisis adalah nilai maksimum, minimum dan nilai rata-ratanya. 

Pengamatan curah hujan dilakukan dengan sebuah alat ukur curah hujan. 

Salah satu alat pengamat curah hujan adalah alat ukur biasa yang diletakkan 

disuatu tempat terbuka yang tidak dipengaruhi oleh bangunan atau pepohonan 



 
 

15 
 

dengan ketelitian pembacaan sampai 1/10 mm. Pengamatan ini dilaksanakan satu 

kali sehari dan dibaca sebagai curah hujan hari sebelumnya dengan waktu yang 

sama. Curah hujan merupakan salah satu parameter cuaca yang mana datanya 

sangat penting diperoleh untuk kepentingan BMG dan masyarakat yang 

memerlukan data curah hujan tersebut. Hujan memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagi kehidupan manusia, karena dapat memperlancar atau malah 

menghambat kegiatan manusia. Oleh karena itu kualitas data curah hujan yang 

didapat haruslah bermutu dan memiliki keakuratan yang tinggi[15].  

 

2.5 Kemiringan Lereng 

Kelerengan mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan permukaan, 

drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Aliran limpasan permukaan 

akan menjadi lambat dan memungkinkan terjadi genangan atau banjir jika 

kelerengan semakin landai. Sedangkan semakin curam kelerengan akan 

menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang 

jatuh akan langsung dialirkan dan tidak terjadi penggenangan, sehingga risiko 

banjir menjadi kecil. 

Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Dua titik berjarak 

100 m yang mempunyai selisih tinggi 10 m membentuk lereng 10%. Kecuraman 

lereng 100% sama dengan kecuraman lereng 45⁰. Selain memperbesar jumlah 

aliran permukaan, semakin curam lereng juga memperbesar kecepatan aliran 

permukaan. Kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan 

permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi.  Diasumsikan  

semakin  landai  kemiringan  lerengnya,  maka aliran limpasan permukaan akan 

menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan atau banjir menjadi besar, 

sedangkan semakin curam kemiringan lereng akan menyebabkan aliran limpasan 

permukaan menjadi cepat sehingga air hujan yang jatuh akan langsung dialirkan 

dan tidak menggenangi daerah  tersebut, sehingga risiko banjir menjadi kecil[16]. 
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2.6 Penutupan Lahan 

Penutupan lahan adalah aktivitas manusia atas lahan, yang ditunjukkan 

dengan adanya bentuk manusia seperti pemukiman dan sebagainya. Penutupan 

lahan atau pengunaan lahan penting untuk diketahui. Informasi tentang 

penggunaan lahan dapat digunakan untuk mengetahui penyebab bertambahnya 

volume banjir dan daerah yang terlanda banjir, dalam hal ini konversi lahan dari 

pertanian ke non pertanian, khususnya yang kedap air bisa merubah besarnya 

koefisien run-off.  Sedangkan informasi tentang penutupan lahan dapat digunakan 

untuk mengetahui daerah resapan air sehingga diperoleh penyebab bertambahnya 

volume banjir dan daerah yang terlanda banjir.  

Pengertian penutup lahan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 

7645 Tahun 2010 yaitu tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati 

merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang 

dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi,  

perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut[17]. Pengertian 

lainnya yang lebih sederhana dari tutupan lahan adalah berbagai tipe objek yang 

terdapat di atas permukaan lahan. Dalam SNI tersebut disebutkan kelas-kelas 

tutupan lahan untuk skala 1:50.000 terdiri dari daerah bervegetasi, daerah 

pertanian, daerah bukan pertanian, daerah tak bervegetasi, lahan terbuka, 

permukiman, dan perairan. 

a) Permukiman 

Menurut BAPLAN Departemen Kehutanan tahun 2001 yang dimaksud 

dengan permukiman adalah kawasan pemukiman baik perkotaan, perdesaaan, 

pelabuhan, bandara, industri dan lain-lain, yang memperlihatkan pola alur 

yang rapat. 

b) Hutan Kering 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-

Undang No. 41 Tentang Kehutanan). 
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c) Semak Belukar 

Menurut BAPLAN Depatemen Kehutanan tahun 2001, pengertian 

semak/belukar adalah kawasan bekas hutan lahan kering yang telah tumbuh 

kembali, didominasi vegetasi rendah dan tidak menampakkan lagi bekas 

alur/bercak penebangan. 

2.7 Validasi 

Validasi data penelitian dapat dilakukan dengan cara observasi atau 

pengamatan yaitu merupakan seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan 

penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap. Pengamatan dengan 

menggunakan indra disebut pengamatan langsung. Di dalam penelitian observasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman 

suara dan lain-lain. Peraturan Kepala BIG No. 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Teknis Pengumpulan Dan Pengolahan  Data Geospasial Mangrove. Metode 

penentuan sampel yang digunakan adalah stratified random dan proporsional 

sampling. Metode ini berdasarkan dari setiap strata yang diambil sampel secara 

acak (random sampling) sesuai tujuan penelitian. Jumlah sampel yang harus 

diambil proporsional terhadap luasannya[18]. Secara umum, jumlah minimum 

sampel untuk skala pemetaan 1:50.000 adalah 30 sampel. Dapat dilihat pada tabel 

4.6 di bawah ini: 

Tabel 2. 4 Total Sampel Minimal 

Skala Total Sampel Minimal 

1:25.000 50 

1:50.000 30 

1:250.000 20 
  Sumber: Perka BIG, 2014 

Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel minimal dan rumus uji 

akurasi hasil validasi sebagai berikut: 
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A= TSM + 
Luas(hektar)

1500
                  (7)

  

Keterangan: 

TSM = Total Sampel Minimal 

A  = Jumlah Sampel Minimal 

 

𝐾𝑠 =
𝐽𝑖

𝐽𝑡
 𝑥 100%        (8) 

 

Keterangan: 

Ks  = Ketelitian Keseluruhan 

Ji  = Jumlah Kelas yang Sama 

Jt  = Total Sampel Uji 
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