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A. TUJUAN 

Praktikum ini bertujuan untuk : 

1. Mengaplikasikan SIG dalam kasus yang ada di kehidupan sehari-hari 

2. Menggugah dan mengingatkan kembali semua praktikum SIG dari 

awal hingga akhir 

3. Berlatih menghitung zona banjir dan surut pada suatu daerah 

B. TEORI SINGKAT 

1. Model: 

Daerah terdampak luapan debit Sungai Jenes pada tebal hujan tertentu 

 

2. Asumsi: 

Tebal hujan yang semakin tinggi akan menyebabkan peningkatan 

tinggi muka air sehingga terjadi luapan pada daerah sempadan sungai. 

Dalam contoh analisis ini diasumsikan tebal hujan 50 mm 

menghasilkan tinggi muka air 100 cm dan telah memenuhi 

kapasitas/volume saluran sungai. Tebal hujan lebih dari 50 mm telah 

menyebabkan luapan 

 

3. Algoritma: 

Analisis ini menggunakan model statistik, dengan menggunakan 

regresi linear. Persamaan yang digunakan adalah y = a + bx 

 

4. Konseptual Model 

Untuk membuat model daerah terdampak luapan debit sungai Jenes, 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 



a. Membuat peta ketingian tempat yang akan digunakan untuk 

analisis. Peta ketinggian tempat diperoleh dari menyalin informasi 

pada peta RBI atau sumber lain misalnya data ketinggian tempat 

dari DEM SRTM 

b. Memberikan data atribut semua poligon ketinggian tempat yang 

telah didelineasi 

c. Menghitung tinggi muka air sesuai dengan tebal hujan yang telah 

diketahui 

d. Menentukan daerah terdampak luapan dengan memasukkan data 

hasil perhitungan ke dalam tabel data atribut ketinggian tempat. 

Pencarian daerah yang terdampak luapan pada tabel data atribut 

dilakukan dengan cara query. Pengisian data dilakukan dengan 

membuat field baru pada tabel kemudian diisikan dengan calculate. 

Cara yang sama digunakan untuk menggambarkan proses surut 

luapan debit sungai. 

Langkah-langkah di atas digambarkan dalam konseptual model 

berikut: 
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C. ALAT DAN BAHAN 

 Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah: 

1. Seperangkat computer 

2. Program Arc GIS 10.1 

3. Peta dasar 

4. Parameter pengharkatan* 

 

D. SOAL / KASUS 

1. Apabila pada tanggal 31 Desember 2013 terjadi hujan selama tiga jam 

sejak pukul 07.00 WIB, dengan intensitas 110 dan 145 mm dalam tiga 

jam, daerah mana saja yang terdampak luapan debit Sungai Jenes? 

2. Setelah hujan berhenti pada pukul 10.00 WIB, satu jam kemudian 

banjir mulai surut. Apabila banjir surut sepenuhnya dalam tiga jam, 

daerah mana saja yang telah terbebas banjir pada pukul 11.20 dan 

13.25? 

E. PEMBAHASAN 

 Soal pertama 

a. Setelah dibuat peta ketinggian tempat, selanjutnya lakukan analisis 

regresi data pada tabel di atas 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan: 

Y = 0,528 X + 81,07 

 

y = 0,528x + 81,07
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c. Nilai X (tinggi muka air) pada curah hujan 110 adalah sebesar 330 

mm, karena dihasilkan dari hujan dengan intensitas 110 mm/jam 

selama 3 jam. Sedangkan pada curah hujan 145 adalah sebesar 435 

mm, karena dihasilkan dari hujan dengan intensitas 145 mm/jam 

selama 3 jam. 

d. Tinggi muka air (Y) dengan X 330 dan 435 mm berdasarkan 

operasi persamaan tersebut adalah 330 = 255,509 atau 250cm ; dan 

435 = 311,012 atau 300cm 

e. Daerah terdampak luapan mencakup wilayah dengan ketinggian 

kurang dari 250cm (pada kasusus 110) dan kurang dari 300cm 

(pada kasusu 145) di atas dasar saluran Sungai Jenes 

f. Dikarenakan kteinggian dasar sungai adalah 21,5mdpal, maka 

untuk input data attribute pada kasusus 110 dimana tinggi banjir 

adalah 250cm adalah banjir terjadi antara ketinggian 21,5mdpal 

sampai ketinggian 24mdpal ( 21,5 + 2,5 = 24m). Sementara itu 

pada kasus 145, ketinggian banjir adalah antara 21,5mdpal sampai 

dengan ketinggian 24,5mdpal ( 21,5 + 3 = 24,5) 

 Visualisasi soal pertama (langkah-langkah) 

1. Muat semua data atau peta yang telah disiapkan. 

2. Buat 2 features dan beri nama “Banjir1” dan “Banjir2” 

3. Buka attribute table  tambahkan kolom dengan add field bertipe 

text dengan memberi nama “banjir” 

4. Edit attribute pada kolom dari tebel feature “banjir1” 

5. Pilih baris pada kolom “banjir” yang mempunyai skor ≥ 24,5m 

dengan select bya attribute 



 

 

6. Beri keterangan pada baris yang terpilih. 

 

 

7. Klik kanan pada kepala kolom  field calculator 



 

 

8. Beri keterangan “Tidak Banjir” 

 

 

9. Ulangi langkah diatas. hanya ketinggian yang dipilih adalah 

ketinggian < 24,5m dan keterangan yang diberikan adalah “banjir” 

10. Tabelnya akan menjadi sperti ini 



 

 

11. Dan hasilnya akan seserti ini 

 

 

12. Lakukan hal yang sama pada feature “banjir2” hanya saja, 

ketinggian yang di beri keterangan “banjir” adalah ketinggian ≤ 

24,5m dan ketinggian yang diberi keterangan “tidak banjir” adalah 

daerah dengan ketinggian 25 m 

13. Hasil tabelnya akan menjadi seperti ini 



 

 

14. Dan hasil gambarnya akan seperti ini 

 



 Soal ke-dua 

a. Satu jam setelah hujan berhenti, banjir mulai surut. Ketinggian air 

pada saat tersebut adalah 300cm. Apabila banjir surut sepenuhnya 

maka tinggi muka air maksimum setara dengan tinggi tanggul 

sungai yaitu 100 cm. Analisis regresi untuk mengetahui surut 

banjir menghasilkan persamaan: 

Y = -1,111x +  366,6 

b. Jika 60 menit = 300 cm, 240 menit = 100 cm (surut sepenuhnya), 

maka berdasarkan persamaan tersebut: Pukul 11.20 = 80 menit = 

277,72 cm = 278 cm = 300 cm ; 13.25 = 205 menit = 138,84 cm = 

139 cm = 150 cm 

c. Dikarenakan ketinggian dasar sungai adalah 21,5 mdpal, maka 

untuk banjir dengan tinggi 300 cm posisinya adalah sampai 

ketinggian 24 mdpal ( 21,5 + 3 = 24,5 m). Sementara itu pada 

banjir dengan tinggi 150 cm posisinya adalah sampai ketinggian 

23 mdpal ( 21,5 + 1,5 = 23) 

 Visualisasi Soal ke dua (langkah-langkah) 

1. Langkah sama dengan soal pertama 

2. Hanya pada soal kedua ini yang jadi fokus adalah surut. Sehingga 

ketinggian dihubungkan dengan sudah surut atau belum surut. 

3. Pada kasus 1(11.20) air sudah surut pada ketinggian 25 m atau 

lebih. Sedangkan area dibawah ketinggian 25 m belum mengalami 

surut banjir 

4. Hasil tabelnya 



 

 

5. Hasil gambarnya 

 

 

6. Pada kasus 2 (13.25) air sudah surut pada ketinggian ≥ 23,5 m. 

Sedangkan area dibawah ketinggian 23 m belum mengalami surut 

banjir 



 

 

7. Hasil tabelnya 

 

 

8. Hasil gambarnya 

 


