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ABSTRACT 
A coastal area south of Yogyakarta is an active seismic area with a very high 

seismic frequency and the potential for a tsunami. Disasters like this cannot be 

avoided but the risks caused can be minimized by taking precautions. One of the 

ways to do this is to carry out mitigation to minimize the number of casualties 

caused by the disaster. 

This study was conducted to analyze the area affected by inundation due to 

the tsunami by modeling the potential for tsunami hazards based on the Berryman 

equation and making a vulnerability map using the Geographic Information System 

application based on the Head of BNPB Regulation No. 2 2012 with the scoring 

method. From these two parameters it produces a tsunami risk level map. 

The results of the potential inundation area show that the higher the tsunami 

wave scenario, wider the resulting inundation. In the highest scenario 15 meters, 

classified as low hazard of 455,23 Ha, medium hazard of 409,86 Ha and high 

hazard of 1010,31 Ha, with a total inundation area of 1875,41 Ha. The results 

obtained from the vulnerability assessment show that Gadingharjo Village and 

Srigading Village have a low level of vulnerability compared to other villages. 

Gadingsari Village has a moderate level of vulnerability and Murtigading Village 

has a high level of vulnerability. From the results of potential inundation and 

vulnerability assessments, it can be used to predict the level of tsunami risk. 
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ABSTRAK 

   
Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin kedepan 

akan semakin berubah. Dinamika pembangunan terjadi yang sangat cepat dan pesat 

menuntut untuk membuat tindakan antisipasi akan perubahan yang berjalan serta 

dampak yang akan mengikutinya. Hal itu tentunya akan memberikan kontribusi 

terhadap upaya kegiatan penataan ruang dan tata guna lahan. 

 Sistem Informasi Geografis menjadi salah satu opsi dalam pengendalian tata 

guna lahan. Penelitian atau analisis ini akan menghasilkan kelas atau klasifikasi 

kemampuan lahan dan arahan ketinggian bangunan di Kabupaten Bandung. 

Klasifikasi yang dihasilkan berupa tingkatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah 

dan sangat rendah. 

 Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa analisis arahan ketinggian 

bangunan di Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) klasifikasi yaitu bangunan lebih 

dari 4 (empat) lantai, bangunan kurang dari 4 (empat) lantai dan klasifikasi non 

bangunan. 

 

Kata Kunci :  Kemampuan Lahan, Ketinggian Bangunan, SIG.



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Tsunami merupakan salah satu 

bencana alam yang mengancam penduduk 

wilayah pesisir. Indonesia memiliki tingkat 

kegempaan yang cukup tinggi di dunia 

karena gempa-gempa yang terjadi sebagian 

besar berpusat di dasar Samudera Hindia 

dan beberapa di antaranya mengakibatkan 

gelombang laut besar (tsunami) (Ristek, 

2009). Hal ini terjadi karena kondisi 

geologis Indonesia terletak pada tumbukan 

tiga lempeng tektonik aktif yaitu Eurasia, 

Indo-Australia, Pasifik yang menimbulkan 

aktivitas seismik yang tinggi di beberapa 

wilayah di Indonesia, sehingga memicu 

timbulnya kejadian tsunami di zona-zona 

subduksi (Latief H, 2007). 

Kawasan pesisir pantai selatan 

Yogyakarta merupakan wilayah yang 

termasuk dalam zona tumbukan lempeng 

Indo-Australia dan Eurasia serta memiliki 

struktur geologi yang kompleks. Kondisi 

tatanan tektonik yang begitu kompleks 

menyebabkan kawasan tersebut menjadi 

kawasan seismik aktif dengan frekuensi 

gempa yang sangat tinggi dan memiliki 

potensi tsunami. Disamping itu perairan 

pesisir pantai selatan Yogyakarta termasuk 

wilayah pesisir pantai selatan Jawa 

merupakan perairan terbuka (open sea) 

dengan pantainya berhadapan langsung 

dengan Samudra Hindia (Subardjo, Petrus 

dan Raden Ario, 2015). Oleh karena itu 

wilayah pesisir pantai Kecamatan Sanden, 

Bantul, Yogyakarta sangat rawan terhadap 

bencana tsunami. 

Bencana tsunami menimbulkan 

kerugian yang sangat besar dan proses 

rehabilitasi serta rekonstruksinya 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Bencana seperti ini tidak dapat dihindari 

namun risiko yang disebabkan dapat 

diminimalkan dengan melakukan suatu 

pencegahan. Salah satu caranya dengan 

mengetahui risiko terhadap bencana 

tsunami sehingga dapat dilakukan mitigasi 

untuk meminimalisir adanya korban jiwa 

yang ditimbulkan dari bencana tersebut. 

Oleh sebab itu perlu diidentifikasi daerah-

daerah yang berisiko terhadap bahaya 

bencana tsunami. 

Penelitian mengenai daerah yang 

berisiko terhadap tsunami ini dilakukan 

untuk menganalisis daerah yang terdampak 

genangan (inundasi) akibat dari tsunami 

dengan skenario variasi ketiggian 

gelombang tsunami di garis pantai dan 

pembuatan peta kerentanan berdasarkan 

peraturan BNPB No.2 Tahun 2012 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Dari parameter tersebut 

pada akhirnya dapat menghasilkan peta 

tingkat risiko bencana tsunami di pesisir 

Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian berada di 

Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kecamatan Sanden secara geografis 

terletak pada 110o 15` 57`` BT -7o 58 05` 

LS. 

 

 
Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Sanden 

 

Pada penelitian ini metode analisis 

yang digunakan adalah analisis yang 

berbasis pada Sistem Informasi Geografis. 

Sistem Informasi geografis adalah suatu 

sistem Informasi yang dapat memadukan 

antara data grafis (spasial) dengan data teks 

(atribut) objek yang dihubungkan secara 

geografis di bumi (georeference). 



Disamping itu, Sistem Informasi Geografis 

juga dapat menggabungkan data, mengatur 

data dan melakukan analisis data yang 

akhirnya akan menghasilkan keluaran yang 

dapat dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan pada masalah yang berhubungan 

dengan geografi 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran yang 

dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat 

dilihat dari diagram di bawah ini : 

 
Gambar 2. Diagram alir kerangka penelitian 
 

Pada penelitian ini diperluka data 

spasial dan data non spasial meliputi data 

peta rupa bumi, batas administrasi, data 

garis pantai, kemiringan lereng, 

penggunaan lahan, dan data kependudukan. 

Untuk memperoleh data bahaya akibat 

genangan tsunami maka perlu perhitungan 

Hloss sesuai dengan skenario variasi 

ketinggian gelombang dari garis pantai dan 

setelah itu melakukan perhitungan cost 

distance pada perangkat lunak ArcGIS 

untuk mengetahui luas genangan akibat 

gelombang tsunami. Hasil akhir dari 

pengolahan tersebut berupa peta bahaya 

tsunami. 

Selanjutnya pembuatan peta 

kerentanan sosial, peta kerentanan fisik, 

peta kerentanan ekonomi dan peta 

kerentanan lingkungan sesuai dengan Perka 

BNPB Nomer 2 Tahun 2012, dengan hasil 

dari keempat peta kerentanan diatas maka 

dilakukan overlay untuk mendapatkan peta 

kerentanan total. 

Membuat peta tingkat risiko bencana 

tsunami di pesisir Kecamatan Sanden 

dengan melakukan perkalian antara data 

bahaya tsunami dengan data kerentanan 

total menggunakan tool raster calculator. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Analisis Penggunaan Lahan 

 

Setiap jenis penggunaan lahan 

memiliki nilai koefisien kekerasan 

permukaan yang berbeda-beda. Tingkat 

kekasaran permukaan ini berpengaruh 

dengan kemampuan dalam mengurangi 

kekuatan tsunami yang masuk ke daratan. 

Semakin tinggi tingkat koefisien kekasaran 

permukaan maka kekuatan tsunami yang 

melewati wilayah tersebut akan semakin 

berkurang atau semakin melambat. 

 
No Penggunaan 

Lahan 

Luas (Ha) Prosentase 

(%) 

1 Belukar/Semak 13,17 0,18 

2 Pasir Pantai 353,58 4,93 

3 Pemukiman 3686,65 51,40 

4 Rumput 13,87 0,19 

5 Sawah 2563,11 35,73 

6 Tegalan 186,51 2,60 

7 Tubuh Air 355,75 4,96 

 Jumlah 7172,64 100 

 

2. Analisis Tingkat Bahaya Tsunami 

 

Luas genangan/bahaya yang dihasilkan 

dari skenario ketinggian gelombang 

tsunami 1 meter masuk dalam klasifikasi 

bahaya rendah karena distribusi 

genangannya hanya terdapat di sekitar 

bibir pantai. Luas area yang terdampak 

pada skenario ini adalah 96,11 Ha dengan 



persentase 2,55% dari total area penelitian 

yaitu di Kecamatan Sanden. Desa yang 

terdampak pada skenario ini adalah Desa 

Srigading dan Desa Gadingsari karena 

letaknya berada di pesisir Kecamatan 

Sanden. 

Luas genangan/bahaya yang dihasilkan 

dari skenario ketinggian gelombang 

tsunami 2 meter masuk dalam klasifikasi 

bahaya rendah karena distribusi 

genangannya hanya terdapat di sekitar 

bibir pantai. Luas area yang terdampak 

pada skenario ini adalah 214,16 Ha dengan 

persentase 5,69% dari total area penelitian 

yaitu di Kecamatan Sanden. Desa yang 

terdampak pada skenario ini adalah Desa 

Srigading dan Desa Gadingsari dengan 

penjalaran gelombang tsunami yang lebih 

jauh ke daratan dari pada senario 1 meter. 

Luas genangan/bahaya yang dihasilkan 

dari skenario ketinggian gelombang 

tsunami 5m mengalami 

kenaikan/perluasan daerah genangan 

dengan klasifikasi bahaya rendah dan 

sedang, daerah yang tergenang Desa 

Gadingsari, Desa Srigading dan Desa 

Gadingharjo. Daerah yang tergenang pada 

skenario ini seluas 382,72 Ha untuk bahaya 

rendah dan 136,75 Ha, luas yang 

terdampak total 519,47 Ha atau 13,79% 

dari seluruh total luas area penelitian. Pada 

skenario ini di daerah Desa Gadingsari dan 

Desa Srigading genangan sudah memasuki 

wilayah pasir pantai dan tegalan, 

sedangkan untuk Desa Gadingharjo 

genangan mulai berdampak pada sisi 

selatan desa yang berupa semak belukar 

dan rumput. Pada Desa Gadingsari dan 

Desa Srigading wilayah yang terdampak 

genangan relatif sama pada jarak dari garis 

pantai hal ini disebabkan karena topografi 

dikedua desa tersebut didominasi wilayah 

datar. 

Luas genangan/bahaya yang dihasilkan 

dari skenario ketinggian gelombang 

tsunami 10m berdampak luas pada wilayah 

Kecamatan Sanden. Daerah yang sangat 

parah yaitu di Desa Srigading, meskipun 

belum semua daerahnya terdampak 

genangan tetapi sudah banyak pemukiman 

dan sawah yang terkena genangan dari 

dampak tsunami skenario ini. Untuk Desa 

Gadingsari dan Desa Gadingharjo 

Sebagian pemukiman dan sawah sebelah 

selatan desa juga usdah mulai terdapak 

genangan tetapi tidak sebanyak pada 

wilayah Desa Srigading. Pada skenario ini 

terklasifikasi menjadi bahaya rendah, 

sedang dan tinggi dengan luas bahaya 

rendah 437,42 Ha, bahaya sedang 114,61 

Ha dan bahaya tinggi 508,88 Ha dengan 

luas total area yang terendam 1060,91 Ha 

atau sebesar 28,17% dari total area 

penelitian. 

Luas genangan/bahaya yang dihasilkan 

dari skenario ketinggian gelombang 

tsunami 15m sudah sangat parah. Kondisi 

yang paling parah terdampak adalah Desa 

didaerah Desa gadingharjo dimana semua 

wilayah desa tersebut terkena genangan 

akibat skenario ini. Pada desa Srigading 

dan Gadingsari juga terdampak lumayan 

parah, lebih dari 50% wilayah desa 

terdampak pada skenario ini, baik wilayah 

pemukiman, sawah,dan tegalan. Pada 

skenario ini luas daerah yang masuk dalam 

bahaya rendah seluas 455,23 Ha, bahaya 

sedang 409,86 Ha dan bahaya tinggi 

1010,31 Ha dengan total area yang 

tergenang 1875,41 ha atau sebesar 49,80% 

dari seluruh area penelitian. Dengan 

kondisi topografi Kecamatan Sanden yang 

relatif datar dan landai serta koefisien 

wilayah sekitar juga rendah sehingga pada 

skenario ini Kecamatan Sanden terdampak 

sangat luas. Untuk Desa Murtigading pada 

skenario ini mulai terdampak pada bagian 

selatan desa dimana mayoritas yang 

terdampak berupa sawah dan sedikit 

pemukiman. 

 

Skenario 

Tinggi 

Gelombang 

Luas Bahaya Tsunami (Ha) 

Total (Ha) 
Persentase 

(%) 
Rendah Sedang Tinggi 

1m 96,11 - - 96,11 4,01 

2m 214,16 - - 214,16 8,94 

5m 382,71 136,75 - 519,47 21,69 

10m 437,42 114,61 508,88 1060,91 44,29 

15m 455,23 409,86 1010,31 1875,41 78,30 

Luas Area Penelitian (Ha) 2395,14 



3. Analisis Kerentanan 

a. Kerentanan Sosial 

Hasil analisis dari parameter 

kepadatan penduduk mendapatkan 

hasil semua desa di Kecamatan 

Sanden memiliki kelas kerentanan 

tinggi. Desa Murtigading menjadi 

desa yang memiliki kepadatan 

tertinggi di Kecamatan Sanden 

dengan kepadatan penduduk 

berjumlah 1861 dan Desa 

Gadingharjo memiliki kepadatan 

penduduk terendah dengan 

kepadatan penduduk 1190. Pada 

kerentanan dengan paramter jenis 

kelamin, tingkat kerentanan dilihat 

berdasarkan rasio jenis kelamin. 

Rasio jenis kelamin adalah 

perbandingan antara penduduk laki-

laki dan perempuan. 

 

 
Gambar 3. Peta Kerentanan Sosial 

 

b. Kerentanan Fisik 

Hasil perhitungan kerentanan fisik 

untuk paramenter rumah yang 

menghasilkan dua kelas kerentanan 

yaitu rendah dan tinggi. Desa 

Gadingharjo masuk dalam tingkat 

kerentanan rendah, sedangkan 

untuk Desa Gadingsari, Desa 

Srigading, dan Desa Murtigading 

masuk dalam tingkat kerentanan 

tinggi. Semakin banyak rumah 

maka akan semakin rentan jika 

terjadi bencana. Hasil tersebut 

didapatkan dari perhitungan 

menggunakan metode interval 

teratur. Hasil perhitungan 

kerentanan fisik pada parameter 

fasilitas umum. Fasilitas umum 

yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari jumlah bangunan TK, 

SD, SMP, SMA, SMK, perguruan 

tinggi, rumah sakit, puskesmas, 

rumah bersalin, puskesmas 

pembantu dan poliklinik 

 

 
Gambar 4. Peta Kerentanan Fisik 

 

c. Kerentanan Lingkungan 

Hasil perhitungan kerentanan 

lingkungan untuk semua parameter 

kerentanan lingkungan 

hanyaterdapat 1 yaitu tingkat 

rendah, karena pada Semua Desa di 

Kecamatan Sanden tidak memiliki 

hutan lindung, hutan alam, dan 

hutan mangrove/bakau, sedangkan 

semak/belukar hanya ada pada Desa 

Gadingharjo dan hanya selua 13 Ha. 

 

 
Gambar 5. Peta Kerentanan Lingkungan 

 

d. Kerentanan Ekonomi 

Parameter yang digunakan dalam 

perhitungan kerentanan Ekonomi 

ini adalah Lhan Produktif dalam 

rupiah dan PDRB (Perka BNPB no 

2 tahun 2012) yang diperoleh dari 

Peta Penggunaan Lahan Kecamatan 

Sanden. Hasil yang diperoleh 

kecamatan sanden memiliki 

kerentanan ekonomi yang tinggi di 

semua desa. 



 
Gambar 3. Peta Kerentanan Total 

 

4. Analisis Tingkat Risiko Bahaya 

Tsunami 

Langkah dalam perhitungan risiko 

dilakuakan dengan melakukan 

perkalian antara data bahaya dan 

data kerentanan yang masing-

masing telah dilakukan klasifikasi 

(reclassify) menjadi tingkat rendah, 

sedang, dan tinggi. Pada analisis 

tingkat tisiko bahaya tsunami pada 

ketinggian 15 meter meiliki tingkat 

risiko rendah, sedang, hingga tinggi 

pada setiap desa yang ada di 

kecamatan Sanden, 

 

 
Gambar 4. Peta Tingkat Resiko Tsunami 

 

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Potensi genangan (inundasi) akibat 

gelomang tsunami terbagi atas 3 

klasifikasi bahaya yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Pada skenario 

ketinggian 1 meter dan 2 meter wilayah 

yang terdampak sebanyak 4,41% dan 

9,94% dengan tingkat bahaya rendah. 

Pada skenario 5 meter wilayah 

terdampak sebanyak 21,69% dengan 

tingkat bahaya rendah dan sedang, 

serta pada skenario 10 meter dan 15 

meter wilayah yang terdampak 

sebanyak 44,29% dan 78,30% dengan 

tingkat bahaya rendah, sedang dan 

tinggi. 

2. Tingkat risiko tsunami dibagi menjadi 

3 tingkat risiko yaitu risiko rendah, 

risiko sedang, dan risiko tinggi. 

Tingkat risiko rendah terjadi pada 

semua skenario tinggi gelombang 

dengan wilayah terdampak dari 4,01% 

sampai 21,17%. pada tingkat risiko 

sedang terjadi pada skenario tinggi 

gelombang 5m dengan luas terdampak 

2,79%, 10m seluas 13,78%, serta pada 

15m seluas 40,82%. Pada tingkat risiko 

tinggi dengan luas terdampak seluas 

9,67% pada skenario tinggi gelombang 

10 m sedangkat pada tinggi gelombang 

15m yang terdampak seluas 16,31%. 

 

SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian serta 

analisis pengolahan data dalam penelitian 

ini, maka beberapa saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah : 

1. Diperlukan pemodelan lebih lanjut 

dalam pemodelan genangan (inundasi) 

secara numerik dengan rumus 

Berryman yang hasil pemodelan belum 

menghasilkan simulasi secara spesifik 

karena hanya menggunakan beberapa 

faktor atau parameter saja. Pada model 

genangan (inundasi) ini juga tidak 

memperhatikan titik lokasi atau 

besaran pusat gempa bumi yang 

menjadi sumber energi utama 

terjadinya tsunami yang juga 

berdampak pada kecepatan gelombang 

tsunami itu sendiri. 

2. Penelitian selanjutnya perlu juga 

penambahan parameter-parameter dan 

penyesuaian parameter untuk kondisi 

wilayah yang berbeda - beda untuk 

mendukung dalam penentuan tingkat 

kerentanan dan tingkat risiko bencana 

tsunami 
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