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ABSTRAK 

Irma Yani Siregar. 104117030. Pemodelan Genangan Banjir di Kecamatan Cisarua Bogor 

Menggunakan Hec Ras 2D. 

Pemodelan yang dilakukan ini adalah pemodelan genangan banjir dengan area penelitian yaitu 

Kecamatan Cisarua Bogor dengan bantuan software Hec Ras 2D. Tujuan dari pemodelan ini adalah 

untuk menghasilkan peta genangan banjir yang kemudian dengan peta genangan ini dapat dilakukan 

perhitungan kerusakan dan kerugian ekonomi akibat banjir. Yang menjadi fokus daerah pemodelan 

adalah daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cisampay, mengingat sungai ini adalah sungai yang 

mengalirkan aliran banjir di Gunung Mas Tugu Selatan pada 19 Januari 2021 lalu. Pemodelan ini 

membutuhkan data berupa data hujan dan peta DEMNAS. Untuk peta DEMNAS dilakukan pengolahan 

dengan bantuan software Arc Map hingga menghasilkan peta terrain sesuai dengan area yang ditinjau. 

Kemudian peta terrain tersebut menjadi input bagi Hec Ras 2D sehingga bisa menghasilkan peta 

genangan banjir. Untuk menghitung kedalaman genangan banjir, hasil pemodelan diolah kembali 

dengan software Arc Map. Hasil genangan banjir maksimum rata – rata yang diperoleh sebesar 3 m 

dengan luasan area yang beragam. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kerugian ekonomi akibat 

banjir diperoleh kerugian terhadap hasil perkebunan wilayah Kecamatan Cisarua yaitu teh sebanyak 

10,933,833/m2 dan kerugian pada permukiman sebesar Rp.104.000/m2. 

Kata kunci : Pemodelan, Hec Ras 2D, Banjir, Arc Map, Genangan. 
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ABSTRACT 

Irma Yani Siregar. 104117030. Flood Inundation Modeling in Cisarua District, Bogor Using Hec Ras 

2D. 

The modeling carried out is flood inundation modeling with the research area, Cisarua District, Bogor 

with the help of Hec Ras 2D software. The purpose of this modeling is to produce a flood inundation 

map which then with this inundation map can be calculated damage and economic losses due to 

flooding. The focus of the modeling area is the watershed (DAS) of the Cisampay River, considering 

that this river is the river that flows floodwaters at Gunung Mas Tugu Selatan on January 19, 2021. This 

modeling requires data in the form of rain data and DEMNAS maps. For the DEMNAS map, the 

processing is carried out with the help of Arc Map software to produce a terrain map according to the 

area under review. Then the terrain map becomes an input for Hec Race 2D so that it can produce a 

flood inundation map. To calculate the depth of the flood inundation, the modeling results are 

reprocessed with Arc Map software. The maximum flood inundation results obtained on average are 3 

m with various areas. Then proceed with the calculation of economic losses due to floods obtained 

losses to the plantation area of Cisarua District, namely tea as much as 10,933,833/m 2 and losses in 

settlements of Rp.104,000/m2. 

Key words: Modeling, Hec Race 2D, Flood, Arc Map, Inundation. 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta 

benda. Kerugian yang diakibatkan oleh banjir dapat berupa kerusakan bangunan, hilangnya barang 

– barang berharga dan mengakibatkan terhambatnya aktivitas manusia (Kegeografian & Semarang, 

2018). Banjir dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi 

kapasitas sistem drainase atau sistem aliran sungai. Naiknya permukaan air diakibatkan oleh 

rendahnya kemampuan infiltrasi tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik, curah hujan  

yang berada di atas rata – rata, perubahan suhu, terjadi kerusakan pada tanggul / bendungan, 

pencairan salju yang cepat dan terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligak, 2008). 

Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selalu dilanda banjir, di 

awal tahun 2021 tepatnya pada tanggal 19 Januari 2021 kabupaten ini kembali mengalami 

kebanjiran yang diikuti oleh longsor di daerah yang cukup jarang terkena banjir yaitu Puncak 

Cisarua Bogor. Berdasarkan pernyataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) 

Kabupaten Bogor terdapat 900 jiwa yang terdampak akibat banjir ini, kemudian Badan Geologi 

telah melakukan analisis penyebab banjir dan ditemukan beberapa hal yang diyakini menjadi 

penyebab banjir yaitu durasi hujan yang terjadi cukup lama dengan intensitas tinggi yang ditandai 

dengan curah hujan tercatat pada pos hujan Gunung Mas sebesar 107.5 mm, kemiringan lereng 

yang sangat curam dengan morfologi daerah aliran sungai (DAS) berupa cekungan tapal kuda 

dengan bagian ujung menyempit yang mengakibatkan terbentuknya daerah akumulasi air dan 

mudah untuk membendung material longsoran, berdasarkan hasil kajian di lapangan dinyatakan 

bahwa aliran banjir yang terjadi di Puncak Bogor ini adalah aliran dari rombakan Kali Cisampay 

(Maulana, 2021). 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi banjir susulan dalam waktu dekat 

adalah membuat peta rawan bencana, baik untuk potensi banjir bandang maupun longsor, dari data 

ini juga akan diketahui daerah yang memiliki potensi banjir bandang menengah atau rendah. 

Berdasarkan upaya yang dilakukan di atas belum menunjukkan hasil apakah dampak dari banjir 

hanya akan berupa genangan air mengingat genangan banjir adalah masalah terbesar ketika banjir. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk melihat daerah mana saja yang akan tergenang akibat banjir 

ini, dapat digunakan software HEC – RAS 2D untuk pemodelan genangan banjir. Data yang 

digunakan dalam pemodelan ini adalah data hasil dari analisis hidrologi dan hidraulika berupa 

elevasi dasar permukaan dan sungai, kedalaman genangan, debit air yang dialirkan oleh saluran saat 

banjir dan hambatan terhadap aliran. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk kajian dan 

pemetaan banjir yaitu kajian detail, kajian detail terbatas, kajian pendekatan dan redelineasi (Al 

Amin et al., 2018). Hasil pemodelan menggunakan software ini berupa peta genangan banjir yang 

dapat memberikan informasi lebih detail untuk mitigasi banjir yang lebih optimal jika terjadi 

bencana banjir susulan. 

Pemodelan genangan banjir perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan jumlah kejadian banjir, 
dengan begitu dapat dilakukan perencanaan sistem drainase yang lebih baik. Peta genangan banjir 

juga dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan seperti bangunan gedung, real estate, 

perkantoran dan lainnya. Dengan adanya peta genangan banjir ini maka dapat ditentukan jaminan 

dan asuransi dari bangunan yang dibangun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan beberapa masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan dan kalibrasi model genangan banjir di DAS Cisampay? 

2. Bagaimana kondisi kedalaman dan luas genangan banjir pada kala ulang 25,50 dan 100 tahun? 

3. Bagaimana potensi kerugian banjir setiap kala ulang? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemodelan dilakukan pada DAS Cisampay. 

2. Pemodelan genangan banjir menggunakan software HEC – RAS 2D. 

3. Data debit yang digunakan merupakan hasil analisa dari studi yang lain. 

4. Perhitungan kerugian didasarkan dengan harga aset rata – rata. 

1.4 Tujuan Perancangan atau Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengembangan dan kalibrasi hasil pemodelan genangan banjir di area DAS 

Cisampay menggunakan software HEC – RAS 2D. 

2. Mengetahui detail kedalaman maksimum dan luasan area genangan banjir dengan dengan kala 
ulang 25, 50 dan 100 tahun. 

3. Mengetahui potensi kerugian yang diakibatkan oleh banjir. 

1.5 Manfaat Perancangan atau Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Teknik Sipil. 

2. Sebagai alternatif dalam perhitungan dan langkah pembuatan peta genangan banjir. 

3. Sebagai informasi bagi pengelola DAS Cisampay dalam upaya pengendalian banjir dan 

peringatan dini pada area yang rawan banjir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Banjir 

2.1.1 Pengertian Banjir 

Berdasarkan Fallis, (2016) banjir adalah suatu keadaan di mana air di dalam saluran pembuang 

tidak tertampung atau adanya hambatan di saluran pembuang yang mengakibatkan meluapnya air dan 

menggenangi daerah dataran sekitarnya. Secara sederhana banjir didefenisikan sebagai meluapnya air 

di daratan yang bukan menjadi tempat mengalirnya air dan mengakibatkan tergenangnya kawasan 

tersebut. Banjir sering kali melanda kawasan permukiman yang mengakibatkan kerugian harta benda 

dan dapat menimbulkan korban jiwa. Ketika terjadi banjir pada bagian hulu aliran biasanya memiliki 

arus banjir yang deras, daya gerus besar tetapi durasi banjir yang pendek. Sementara di bagian hilir 

aliran memiliki arus banjir yang tidak deras tetapi memiliki durasi yang panjang. Dalam siklus 

hidrologi dapat dilihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan tanah dominan ditentukan oleh 

tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan yang sampai dan mengalir di 

permukaan tanah akan bergerak menuju ke lautan dengan membentuk alur – alur sungai. Alur sungai 

akan dimulai dari dataran tinggi menuju dataran rendah seperti dimulai dari daerah pegunungan atau 

perbukitan kemudian bermuara di laut. Dalam jurnal Tarigan, (2017) menyatakan bentuk hidrograf  

banjir pada suatu daerah tangkapan akan ditentukan oleh 2 hal yaitu : 

1. Karakteristik hujan lebat akan didistribusi dari intensitas hujan dalam ruang dan waktu. 

2. Karakteristik daerah tangkapan seperti bentuk, luas, sistem saluran, kemiringan lahan, jenis dan 

distribusi lapisan tanah beserta struktur geologi dan geomorfologi. 

2.1.2 Faktor Penyebab Banjir 

Banjir dapat disebabkan oleh banyak faktor, secara umum penyebab banjir dapat digolongkan 
menjadi 2 yaitu disebabkan oleh sebab alami dan sebab tindakan manusia (Fallis, 2016). 

Yang termasuk penyebab banjir alami adalah sebagai berikut : 

1. Curah Hujan 

Indonesia dengan iklim tropis memiliki musim hujan yang terjadi antara bulan Oktober hingga Maret, 

pada musim ini hujan yang turun dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama akan mengakibatkan 

luapan ataupun peningkatan elevasi muka air di aliran sungai. 

2. Pengaruh Fisiografi 

Geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi, kemiringan daerah pengaliran sungai dan geometri 

hidraulik (seperti bentuk penampang, lebar kedalaman, potongan memanjang dan material dasar 

sungai), lokasi sungai merupakan hal – hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. 

3. Erosi dan Sedimentasi 

Terjadinya erosi dan penumpukan sedimen di daerah pengaliran sungai akan mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas penampungan sungai. Kapasitas sungai sangat bergantung pada sedimentasi 

yang terjadi pada sungai tersebut, hal ini akan mengakibatkan banjir di sungai. 

4. Kapasitas Sungai 

Sering kali terjadi penurunan kapasitas sungai yang disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak tepat 

ditambah dengan terjadinya erosi dan sedimentasi yang berlebihan. 

5. Kapasitas Drainase 
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Hampir seluruh drainase yang berada di Indonesia memiliki daerah genangan yang tidak memadai yang 

mengakibatkan kota – kota besar di Indonesia menjadi langganan banjir. 

 

 
6. Pasang Surut 

Ketika air laut mengalami pasang maka aliran air dari sungai ke laut menjadi lambat. Saat banjir terjadi 

bersamaan dengan pasangnya air laut yang tinggi maka banjir akan menjadi lebih besar karena terjadi 

aliran balik (backwater). Banjir akibat pasang surut ini pernah terjadi di Kota Jakarta dan Semarang, 

banjir ini terjadi baik di musim kemarau maupun hujan. 

Yang termasuk penyebab banjir karena tindakan manusia adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan Kondisi DPS 

Perubahan pada daerah pengairan sungai dapat disebabkan oleh terjadinya penggundulan hutan, 

perubahan hutan menjadi lokasi pertanian yang kurang tepat, dilakukannya perluasan kota dengan skala 

besar dan banyaknya perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diberikan. 

Perubahan ini berakibat pada masalah banjir dengan kuantitas dan kualitas yang cukup besar. 

2. Kawasan Kumuh 

Kawasan kumuh pada kondisi ini adalah area permukiman warga yang berada di sepanjang pinggiran  

sungai, hal ini mengakibatkan aliran air sungai yang terhambat. 

3. Sampah 

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat dan belum memiliki teknologi yang terintegrasi dalam 

pengolahan sampah terutama sampah ataupun limbah dari rumah tangga berakibat pada terjadinya 

pembuangan sampah di sungai. Sampah yang terbawa aliran air sungai pada akhirnya akan menumpuk 

dan ketika debit air naik sungai tidak akan mampu menampung air tersebut. 

4. Bendung dan bangunan lain 

Bangunan bendung dan bangunan seperti pilar jembatan dapat mengakibatkan efek aliran balik 

(backwater) yaitu terjadinya peningkatan elevasi muka air saat banjir. 

5. Kerusakan bangunan pengendali banjir 

Bangunan pengendali banjir dapat meningkatkan kuantitas banjir, hal ini terjadi ketika bangunan 

pengendali banjir ini mengalami kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan. 

6. Sistem pengendalian banjir yang kurang tepat 

Sistem pengendalian banjir memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi kerusakan akibat dari banjir dari 

skala kecil hingga sedang, tetapi memiliki kemungkinan menambah kerusakan saat terjadi banjir skala  

besar. Dimisalkan pada suatu bangunan pengendali banjir memiliki tanggul yang cukup tinggi, jika  

perhitungan yang dilakukan kurang tepat maka dapat terjadi keruntuhan dari tanggul tersebut, akibatnya 

aliran air akan meningkat drastis. 

2.1.3 Klasifikasi Banjir 

Berdasarkan Sudirman et al., (2014) banjir dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian 

berdasarkan sumber air, mekanisme, posisi dan penyebab banjir sebagai berikut : 

1. Banjir berdasarkan sumber air 
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Banjir yang terjadi berdasarkan sumber air atau area yang menjadi wadah penampungan air di bumi, 

banjir dapat dibedakan menjadi 3 , sebagai berikut : 

• Banjir sungai : yaitu banjir yang terjadi akibat meluapnya aliran sungai 

• Banjir danau : yaitu banjir yang terjadi akibat melupanya air danau atau 

adanya bendungan yang rusak 

• Banjir laut pasang : yaitu banjir yang terjadi akibat adanya gempa bumi ataupun 
badai yang membuat air laut dapat mencapai daratan. 

2. Banjir berdasarkan mekanisme terjadinya 

Kategori banjir berdasarkan mekanisme terjadinya banjir yaitu bagaimana air menggenangi daerah 

daratan sekitarnya dapat dibedakan sebagai berikut: 

• Banjir biasa (regular) : banjir biasa terjadi akibat jumlah limpasan air sangat 

banyak sehingga mampu melampaui kapasitas dari saluran air yang tersedia. 

• Banjir tidak biasa (irregular) : banjir tidak biasa terjadi akibat adanya pengaruh dari 

bencana lain seperti tsunami, gelombang pasang dan keruntuhan pada bendungan. 

3. Banjir berdasarkan posisi sumber banjir 

Banjir dapat dikategorikan berdasarkan posisi sumber banjir terhadap area yang digenangi sebagai 

berikut: 

• Banjir lokal : banjir yang terjadi akibat hujan lokal 

• Banjir bandang : banjir yang terjadi akibat dari kumpulan air limpasan di daerah hulu 

pada suatu area tangkapan air. 

4. Banjir berdasarkan penyebab terjadinya 

Kategori banjir berdasarkan penyebab terjadinya dapat diklasifikasikan menjadi empat, sebagai berikut: 

• Interval waktu : banjir dapat terjadi dengan intensitas hujan yang rendah namun 

memiliki durasi atau interval waktu yang lama seperti hujan dapat terjadi dalam 

hitungan hari. 

• Pasang surut : banjir dapat terjadi akibat adanya pasang surut air, pada umumnya 

banjir ini sering terjadi di daerah muara sungai. 

• Salju : banjir dapat terjadi akibat mencairnya tumpukan salju dan suhu udara 

yang membuat salju lebih cepat mencair. 

• Topografi : banjir dapat terjadi dengan intensitas yang tinggi dan terjadi di daerah 

dengan topografi yang curam di hulu sungai, banjir dengan penyebab ini juga dapat 

mengakibatkan terjadinya longsor. 

2.1.4 Kerugian Akibat Banjir 

Banjir yang terjadi pada umumnya akan menyisakan dampak yang berupa kerugian. Kerugian 

ini bisa berakibat secara langsung ataupun tidak langsung. Dampak langsung akan lebih mudah untuk 

diprediksi daripada dampak yang tidak langsung, kemudian dampak akibat banjir ini akan sangat 

berbeda antara banjir di daerah permukiman padat penduduk dan perdesaan yang didominasi oleh area 

pertanian. Banjir yang melanda suatu kawasan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan sosial dan 

ekonomi, bahkan dapat menghanyutkan dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Pada umumnya 
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ketika suatu daerah mengalami banjir, pemerintah setempat akan menyediakan suatu area pengungsian 

di mana korban banjir yang mengungsi mudah terjangkit penyakit menular seperti diare, penyakit kulit 

dan pernafasan. Kerugian akibat banjir secara tidak langsung menempati urutan pertama setelah gempa 

bumi dan tsunami. Selain kerugian berdampak fisik seperti yang telah disebutkan, korban banjir juga 

menerima kerugian non – fisik seperti liburnya sekolah dan adanya peningkatan harga kebutuhan pokok 

(Rosyidie, 2013). 

Mengutip pemberitaan oleh Ratriani (2020) Kota Jakarta mengalami banjir besar pada tahun 

2002, 2007 dan 2013. Dampak kerugian akibat banjir ini membuat hampir keseluruhan kegiatan 

ekonomi di Jakarta lumpuh, korban kehilangan harta dan mengalami kerusakan aset seperti rumah dan 

kendaraan pribadi. Pada tahun 2002 diperkirakan kerugian banjir di Jakarta mencapai 5,4 triliun dengan 

jumlah ini hampir melampaui 57 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Jakarta pada tahun yang sama. Setiap terjadinya banjir kendala yang selalu timbul dan harus 

ditanggulangi akan selalu berbanding lurus dengan nilai kerugian ekonomi yang terjadi, hal ini paling 

tidak telah tergambar dari pengalaman banjir dengan skala besar di Kota Jakarta dengan siklus 5 sampai 

6 tahun dimulai dari tahun 2002. 

2.2 Hec Ras 2D 

Hec – Ras adalah salah satu program yang berfungsi untuk memodelkan aliran air di sungai, River 

Analaysis System (RAS) yang dibentuk oleh Hydrologic Engineering System (HEC). Badan ini 

merupakan satuan kerja di bawah naungan US Army Corps Of Engineers (USACE). Hec – Ras yang 

digunakan adalah Hec – Ras 6.0 di mana pada versi ini HEC menambahkan kemampuan software yang 

lebih baik dari versi sebelumnya. Hec – Ras 2D memiliki kemampuan permodelan menggunakan skema 

solusi finite volume (Hamzah et al., 2016). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

• Persamaan massa 

Persamaan massa yang digunakan adalah sebagai berikut : 

𝜕𝐻 + ∇ ∙ hV + q = 0 (2.1) 
𝜕𝑡 

Dengan, 

V (u,v) : Vektor kecepatan (m/s) 

H : Tinggi muka air (m) 

h : Kedalaman (m) 

q : Debit (m3/s) 

Kemudian dilakukan penguraian komponen vektor ∇ = (
 𝜕 

, 
𝜕 

) sebagai berikut : 
𝜕𝑥 𝜕𝑦 

𝜕𝐻 + 𝜕(ℎ𝑢) + 𝜕(ℎ𝑣) 
+ q = 0 (2.2)

 
𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑦 

Dengan, 

t : Waktu (s) 

u : Komponen kecepatan terhadap x (m/s) 

v : Komponen kecepatan terhadap y (m/s) 
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• Persamaan momentum 

𝜕𝑉 + ∇ ∙ ∇V = -g∇H + vt ∇2𝑉 − cf V + f x V (2.3) 
𝜕𝑡 

Dalam uraian komponen vektor adalah sebagai berikut : 
 

𝜕𝑢 
  

 
+ 𝑢 

 

𝜕𝑢 
 
+ 𝑣 

 

𝜕𝑣 
 
= 𝑔 

 

𝜕𝐻 + vt 
(
𝜕2𝑢 

+ 
𝜕2𝑢

) – c u + fv 
f 

𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦 𝜕𝑥2 𝜕𝑦2 

 

𝜕𝑢 
 
+ 𝑢 

 

𝜕𝑢 
 
+ 𝑣 

 

𝜕𝑉 
 
= 𝑔 

 

𝜕𝐻 + vt 
(
𝜕2𝑢 

+ 
𝜕2𝑢

) – c u + fu 
f 

 
Dengan, 

𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦 𝜕𝑥2 𝜕𝑦2 

g : Gravitasi (m/s2) 

vt : Eddy viscosity 

f : Efek koriolis 

cf : Gesekan dasar 

 

 
• Boundary Condition 

Batasan yang digunakan pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi batas elevasi permukaan air langsung ditetapkan sebagai Hn+1 = Hb 

2. Kondisi batas aliran di hulu dapat diterapkan dengan langsung menggunakan persamaan 

Vb ∙ nb Ab (H) = Qb (2.4) 

Dengan Q adalah nilai debit, sehingga kondisi batas menggunakan hidrograf aliran. 

3. Kondisi gradien permukaan air di hilir dilakukan dengan sederhana pada keterbatasan 

perkiraan volume dari persamaan 

∇𝐻 ∙ 𝑛 = Sb (2.5) 

Berdasarkan (HEC-RAS_6.0_Release_Notes.Pdf, n.d.) Hec- Ras 6.0 memiliki beberapa fitur 

baru ataupun fitur yang telah ada pada versi sebelumnya namun telah dilakukan pengembangan 

kembali, sebagai berikut : 

1. Peningkatan kecepatan komputasi pada model 2D, kecepatan komputasi yang ditambahkan  

pada versi terbaru yaitu 20 – 50 % lebih cepat dari versi sebelumnya. 

2. Alat modifikasi pada terrain, pilihan ini dapat memudahkan pengguna untuk melakukan 

modifikasi pada terrain seperti memberikan garis atau poligon yang lebih baik pada aliran 

sungai maupun tanggul. Pengguna juga dapat menambah atau menghapus terrain tanpa 

mengganggu file pekerjaan yang lainnya. 

3. Adanya perangkat tambahan pada grid / mesh generation, dilakukannya peningkatan pada 

breakline meshing, sehingga etika terdapat eror pada saat pengerjaan tidak perlu untuk 

menghapus cells sekitar breaklines. 

4. Adanya komputasi sedimen pada model 2D, pada model Hec Ras terbaru mampu melakukan  

perhitungan penuh terhadap perpindahan sedimen, erosi dan endapan. 
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5. Menghapus dummy cells di sekitar batasan luar model 2D, sebelumnya model 2D memiliki 

dummy cells yang sebenarnya tidak dibutuhkan, lalu dilakukan penghapusan sehingga dapat 

mempercepat komputasi dan mengurangi penggunaan memori berlebih. 

2.3 Metode Pemetaan Genangan Banjir 

Dalam proses pemetaan genangan banjir di sungai membutuhkan data hasil analisis hidraulika 

dan hidrologi, dimana hasil analisis akan berupa penentuan elevasi dasar permukaan sungai, kedalaman 

genangan, lebar dataran banjir, debit air yang mengalir di saluran saat terjadi banjir dan hambatan yang 

terdapat pada aliran. Berdasarkan National Research Council (2009) terdapat empat metode pemetaan 

genangan banjir yaitu: 

1. Kajian detail (detailed studies) : Metode pemetaan genangan banjir dengan syarat data 

pengukuran sungai dan model hujan limpasan dilakukan dengan analisis hidrologi, kemudian 

analisis hidraulika dilakukan dengan pemodelan aliran menggunakan data survei sungai secara 

detail. 

2. Kajian detail terbatas (limited detailed studies) : Metode pemetaan genangan banjir dengan 

syarat data hasil pengukuran sungai digunakan untuk analisis hidrologi dan analisis hidraulika 

dilakukan tanpa data detail terkait sungai yang akan diamati. 

3. Kajian pendekatan (approximate studies) : Metode pemetaan genangan banjir yang dilakukan 

dengan memperkirakan batas – batas genangan tanpa kajian teknis secara mendalam seperti 

hanya dengan membaca peta topografi atau survei lapangan. 

4. Redelineasi : Metode pemetaan genangan banjir dengan cara membuat ulang peta banjir 

berdasarkan data elevasi muka air banjir yang sudah pernah terjadi di atas peta topografi yang 

baru. 

Pada umumnya banyak penelitian dalam pemetaan genangan banjir menggunakan metode 

redelineasi dan kajian pendekatan dikarenakan metode ini terbatas hanya berfokus pada kedalaman 

genangan dan luasan daerah rawan banjir. Untuk menghasilkan debit, kecepatan aliran, kedalaman 

genangan dan luasan banjir harus dilakukan pemodelan hidrodinamik. Dalam kajian detail pemetaan 

genangan banjir akan dilakukan analisis hidrologi dan hidraulika seperti gambar berikut, 
 

 

 

Gambar 2.1 Diagram alir pemetaan genangan banjir 

(Sumber : Al Amin et al., 2018) 

Berdasarkan skema yang telah digambarkan, analisis hidrologi dilakukan di tahap awal sehingga 

hasil yang diberikan dapat digunakan dalam proses analisis hidraulika. Data yang diolah seperti hujan 

berupa kecepatan, kedalaman dan debit digunakan sebagai input yang selanjutnya dihitung 
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menggunakan model hujan limpasan atau model regresi (rating curve) yang menghasilkan data 

hidrograf banjir dan debit puncak (Qp). Setelah data telah diperoleh selanjutnya dilakukan pemodelan 

hidraulika dengan input berupa data topografi dalam bentuk digital elevation model (DEM) dan peta 

dasar, kemudian dilakukan simulasi yang menghasilkan peta genangan banjir secara lengkap. 

2.4 Perhitungan Kerugian Banjir 

Berdasarkan Budiyono et al (2015), setelah terjadi banjir banyak dilakukan kajian ulang mengenai 
pengembangan model untuk kerusakan akibat banjir. Model yang dikembangkan bisa memperkirakan 

kerusakan ekonomi secara langsung dan perhitungan kerusakan risiko banjir. Risiko banjir akan 

dihitung berdasarkan banjir tahunan dan kerusakan yang terjadi, dengan menggunakan model 

damagescanner. Model ini akan mempertimbangkan risiko banjir sebagai fungsi dari bahaya, 

keterpaparan dan kerentanan. Berikut salah satu contoh pengaplikasian damagescanner di beberapa 

Negara Eropa, 
 

Gambar 2.2 Representasi damagescanner 

(Sumber : Budiyono et al., 2015) 

 

 

Damagecanner membutuhkan tiga input data yaitu, peta dengan kedalaman dan tinggi 

genangan bahaya banjir, peta tata guna lahan dengan nilai ekonomi yang terkait dengan penggunaan 

lahan dan fungsi kerusakan – kedalaman untuk merepresentasikan kerentanan. Fungsi kedalaman – 

kerusakan akan memperkirakan kerusakan pada kedalaman tertentu dan penggunaan lahan pada setiap 

grid yang diinginkan. 

Berikut bagaimana cara kerja perhitungan kerugian akibat banjir menggunakan damagescanner 

(Budiyono et al., 2015), 

1. Data Bahaya 

Kerawanan banjir yang digambarkan dalam peta akan menunjukkan kedalaman dan luas genangan 

untuk beberapa periode ulang misalnya 2, 5, 10, 50 dan 100. Dalam menghitung bahaya banjir 

digunakan perhitungan hidrologi dan hidraulika, untuk mengerjakan perhitungan banyak metode yang 

dapat digunakan. Salah satu contohnya adalah menggunakan Hec Ras 2D, dengan software ini akan 

dihasilkan genangan banjir, kecepatan aliran dan dapat menggambarkan sedimen yang terbawa oleh 

arus air. Software lain yang dapat memodelkan proses ini adalah SOBEK, hasil dari pemodelan software 

ini berupa prakiraan banjir, optimalisasi sistem drainase, pengendalian sistem imigrasi dan desain aliran 

pada selokan. Berikut salah satu contoh peta bahaya banjir dengan periode ulang 50 tahun, 
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Gambar 2.3 Peta model bahaya banjir di Jakarta dengan kala ulang 50 
 

 
 

2. Data Keterpaparan 

(Sumber : Budiyono et al., 2015) 

Peta penggunaan lahan (Gambar 2.4) akan menunjukkan eksposur ekonomi, pada damagescanner 

nilai eksposur ekonomi diterapkan untuk setiap kelas penggunaan lahan. Pada studi ini dilakukan dua 

pendekatan yaitu, dilakukannya tinjauan pustaka terhadap studi sebelumnya yang berlokasi di Jakarta 

dengan kelas penggunaan lahan terdiri dari tingkat ekonomi yang berbeda. 
 

Gambar 2.4 Peta tata guna lahan Jakarta 2002 
 

 

3. Data Kerentanan 

(Sumber : Budiyono et al., 2015) 

Data kerentanan yang dipresentasikan oleh fungsi kerusakan – kedalaman yang akan membentuk 

kurva kerentanan. Kurva ini akan menunjukkan persentase nilai keterpaparan ekonomi yang sebenarnya 

dengan kedalaman banjir yang berbeda berdasarkan kelas penggunaan lahan. Jakarta sendiri belum 

memiliki kurva kerentanan resmi maka yang dapat dijadikan rujukan adalah kurva kerentanan studi 

risiko banjir di kawasan Asia Tenggara, sebagai berikut 
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Gambar 2.5 Kurva kerentanan berdasarkan tutupan lahan 

(Sumber : Budiyono et al., 2015) 
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3.1 Lokasi Studi 

BAB III 

METODOLOGI 

Lokasi yang ditinjau pada penelitian ini secara geografis terletak di -6o 41’ 59” LS dan 106o 59’ 

21” BT dan secara administratif berada di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, 

sebagaimana ditunjukkan oleh garis merah pada gambar berikut 
 

 

Gambar 3. 1 Peta Desa Tugu selatan 
 

 

3.2 Data 

(Sumber : Google Maps) 

Untuk pengumpulan data pada studi Pemodelan Genangan Banjir di Kecamatan Cisarua Bogor 
Menggunakan Hec – Ras 2D digunakan metode literatur yaitu salah satu metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara mengumpulkan, merumuskan dan mengolah data tertulis diikuti dengan 

metode kerja yang digunakan.Pada pemodelan banjir ini digunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yaitu BBWS Cilicis. Data sekunder yang dibutuhkan 

sebagai berikut : 

1. Debit harian Sungai Cisampay tahun 2010 hingga 2021. 

2. Cross section elevasi Sungai Cisampay. 

3. Rating curve pasang surut muara sungai Cisampay. 

4. Peta batas DAS Sungai Cisampay. 

5. Peta DEMNAS Sungai Cisampay yang diperoleh secara bebas dari website resmi Indonesia 

Geospatial Portal. 

3.3 Tahapan Penelitian 

3.3.1 Pengumpulan Data (Data debit kala ulang, Geometri Sungai, DEMNAS) 

Penelitian ini akan berfokus pada pemodelan genangan banjir di Kecamatan Cisarua, sebelum 

dilakukan pemodelan dibutuhkan beberapa data yang akan diolah. Data yang harus dipenuhi untuk 

pemodelan adalah sebagai berikut : 
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1. Data Debit Kala Ulang 

Kala ulang merupakan hasil perhitungan debit banjir sungai dalam kurun waktu yang berulang di mana 

debit yang terjadi hampir melampaui besarnya debit banjir rencana. Pada penelitian ini dilakukan  

perhitungan debit banjir dengan kala ulang 25, 50 dan 100 tahun. Pada pemodelan ini data debit yang 

digunakan merupakan hasil perhitungan dari studi lain yang diolah menggunakan metode hidrograf 

satuan sintetik (HSS) Nakayasu. Dalam Seran et al., (2020) perhitungan ini dibutuhkan beberapa data  

yang berhubungan dengan karakteristik sungai, seperti: 

o Luas area aliran sungai 

o Panjang sungai 

o Koefisien aliran 

Persamaan yang digunakan dalam metode Nakayasu adalah sebagai berikut, 

 
 
 

Keterangan : 

Qp =
 𝐶 𝐴 𝑅𝑜  

3.60 (0.30 𝑇𝑝+𝑇0.30 

 

(3.1) 

C : Koefisien pengaliran 

A : Luas area tangkapan sampai outlet 

Qp : Debit puncak banjir (m3/detik) 

Ro : Hujan satuan (mm) 

Tp : Tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir (jam) 

T0.30 : Waktu yang diperlukan penurunan debit, mulai dari debit puncak hingga 30 % dari 
debit puncak (jam) 

Berikut adalah data debit yang diperoleh dan digunakan sebagain input dalam pemodelan banjir. Debit 

hujan pada banjir 19 Januari 2021 adalah debit yang diperoleh dari data satelit dengan satuan jam 

(Gambar), dan untuk debit kala ulang dilakukan pengolahan data menggunakan metode nakayasu 

sehingga diperoleh data debit kala ulang seperti berikut: 
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Gambar 3. 2 Debit banjir 19 Januari 2021 

 

 
 

 

 

2. Geometri Sungai 

Gambar 3. 3 Debit banjir kala ulang 

Geometri sungai adalah ukuran dari alur, palung lembah sungai secara vertikal maupun horizontal 

dengan detail berupa panjang, lebar, kemiringan dasar sungai, ketinggian dan bentuk dasar sungai. Data 

berikut akan diperoleh dari Balai Besar Wilayah Sungai Cilicis. 

 

 
3. Data DEMNAS 

Data DEM adalah data topografi dengan grid 8 x 8 m, data ini dapat diakses pada website resmi NASA 

SRTM untuk data secara universal dan website resmi Indonesia Geospatial Portal. Data ini digunakan 

untuk mengetahui DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan menggunakan beberapa software seperti QGIS, 

ArcGis dana Global Mapper. Hasil akhir dari pengolahan data DEM ini berupa peta DAS dan catchment 

area. 
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3.4 Pemodelan Genangan Banjir menggunakan Hec – RAS 2D 

Tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul adalah melakukan peodelan genangan banjir 

menggunakan program Hec – Ras 2D, program ini akan menghasilkan peta genangan dengan input 

yaitu debit maksimum banjir. Berikut adalah pemodelan genangan banjir menggunakan Hec – Ras 2D: 

1. Penyiapan file project di Hec Ras dan geometric data, lalu dilakukan penyesuaian satuan 

menjadi satuan intenasional. 

2. Penyiapan Ras Mapper yang dilanjutkan dengan input file sungai dalam bentuk terrain 

kemudian dilakukan pembuatan aliran sungai dan penyesuaian koordinat sungai yang ditinjau. 

3. Dilakukkannya resample terrain pada terrain yang telah ada. 

4. Pembuatan breaklines pada aliran sungai kemudian dilakukan penginputan data near dan far 

spacing. 

5. Pembuatan perimeter di atas gambar terrain dengan menyesuaikan besaran area cakupan dari 

perimeter tersebut. 

6. Dilakukkannya generate pada perimeter yang telah terbentuk. 

7. Pembuatan boundary condition pada bagian hulu dan hilir sungai 

8. Setelah dipastikan secara keseluruhan data inputan, gambar sungai dan semua langkah telah  

dilakukan dengan benar maka dilakukan stop editing pada Ras Mapper. 

9. Kemudian dilakukan penginputan data pada toolbox unsteady flow data, pada bagian ini akan 

terdapat dua bagian berdasarkan boundary condition yang telah dibuat yaitu bagian hulu 

diinputkan data flow hydrograf dan bagian hilir diinputkan data normal depth. 

10. Kemudian dilakukan penginputan data tanggal kejadian dan pengaturan data komputasi pada 

toolbox unsteady flow simulation, dan pada bagian ini komputasi akan dilakukan. 

Untuk mempermudah pengerjaan berikut flow chart yang dibangun untuk pemodelan genangan 

banjir, 
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Gambar 3. 4 Diagram alir pemodelan dengan Hec Ras 2D 
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3.5 Estimasi Kerugian Banjir 

Berdasarkan hasil pemodelan genangan banjir kemudian dilakukan perhitungan kerugian akibat 

banjir dengan cara memplot kerusakan dan probabilitas risiko pada kurva yang telah diberikan. Berikut 

adalah langkah dalam estimasi kerugian akibat banjir, 

1. Perencanaan kerusakan 

Perencanaan kerusakan membutuhkan tiga data yaitu peta genangan, peta penggunaan lahan beserta 

nilai ekonominya, fungsi kerusakan kedalaman. Fungsi kerusakan kedalaman digunakan untuk 

memperhitungkan kerusakan yang diakibatkan genangan dengan kedalaman tertentu. 

2. Input Data 

Analisis hidrologi dan hidraulika dihitung menggunakan Hec Ras 2D di mana program ini mampu 

memberikan hasil berupa desain aliran, pemetaan genangan aliran air, morfologi sungai dan kualitas 

air. Pada Hec Ras 2D akan menghasilkan aliran air dengan arah yang berlawanan. 

3. Perhitungan Kerugian 

Setelah data genangan akibat banjir dan data kerusakan akibat banjir diperoleh selanjutnya dilakukan 

perhitungan kerugian ekonomi. Perhitungan sederhana dilakukan dengan tambahan data berupa data 

pendapatan Kabupaten Bogor dan data harga jual dari komoditas utama Kabupaten Bogor yaitu teh. 

Perhitungan kerugian banjir menggunakan grafik kerentanan yang dibentuk oleh Budiyono et al., 

(2015) dikarenakan Indonesia sendiri belum memiliki grafik kerentanan kerusakan akibat banjir resmi 

yang dapat dijadikan rujukan dalam perhitungan kerugian banjir. Meskipun grafik tersebut memiliki 

perbedaan lokasi yang cukup jauh namun grafik tersebut dirasa cukup dalam memperhitungkan 

kerugian untuk sementara. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Pengolahan Data Terrain 

Data DEMNAS yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan agar bisa menjadi input bagi 

Hec Ras yang menerima data dalam bentuk terrain. Pada pengolahan ini dilakukan di software Arc 

Gis, pada pengolahan terdapat dua langkah pengerjaan yaitu pemotongan peta daerah tugu selatan 

dan memperbaiki koordinat sistem dengan cara proyeksi, berikut adalah hasil pengolahan data 

DEM di Arc Gis, 
 

Gambar 4. 1 Peta terrain Desa Tugu Selatan (DEMNAS_2021) 

 

4.2 Analisis Hasil Pengolahan Data Terrain 

Langkah pengerjaan pada Hec Ras sangat bergantung pada data yang digunakan, pada 

umumnya setiap akan melakukan pemodelan data terrain yang digunakan adalah data yang masih 

mencakup keseluruhan daerah sehingga keakuratan dari data tersebut masih sangat kurang. Oleh 

karena itu dibutuhkan peta administrasi (Gambar 4.2) di mana peta ini memiliki informasi berupa 

data kecamatan dan sungai secara mendetail. 
 

Gambar 4. 2 Data terrain Kab. Bogor 
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4.3 Analisis Pemodelan Hec Ras 2D 

Pemodelan yang dilakukan pada Hec Ras dibutuhkan ketelitian yang cukup dikarenakan 

software ini dikembangkan oleh US Army Corps (USAC) sehingga terdapat beberapa perbedaan 

yang harus dilakukan perubahan terutama di bagian satuan, sebab satuan yang menjadi default dari 

Hec Ras adalah satuan US Customary Units seperti terdapat pada gambar. 
 

Gambar 4. 3 Hec Ras 2D 

 

Selanjutnya pada langkah menginput data terrain yang akan diolah terdapat beberapa cara, 

berikut salah satu cara memasukkan data terrain ke lembar pengerjaan di Ras Mapper. Layer 

terrain diaktifkan lalu klik kanan dan create a new as terrain (Gambar 4.4), setelah diklik akan 

muncul beberapa kolom percakapan yang dapat diabaikan dengan cara klik pada kolom Yes. 

Kemudian pilih file terrain dan akan muncul area yang akan dilakukan pengerjaan (Gambar 4.5) 
 

Gambar 4. 4 Pembuatan terrain baru 
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Gambar 4. 5 Terrain tugu selatan 

 

Pada langkah pembuatan garis sungai dibutuhkan koordinat sungai yang akan ditinjau, untuk 

data sungai dapat diperoleh dari data administrasi sungai ataupun dari BWS terdekat. Untuk 

memasukkan koordinat sungai dilakukan dengan cara pada terrain diklik kanan lalu klik add 

modification layer dilanjutkan dengan klik lines dan channel (Gambar 4.6), kemudian akan muncul 

kolom percakapan yang diisi dengan nama sungai (Gambar 4.7). 
 

 

Gambar 4. 6 Pembuatan garis sungai 
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Gambar 4. 7 Pemberian nama sungai 

 

Selanjutnya pemberian breaklines di sisi kanan dan kiri sungai (Gambar 4.8), pemberian 

breaklines bertujuan untuk mengontrol arah aliran karena dalam setiap aliran air terdapat 

kemungkinan ada penghalang yang membuat aliran selanjutnya akan mencari jalan baru. 

Penggunaan breaklines dilakukan pada komputasi 2D yang juga harus disertai pengisian near dan 

far spacing yang di mana elemen ini nantinya sangat berpengaruh pada ketelitian saat komputasi 

berjalan. Breaklines diberikan pada komputasi dengan objek berupa jalan, tanggul dan tanggul 

alami seperti sungai. 
 

Gambar 4. 8 Pembuatan breaklines 

 

Kemudian pemberian perimeter dimana perimeter yang digambar harus selalu tegak lurus 

dengan aliran sungai, pada bagian hulu dan hilir perimeter digambar melintang sepanjang 

breaklines kanan dan kiri seperti gambar berikut, 
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Gambar 4. 9 Hasil pembuatan primeter 

 

Setelah perimeter selesai digambar maka dilakukan generate all meshes di mana proses ini akan 

menghasilkan grid pada semua area yang telah ditandai (Gambar 4.10). 
 

Gambar 4. 10 Langkah Generate all meshes 

 

Pada pemodelan banjir, bagian hulu dan hilir harus dipastikan memiliki boundary condition 

lines (BC Lines) di mana pada bagian hulu boundary condition dapat diartikan sebagai kondisi 

awal mulai mengalirnya air dan pada bagian hilir diartikan sebagai area bermuaranya aliran. Pada 

model ini pemberian BC Lines diletakkan di bagian hulu tepat di luar perimeter dengan panjang 

yang cukup begitu juga dengan pada bagian hilir seperti pada gambar berikut 
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Gambar 4. 11 Boundary Condition Lines 

 

 
 

Selanjutnya beralih dari Ras Mapper, langkah yang dilakukan adalah membuka unsteady flow 

data, pada bagian ini akan muncul kolom BC Line yang telah dibuat sebelumnya, pada BC Line 

hulu diisi dengan data debit hujan atau flow hydrograf (Gambar 4.12) dan pada BC Lines hilir 

dengan normal depth (Gambar 4.13). 
 

Gambar 4. 12 Flow hydrograf 
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Gambar 4. 13 Normal depth 

 

Langkah terakhir dari pemodelan genangan banjir ini yaitu membuka unsteady flow simulation 

(Gambar 4.14), pada bagian ini akan ditentukan tanggal kejadian hujan dan berapa lama waktu 

komputasi yang akan dilakukan. Komputasi akan berjalan dengan baik jika pada Ras Mapper tidak 

ditemukan kesalahan apa pun, terutama yang berkaitan dengan geometri sungai. 
 

Gambar 4. 14 Unsteady flow Simulation 
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4.4 Analisis Hasil Pemodelan Hec Ras 2D 

4.4.1 Model Genangan Banjir 

Hasil pemodelan genangan banjir menggunakan debit kejadian pada tanggal 19 Januari 2021 

diperoleh genangan banjir (Gambar 4.15) yang menggenangi badan sungai dengan ketinggian 

maksimum 3 meter. Berdasarkan hasil pemodelan banjir yang ditemukan terdapat di area hulu dan 

hilir sungai. Setelah dilakukan klasifikasi kedalaman genangan ditemukan pada bagian hilir 

genangan dengan kedalaman rata – rata sebesar 1 m. 
 

Gambar 4. 15 Hasil pemodelan genangan banjir 19 Januari 2019 

 

Pada bagian hulu terbentuk genangan dengan kedalaman rata – rata setinggi 2 – 3 m, yang 

kemungkinan menyebabkan banjir pada bagian hilir memiliki genangan yang cukup beragam 

ditambah dengan lokasi sungai yang berada di daerah pegunungan. 

Kemudian pada hasil pemodelan banjir dengan kala ulang 25 tahun (Gambar 4.16) memberikan 

hasil yang mendekati hasil pemodelan banjir pada tanggal 19 Januari 2021, hal ini dapat terjadi 

dikarenakan data debit yang diinput memiliki selisih yang sangat kecil. Pada hasil pemodelan ini 

diperoleh kedalaman genangan banjir yaitu, 
 

Gambar 4. 16 Hasil pemodelan genangan banjir kala ulang 25 tahun 
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Pada banjir dengan kala ulang 50 (Gambar 4.17) memiliki bentuk genangan yang sama dengan 

banjir kala ulang 25 tahun, jika dilihat kembali data debit hujan yang dimasukkan terdapat selisih 

yang cukup kecil, begitu juga dengan hasil pemodelan genangan banjir kala ulang 100 tahun 

sebagai berikut, 
 

Gambar 4. 17 Hasil pemodelan genangan banjir kala ulang 50 tahun 
 

Gambar 4. 18 Hasil pemodelan genangan banjir kala ulang 100 tahun 

 

Berdasarkan debit yang diinputkan dan model yang dibangun, dibutuhkan waktu kurang lebih 

7 jam untuk komputasi 1 model genangand banjir. Hal ini dpengaruhi oleh pemberian spasi pada 

breaklines yang membuat perhitungan semakin akurat. 

4.4.2 Luasan Genangan Banjir 

Setiap genangan yang terbentuk dari pemodelan memiliki kedalaman maksimum dan luasan 

area banjir masing – masing. Untuk mengetahui kedalaman banjir dilakukan perhitungan dengan 

bantuan software Arc Map. Perhitungan luasan genangan menggunakan command slope, 

reclassify, raster to polygon, smooth polygon dan membuka luasan area melalui attribute table yang 

kemudian menghasilkan data berikut, 
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1. Banjir dengan debit hujan 19 Januari 2021 

Pada hasil genangan banjir (Gambar 4.19) diperoleh genangan maksimum sedalam 3 m, setelah 

dilakukan pengolahan setiap ketinggian genangan dibedakan oleh warna. 
 

Gambar 4. 19 Hasil klasifikasi genangan banjir 19 Januari 2021 

 

Perhitungan luasan area yang terkena banjir dilakukan berdasarkan setiap kedalaman dengan selisih 

0.5 m pada tabel di bawah, 

 

 
Tabel 4.1 Kedalaman genangan banjir 19 Januari 2021 

 

Banjir 19 Januari 2021 
Klasifikasi Kedalaman Genangan (m) Area (Ha) 

1 0,5 7,436860596 

2 1 3,029138 
3 1,5 0,731493 
4 2 0,312847 

5 2,5 0,186997 

6 3 0,128002 

 

2. Banjir dengan debit hujan kala ulang 25 tahun 

Pada hasil genangan banjir (Gambar 4.20) diperoleh genangan maksimum sedalam 5.04175 m, setelah 
dilakukan pengolahan setiap ketinggian genangan dibedakan oleh warna. 
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Gambar 4. 20 Hasil klasifikasi genangan banjir kala ulang 25 tahun 

 

Perhitungan luasan area yang terkena banjir dilakukan berdasarkan setiap kedalaman dengan selisih 

0.5 m pada tabel di bawah, 

 

 
Tabel 4.2 Kedalaman genangan banjir kala ulang 25 tahun 

 

Banjir Kala Ulang 25 Tahun 

Klasifikasi Kedalaman Genangan (m) Area (Ha) 
1 0,5 7,727103509 
2 1 3,063856856 

3 1,5 1,179821106 
4 2 0,438748985 

5 2,5 0,318734702 
6 3 0,203709296 

7 3,5 0,128471123 

8 4 0,088957956 
9 4,5 0,032172383 

 

3. Banjir dengan debit hujan kala ulang 50 tahun 

Pada hasil genangan banjir (Gambar 4.21) diperoleh genangan maksimum sedalam 3.727051 m, setelah 

dilakukan pengolahan setiap ketinggian genangan dibedakan oleh berbagai warna. 
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Gambar 4. 21 Hasil klasifikasi genangan banjir kala ulang 50 tahun 

 

 

Perhitungan luasan area yang terkena banjir dilakukan berdasarkan setiap kedalaman dengan selisih 

0.5 m pada tabel di bawah, 

Tabel 4.3 Kedalaman genangan banjir kala ulang 50 tahun 
 

Banjir Kala Ulang 50 Tahun 
Klasifikasi Kedalaman Genangan (m) Area (Ha) 

1 0,5 7,452214032 
2 1 4,622921035 

3 1,5 1,16497721 
4 2 0,326172188 

5 2,5 0,193587583 

6 3 0,096109891 
7 3,5 0,075570629 
8 4 0,012727668 

 

4. Banjir dengan debit hujan kala ulang 100 tahun 

Pada hasil genangan banjir (Gambar) diperoleh genangan maksimum sedalam 3.80127 m, setelah 

dilakukan pengolahan setiap ketinggian genangan dibedakan oleh warna. 
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Gambar 4. 22 Hasil klasifikasi genangan banjir kala ulang 100 tahun 

 

Perhitungan luasan area yang terkena banjir dilakukan berdasarkan setiap kedalaman dengan selisih 

0.5 m pada tabel di bawah, 

Tabel 4.4 Kedalaman genangan banjir kala ulang 100 tahun 
 

Banjir Kala Ulang 100 Tahun 
Klasifikasi Kedalaman Genangan (m) Area (Ha) 

1 0,5 7,793200437 
2 1 4,566134367 

3 1,5 1,373344821 
4 2 0,456436069 
5 2,5 0,223431308 

6 3 0,167966463 
7 3,5 0,125688988 

8 4 0,025466262 

 

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan gambaran data dalam bentuk (Gambar) dimana dari grafik 

tersebut dilihat jika genangan kala ulang 50 tahun pada kedalaman 0.5 m atau klasifikasi 1 menggenangi 

area lebih sedikit dibandingkan dengan debit kala ulang 25 tahun. Namun jika diperhatikan kembali 

pada kedalaman 1 m atau klasifikasi 2 debit kala ulang 50 tahun menggenangi area tersebut jauh lebih 

banyak. Hal ini dapat mengartikan model tidak stabil jika dilakukan penjumlahan seluruh area 

tergenang pada kala ulang 50 tahun lebih kecil daripada kala ulang 25 tahun. Hal ini mejadi fokus dalam 

sub bab kalibrasi model. 
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Gambar 4. 23 Grafik kedalaman genangan banjir berdasarkan kala ulang 

 

4.4.3 Kalibrasi Model 

Model dapat disimpulkan sudah stabil ketika debit yang dimasukkan pada program dan 

kemudian dilakukan komputasi akan menghasilkan genangan yang sesuai dengan debit yang 

dimasukkan. Jika data debit yang dimasukkan lebih besar dari data debit yang telah ada maka 

seharusnya genangan yang dihasilkan lebih besar dan kerugian yang diakibatkan lebih besar. 

Kalibrasi model ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara total area dengan 

kedalaman. Hasil yang diperoleh adalah volume genangan banjir pada setiap kala ulang akan  

meningkat seiring peningkatan debit. Berikut adalah gambaran dari peningkatan volume yang 

dapat digunakan dalam kalibrasi model 
 

Gambar 4. 24 Volume genangan banjir dengan debit kala ulang 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa semakin tinggi debit banjir yang dimasukkan maka 

semakin besar volume banjir yang akan terjadi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerugian yang 

diperoleh juga akan semakin besar. 
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4.5 Perhitungan Kerugian Akibat Banjir 

Genangan banjir yang terbentuk dijadikan sebagai rujukan utama dalam memperhitungkan 

kerugian ekonomi yang dialami setelah terjadinya banjir. Tahapan yang dilakukan dalam 

memperhitungkan kerugian akibat banjir adalah sebagai berikut, 

1. Melakukan export file hasil pemodelan Hec Ras ke dalam Arc Map 

Pemodelan banjir menghasilkan genangan dengan detail berupa kedalaman banjir, kecepatan aliran air 

dan elevasi muka air saat banjir berlangsung. Kemudian dilakukan pemindahan lembar kerja ke Arc 

Map (Gambar 4.23), pada Arc Map juga dilakukan klasifikasi kedalaman banjir yang nantinya akan 

berhubungan dengan kerusakan yang terjadi akibat dalamnya genangan air. 
 

 

Gambar 4. 25 Genangan banjir dalam Arc Map 

 

2. Menginput data tata guna lahan Desa Tugu Selatan 

Untuk mengetahui apakah daerah tersebut mengalami banjir yang sangat merugikan warga maka 

dilakukannya perhitungan kerugian akibat banjir di mana salah satu input data yang dibutuhkan selain 

peta genangan adalah peta tata guna lahan (Gambar 4.26). 
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Gambar 4. 26 Tata guna lahan Kab. Bogor 

(Sumber : DEMNAS_2021) 

3. Melakukan perhitungan luasan daerah yang terkena banjir 

Dalam Arc Map luasan satu daerah dapat diketahui menggunakan fungsi polygon, dengan membuat 

shapefile baru kemudian melakukan digitasi pada area yang terkena banjir seperti gambar berikut, 
 

Gambar 4. 27 Perhitungan luasan daerah banjir dan tata guna lahan 

 

4. Melakukan kalkulasi genangan banjir secara menyeluruh 

Setelah dilakukan overlay pada peta genangan, tata guna lahan permukiman dan tata guna lahan 

perkebunan maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perhitungan luasan area yang terkena 

dampak dari genangan banjir tersebut. Berdasarkan peta tata guna lahan permukiman dan seperti yang 
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telah diketahui melalui media berita bahwa Desa Tugu Selatan adalah area wisata di mana permukiman 

sangat jarang selain penduduk setempat yang menjadi pengelola tempat wisata. Komoditas utama pada 

area ini adalah teh, jika dilihat berdasarkan tata guna lahan perkebunan, hampir seluruh area adalah 

perkebunan. Berikut adalah hasil yang dihitung melalui Arc Map menggunakan command raster to 

polygon, 

Tabel 4.5 Klasifikasi penggunaan lahan 
 

Klasifikasi Kedalaman 
Genangan (m) 

Area (Ha) LU Permukiman 
(Ha) 

LU Perkebunan 
(Ha) 

1 0 - 0.5 7,436860596 8,7907 20,70179413 
2 0.5 - 1 3,029138 - 43,9909185 

3 1 - 1.5 0,731493 - 88,63579838 
4 1.5 - 2 0,312847 - 0,312847 
5 2 - 2.5 0,186997 - 0,186997 

6 2.5 - 3 0,128002 - 0,128002 

 

5. Melakukan perhitungan kerugian ekonomi berdasarkan harga aset rata – rata Kabupaten Bogor 

1. Berikut adalah hasil perhitungan ekonomi yang dilakukan pada setiap aset yaitu 

permukiman dan perkebunan teh 

➢ Perkebunan 

Berdasarkan Kontan.co.id (2017) setiap 1 hektar kebun teh mampu menghasilkan 9 ton 

teh kering yang layak jual dengan harga jual per kilogram adalah 1000 rupiah . 

Kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut, 

Tabel 4.6 Perhitungan hasil perkebunan 
 

LU Perkebunan 
(Ha) 

Area 
perkebunan 
(m2) 

Hasil kebun 
(ton / ha) 

Hasil kebun (kg 
/ ha) 

Harga Jual (Rp/ m2) 

20,70179413 207017,9413 1863161,471 16.768.453.242 Rp16.768.453.241.825 

43,9909185 439909,185 3959182,665 35.632.643.983 Rp35.632.643.982.603 

88,63579838 886357,9838 7977221,854 71.794.996.686 Rp71.794.996.685.571 

0,312847 3128,47 28156,23 253.406.070 Rp253.406.070.000 
0,186997 1869,97 16829,73 151.467.570 Rp151.467.570.000 

0,128002 1280,02 11520,18 103.681.620 Rp103.681.620.000 

 

➢ Permukiman 

Berdasarkan Bogor, BPS (2021) di mana pada Kabupaten Bogor diperoleh pendapatan 

per kapita adalah 26,51 juta rupiah. Dengan kawasan yang tergenang akibat banjir 

adalah 8,7907 hektare atau 87907 m2 . Maka harga aset permukiman per meter adalah 

Rp.302 

2. Perhitungan kerugian akibat banjir pada permukiman 

Setelah diperoleh harga aset dan luasan per m2 maka dilanjutkan dengan melihat ke 

grafik pada gambar 2.5 berdasarkan perhitungan luasan area yang tergenang banjir adalah 

87907 m2 dengan kedalaman maksimum 0,5 m. Maka dari grafik dapat ditarik kerusakan 

yang terjadi pada permukiman adalah 0,39 % dengan artian jika mengikuti grafik planned 
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house bagian Jakarta maka kerusakan yang terjadi akibat banjir cukup merusak bangunan 

permukiman. Berikut adalah perhitungan kerugian permukiman akibat banjir, 

o Kerusakan bangunan yang terjadi adalah 0.39 % x 87907 m2 = 342,8373 m2 . 

o Kerugian ekonomi yang diakibatkan banjir adalah 342.8373 m2 x Rp.302 = 
Rp.104.000/m2. 

3. Perhitungan kerugian banjir pada perkebunan 

Untuk mempermudah perhitungan maka dilakukan dengan bantuan tabel berikut, 

Tabel 4.7 Perhitungan kerugian ekonomi pada perkebunan 

Tinggi 
Genangan (m) 

Area 
perkebunan 

(m2) 

Kerusakan (%) Kerusakan 
(m2) 

Kerugian 
ekonomi (Rp) 

0 - 0.5 207017,9413 0,37 765,9663827 689.400 

0.5 - 1 439909,185 0,78 3431,291643 3.088.200 
1 - 1.5 886357,9838 0,89 7888,586056 7.099.727 

1.5 - 2 3128,47 1 31,2847 28.156 
2 - 2.5 1869,97 1 18,6997 16.830 

2.5 - 3 1280,02 1 12,8002 11.520 

 

Berikut adalah penjelasan dari tabel di atas, 

➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 0.5 m diperoleh 

luasan 207017,9413 m2 . Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar 0,37 % , 

perhitungan kerugian yang terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 0,37 % x  

207017,9413 m2 = 765,9663828 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

765,9663828 m2 /10.000 m2 = 0,0766 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,0766 x 9.000 Kg = 689,4 Kg. 

Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

689,4 Kg x Rp. 1000 = Rp. 689.400 

➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 1 m diperoleh luasan  

439909.185 m2 . Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar sebesar 0,78 % 

perhitungan kerugian yang terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 0,78 % x  

439909,185 m2 = 3413,3 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

3413,3 m2 /10.000 m2 = 0,3413. 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,3413 x 9.000 Kg = 3088,2 Kg. 

Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

3088.2 Kg x Rp. 1000 = Rp. 3.088.200 
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➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 1.5 m diperoleh 

luasan 886357,9838 m2. Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar 0,89 % 

perhitungan kerugian yang terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 0,89 % x 

886357,9838 m2 = 7888,6 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

7888,6 m2 /10.000 m2 = 0,78886. 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,78886 x 9.000 Kg = 7099,7 Kg. 

Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

7099,7 Kg x Rp. 1000 = Rp. 7.099.727. 

➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 2 m diperoleh luasan 

3128.47 m2. Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar 1 % perhitungan kerugian yang 

terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 1 % x 3128.47 m2 = 31.2847 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

31,2847 m2 /10.000 m2 = 0,00312847. 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,00312847 x 9.000 Kg = 28,156 Kg. 

Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

28,156 Kg x Rp. 1000 = Rp. 28.156. 

➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 2,5 m diperoleh 

luasan 1869.97 m2. Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar 1 % perhitungan 

kerugian yang terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 1 % x 1869,97 m 2 = 

18,6997 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

18,6997 m2 /10.000 m2 = 0,00186997. 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,001869976 x 9.000 Kg = 16,83Kg. 

Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

16,83 Kg x Rp. 1000 = Rp. 16.830. 

➢ Untuk area perkebunan dengan kedalaman genangan maksimum 3 m diperoleh luasan 

12,800 m2. Dari grafik dapat ditarik kerusakan sebesar 1 % perhitungan kerugian yang 

terjadi dengan besar kerusakan di atas adalah 1 % x 12,800 m2 = 12.8 m2 . 

Maka kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir adalah 

207 m2 /10.000 m2 = 0,00128. 

Kemudian dikali dengan hasil teh per hektare yaitu 9.000 Kg diperoleh hasil 

0,00128 x 9.000 Kg = 11.520 Kg. 
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Kemudian dikali dengan harga jual teh per Kg Rp. 1000 

11.520 Kg x Rp. 1000 = Rp. 11.520. 

Maka total kerugian   ekonomi   akibat   banjir   pada   wilayah   perkebunan   adalah   Rp. 

10.933.833/m2. 

4.6 Perhitungan Kerugian Banjir Pada Setiap Kala Ulang 

Langkah perhitungan kerugian banjir yang dilakukan sama dengan langkah yang telah ada 

sebelumnya yaitu dengan menghitung luasan genangan dan Land Use (LU) dari permukiman dan 

perkebunan. Kemudian luasan yang diperoleh dikalikan dengan harga aset masing – masing LU. 

Berikut adalaha perolehan kerugian dengan debit banjir yang berbeda pada setiap kala ulang, 

4.6.1 Kerugian Banjir Kala Ulang 25 Tahun 

Tabel 4.8 Kerugian Ekonomi Pada Banjir Kala Ulang 25 Tahun 
 

Klasifikasi Kedalaman 
Genangan (m) 

Area (Ha) LU Perkebunan 
(Ha) 

Kerusakan (%) Kerugian 
Ekonomi (Rp) 

1 0,5 7,727103509 21,06184508 0,37 701.359 
2 1 3,043856856 30,04743837 0,78 3.753.410 

3 1,5 1,179821106 100,3893969 0,89 6.966.253 
4 2 0,438748985 0,438748985 1 39.487 

5 2,5 0,318734702 0,318734702 1 28.686 
6 3 0,203709296 0,203709296 1 18.334 
7 3,5 0,128471123 0,128471123 1 11.562 

8 4 0,088957956 0,088957956 1 8.006 
9 4,5 0,032172383 0,032172383 1 2.896 

10 5 0,037582159 0,037582159 1 3.382 

 

Berdasarkan tabel diatas kerugian total pada perkebunan akibat banjir dengan debit kala ulang 25 

tahun adalah Rp. 11.533.377 / m2. 

4.6.2 Kerugian Banjir Kala Ulang 50 Tahun 

Tabel 4.9 Kerugian Ekonomi Pada Banjir Kala Ulang 50 Tahun 
 

Klasifikasi Kedalaman 
Genangan (m) 

Area (Ha) LU Perkebunan 
(Ha) 

Kerusakan 
(%) 

Kerugian 
Ekonomi (Rp) 

1 0,5 7,452214032 21,83875239 0,37 727.230 

2 1 4,622921035 35,20437744 0,78 2.471.347 
3 1,5 1,16497721 104,9997592 0,89 8.410.481 
4 2 0,326172188 0,326172188 1 29.355 

5 2,5 0,193587583 0,193587583 1 17.423 
6 3 0,096109891 0,096109891 1 8.650 

7 3,5 0,075570629 0,075570629 1 6.801 

8 4 0,012727668 0,012727668 1 1.145 

 

Berdasarkan tabel diatas kerugian total pada perkebunan akibat banjir dengan debit kala ulang 

50 tahun adalah Rp. 11.672.434 / m2. 
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4.6.3 Kerugian Banjir Kala Ulang 100 Tahun 

Tabel 4.10 Kerugian Ekonomi Pada Banjir Kala Ulang 100 Tahun 
 

Klasifikasi Kedalaman 
Genangan (m) 

Area (Ha) LU Perkebunan 
(Ha) 

Kerusakan 
(%) 

Kerugian 
Ekonomi (Rp) 

1 0,5 7,793200437 20,88321201 0,37 695.411 
2 1 4,566134367 35,64219621 0,78 2.502.082 

3 1,5 1,373344821 105,2226597 0,89 8.428.335 
4 2 0,456436069 0,456436069 1 41.079 

5 2,5 0,223431308 0,223431308 1 20.109 
6 3 0,167966463 0,167966463 1 15.117 

7 3,5 0,125688988 0,125688988 1 11.312 
8 4 0,025466262 0,025466262 1 2.292 

 

Berdasarkan tabel diatas kerugian total pada perkebunan akibat banjir dengan debit kala ulang 
100 tahun adalah Rp. 11.715.737 / m2. 

Setelah dilihat dari semua hasil penjumlahan kerugian pada setiap banjir debit kala ulang 
adalah semakin besar kala ulang maka kerugian yang diperoleh juga akan semakin besar meskipun  

selisih kerugian tidak terlalu besar namun dapat diartikan bahwa kerugian yang diperoleh akan 

semakin banyak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemodelan dan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. Di antaranya, 

1. Pemodelan banjir menggunakan Hec Ras 2D akan sangat membantu dalam memodelkan 

genangan banjir dengan debit hujan saat kejadian terjadi diketahui dengan baik. Berdasarkan 

model yang diperoleh kedalaman genangan maksimum adalah 3 m dan genangan yang 

terbentuk mengaliri badan sungai secara menyeluruh terutama di bagian hilir sungai. 

2. Kedalaman maksimum banjir kala ulang 25 tahun diperoleh sebesar 5.04175 m, banjir dengan 

kala ulang 50 tahun diperoleh sebesar 3.727051 m dan banjir dengan kala ulang 100 tahun 

diperoleh sebesar 3.80127 m. 

3. Kerugian ekonomi yang berdampak pada permukiman di Desa Tugu Selatan adalah 
Rp.104.000/m2 dengan kedalaman genangan banjir rata – rata adalah 0.5 m. 

4. Kerugian ekonomi yang berdampak pada perkebunan di Desa Tugu Selatan adalah Rp. 
10.933.833/m2 dengan kedalaman dimulai dari 0.5 – 3 meter. 

5. Kerugian yang diperoleh akibat banjir pada kala ulang 25 tahun Rp. 11.533.377 / m2 , banjir 
kala ulang 50 tahun Rp. 11.672.434 / m2 dan banjir kala ulang 100 tahun Rp. 11.715.737 / m2, 

berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa semakin besar kala ulang dan debit banjir yang 

dimasukkan maka kerugian akibat banjir akan semakin besar juga. 

 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan perhitungan kerusakan dan kedalaman genangan banjir terutama pada area 

permukiman sebaiknya dilakukan perbaikan aliran sungai dan penghijauan kembali, jika dilihat banjir 

yang terjadi pada daerah puncak sering kali diikuti oleh longsor yang di mana hal ini lebih 

membahayakan nyawa manusia. 
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 LAMPIRAN 
 

No Q Kejadian Q 25 Q 50 Q 100 

1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 11.99006191 13.14466047 14.21044375 

5 0 55.20690038 60.52312042 65.43040045 

6 0 32.25670927 35.36291091 38.23017395 

7 0 20.50709619 22.48185361 24.3047066 

8 0 30.67787773 33.63204374 36.3589662 

9 0.112438638 17.55776078 19.24850812 20.80919796 

10 0.142787724 8.550973499 9.374400577 10.13448711 

11 0.211957472 4.232063005 4.639594999 5.015778377 

12 1.202119 1.976742067 2.167095007 2.342805413 

13 1.845612039 0.931147539 1.020813599 1.103582269 

14 3.536460108 0.447385296 0.490466843 0.530234425 

15 3.550816399 0.215642035 0.236407564 0.255575745 

16 1.997899172 0.10394058 0.113949673 0.123188835 

17 0.866372064 0.050099899 0.054924334 0.059377658 

18 0.388983026 0.024148411 0.026473814 0.028620339 

19 0.18571484 0.01163966 0.012760516 0.013795152 

20 0.089515517 0.005610376 0.006150635 0.006649335 

21 0.043146944 0.00270423 0.002964638 0.003205014 

22 0.020797051 0.001303453 0.001428971 0.001544833 

23 0.010024286 0.000628271 0.000688771 0.000744618 

24 0.004831758 0.00030283 0.000331991 0.00035891 

25 0.002328932 0.000145966 0.000160022 0.000172996 

26 0.001122558 7.04E-05 7.71E-05 8.34E-05 

27 0.000541079 3.39E-05 3.72E-05 4.02E-05 

28 0.000260803 1.63E-05 1.79E-05 1.94E-05 

29 0.000125708 7.88E-06 8.64E-06 9.34E-06 

30 6.06E-05 3.80E-06 4.16E-06 4.50E-06 

31 2.92E-05 1.83E-06 2.01E-06 2.17E-06 

32 1.41E-05 8.82E-07 9.67E-07 1.05E-06 

33 6.79E-06 4.25E-07 4.66E-07 5.04E-07 

34 3.27E-06 2.05E-07 2.25E-07 2.43E-07 

35 1.58E-06 9.88E-08 1.08E-07 1.17E-07 

36 7.60E-07 4.76E-08 5.22E-08 5.64E-08 

37 3.66E-07 2.30E-08 2.52E-08 2.72E-08 

38 1.77E-07 1.11E-08 1.21E-08 1.31E-08 

39 8.51E-08 5.33E-09 5.85E-09 6.32E-09 

40 4.10E-08 2.57E-09 2.82E-09 3.05E-09 

41 1.98E-08 1.24E-09 1.36E-09 1.47E-09 
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 9.53E-09 5.97E-10 6.55E-10 7.08E-10 

 0.450289448 2.88E-10 3.16E-10 3.41E-10 

 2.12070182 1.39E-10 1.52E-10 1.64E-10 

 2.981037013 6.69E-11 7.33E-11 7.93E-11 

 2.121895637 3.22E-11 3.53E-11 3.82E-11 

 3.314291438 1.55E-11 1.70E-11 1.84E-11 

 2.636430823 7.49E-12 8.21E-12 8.88E-12 

 1.403589431 3.61E-12 3.96E-12 4.28E-12 

 4.381832576 1.74E-12 1.91E-12 2.06E-12 

 7.161837464 8.39E-13 9.19E-13 9.94E-13 

 8.89156167 4.04E-13 4.43E-13 4.79E-13 

 12.43007973 1.95E-13 2.14E-13 2.31E-13 

 15.70050358 9.39E-14 1.03E-13 1.11E-13 

 20.5254221 4.53E-14 4.96E-14 5.37E-14 

 20.34026352 2.18E-14 2.39E-14 2.59E-14 

 17.19642608 1.05E-14 1.15E-14 1.25E-14 

 19.49434102 5.07E-15 5.56E-15 6.01E-15 

 16.64836381 2.44E-15 2.68E-15 2.90E-15 

 14.90529569 1.18E-15 1.29E-15 1.40E-15 

 18.25620604 5.68E-16 6.22E-16 6.73E-16 

 20.33990551 2.74E-16 3.00E-16 3.24E-16 

 18.22571487 1.32E-16 1.45E-16 1.56E-16 

 16.54318552 6.36E-17 6.97E-17 7.53E-17 

 14.44418058 3.06E-17 3.36E-17 3.63E-17 

 14.45598463 1.48E-17 1.62E-17 1.75E-17 

 13.10117597 7.12E-18 7.80E-18 8.44E-18 

 13.07704975 3.43E-18 3.76E-18 4.07E-18 

 13.42968628 1.65E-18 1.81E-18 1.96E-18 

 13.32021455 7.97E-19 8.74E-19 9.45E-19 

 12.81113877 3.84E-19 4.21E-19 4.55E-19 

 12.10718149 1.85E-19 2.03E-19 2.20E-19 

 11.37078492 8.93E-20 9.79E-20 1.06E-19 

 9.412772903 4.30E-20 4.72E-20 5.10E-20 

 4.365118761 2.07E-20 2.27E-20 2.46E-20 

 7.347580926 1.00E-20 1.10E-20 1.18E-20 

 9.053543426 4.82E-21 5.28E-21 5.71E-21 

 9.650095098 2.32E-21 2.55E-21 2.75E-21 

 9.564284985 1.12E-21 1.23E-21 1.33E-21 

 8.852037575 5.40E-22 5.92E-22 6.40E-22 

 9.574687971 2.60E-22 2.85E-22 3.08E-22 

 9.532700038 1.25E-22 1.37E-22 1.49E-22 

 9.882889019 6.04E-23 6.62E-23 7.16E-23 

 11.70915377 2.91E-23 3.19E-23 3.45E-23 

 9.969371201 1.40E-23 1.54E-23 1.66E-23 

 8.923490046 6.77E-24 7.42E-24 8.02E-24 



63 | U n i v e r s i t a s P e r t a m i n a 

 

 

     

88 16.26015429 1.57E-24 1.72E-24 1.86E-24 

89 13.76067605 7.58E-25 8.31E-25 8.98E-25 

90 10.75595595 3.65E-25 4.00E-25 4.33E-25 

91 9.168874159 1.76E-25 1.93E-25 2.09E-25 

92 8.486247778 8.49E-26 9.30E-26 1.01E-25 

93 8.18295192 4.09E-26 4.48E-26 4.85E-26 

94 8.038506681 1.97E-26 2.16E-26 2.34E-26 

95 9.26135935 9.50E-27 1.04E-26 1.13E-26 

96 13.10499681 4.58E-27 5.02E-27 5.43E-27 

97 23.15977392 2.21E-27 2.42E-27 2.62E-27 

98 12.97822961 1.06E-27 1.17E-27 1.26E-27 

99 5.364871705 5.13E-28 5.62E-28 6.08E-28 

100 2.415195724 2.47E-28 2.71E-28 2.93E-28 

101 5.507722332 1.19E-28 1.31E-28 1.41E-28 

102 7.259383652 5.74E-29 6.30E-29 6.81E-29 

103 5.659439676 2.77E-29 3.04E-29 3.28E-29 

104 4.889065755 1.33E-29 1.46E-29 1.58E-29 

105 6.874618189 6.43E-30 7.05E-30 7.62E-30 

106 8.106600685 3.10E-30 3.40E-30 3.67E-30 

107 8.377249296 1.49E-30 1.64E-30 1.77E-30 

108 6.659433996 7.20E-31 7.90E-31 8.54E-31 

109 4.896514084 3.47E-31 3.81E-31 4.12E-31 

110 3.679634414 1.67E-31 1.83E-31 1.98E-31 

111 3.131682465 8.07E-32 8.84E-32 9.56E-32 

112 2.895321366 3.89E-32 4.26E-32 4.61E-32 

113 3.052457574 1.87E-32 2.05E-32 2.22E-32 

114 1.456532365 9.03E-33 9.90E-33 1.07E-32 

115 0.60351554 4.35E-33 4.77E-33 5.16E-33 

116 3.238532184 2.10E-33 2.30E-33 2.49E-33 

117 13.35118377 1.01E-33 1.11E-33 1.20E-33 

118 6.753787469 4.88E-34 5.35E-34 5.78E-34 

119 4.457641935 2.35E-34 2.58E-34 2.79E-34 

120 3.581293673 1.13E-34 1.24E-34 1.34E-34 

121 3.097212877 5.46E-35 5.99E-35 6.47E-35 

122 2.188909626 2.63E-35 2.89E-35 3.12E-35 

123 2.047396619 1.27E-35 1.39E-35 1.50E-35 

124 2.470265607 6.11E-36 6.70E-36 7.25E-36 

125 3.927013876 2.95E-36 3.23E-36 3.49E-36 

126 3.431575426 1.42E-36 1.56E-36 1.68E-36 

127 2.859270023 6.85E-37 7.51E-37 8.12E-37 

128 3.93813538 3.30E-37 3.62E-37 3.91E-37 

129 7.157134821 1.59E-37 1.74E-37 1.89E-37 

130 5.620312268 7.67E-38 8.41E-38 9.09E-38 

131 3.645292989 3.70E-38 4.05E-38 4.38E-38 



64 | U n i v e r s i t a s P e r t a m i n a 

 

 

     

133 2.317982187 8.59E-39 9.41E-39 1.02E-38 

134 2.140790954 4.14E-39 4.54E-39 4.91E-39 

135 2.05589478 1.99E-39 2.19E-39 2.36E-39 

136 2.014974351 9.62E-40 1.05E-39 1.14E-39 

137 1.995250588 4.63E-40 5.08E-40 5.49E-40 

138 1.985743635 2.23E-40 2.45E-40 2.65E-40 

139 1.981161229 1.08E-40 1.18E-40 1.28E-40 

140 1.978952485 5.19E-41 5.69E-41 6.15E-41 

141 1.977887859 2.50E-41 2.74E-41 2.97E-41 

142 1.977374704 1.21E-41 1.32E-41 1.43E-41 

143 1.97712736 5.81E-42 6.37E-42 6.89E-42 

144 1.977008139 2.80E-42 3.07E-42 3.32E-42 

145 1.976950674 1.35E-42 1.48E-42 1.60E-42 

146 0.98835825 6.51E-43 7.14E-43 7.71E-43 

147 0.480185738 3.14E-43 3.44E-43 3.72E-43 

148 0.303016553 1.51E-43 1.66E-43 1.79E-43 

149 0.23049427 7.29E-44 7.99E-44 8.64E-44 

150 0.179901128 3.51E-44 3.85E-44 4.16E-44 

151 0.146458537 1.69E-44 1.86E-44 2.01E-44 

152 0.068918601 8.16E-45 8.95E-45 9.67E-45 

153 0.174429112 3.93E-45 4.31E-45 4.66E-45 

154 0.822796214 1.90E-45 2.08E-45 2.25E-45 

155 0.645039971 9.14E-46 1.00E-45 1.08E-45 

156 1.517606331 4.41E-46 4.83E-46 5.22E-46 

157 1.676980801 2.12E-46 2.33E-46 2.52E-46 

158 1.772044403 1.02E-46 1.12E-46 1.21E-46 

159 1.493637631 4.93E-47 5.41E-47 5.85E-47 

160 0.809005221 2.38E-47 2.61E-47 2.82E-47 

161 0.416345446 1.15E-47 1.26E-47 1.36E-47 

162 0.255375145 5.53E-48 6.06E-48 6.55E-48 

163 0.183605529 2.66E-48 2.92E-48 3.16E-48 

164 0.149300634 1.28E-48 1.41E-48 1.52E-48 

165 0.145759045 6.19E-49 6.78E-49 7.33E-49 

166 0.18000746 2.98E-49 3.27E-49 3.53E-49 

167 0.148847925 1.44E-49 1.58E-49 1.70E-49 

168 0.129847688 6.93E-50 7.60E-50 8.21E-50 

169 0.126640495 3.34E-50 3.66E-50 3.96E-50 

170 0.928654922 1.61E-50 1.76E-50 1.91E-50 

171 0.479435351 7.76E-51 8.51E-51 9.20E-51 

172 1.226351816 3.74E-51 4.10E-51 4.43E-51 

173 1.194230533 1.80E-51 1.98E-51 2.14E-51 

174 1.531878582 8.69E-52 9.53E-52 1.03E-51 

175 0.743193487 4.19E-52 4.59E-52 4.96E-52 

176 2.052027757 2.02E-52 2.21E-52 2.39E-52 



65 | U n i v e r s i t a s P e r t a m i n a 

 

 

     

178 1.925365375 4.69E-53 5.14E-53 5.56E-53 

179 1.913945734 2.26E-53 2.48E-53 2.68E-53 

180 1.897531124 1.09E-53 1.19E-53 1.29E-53 

181 1.888162674 5.25E-54 5.76E-54 6.22E-54 

182 1.884403015 2.53E-54 2.78E-54 3.00E-54 

183 1.882665589 1.22E-54 1.34E-54 1.45E-54 

184 1.881828108 5.88E-55 6.45E-55 6.97E-55 

185 2.420340226 2.83E-55 3.11E-55 3.36E-55 

186 5.319169408 1.37E-55 1.50E-55 1.62E-55 

187 6.293640011 6.59E-56 7.22E-56 7.81E-56 

188 5.612069306 3.17E-56 3.48E-56 3.76E-56 

189 4.186061404 1.53E-56 1.68E-56 1.81E-56 

190 2.974434974 7.38E-57 8.09E-57 8.74E-57 

191 3.169861922 3.55E-57 3.90E-57 4.21E-57 

192 2.901112868 1.71E-57 1.88E-57 2.03E-57 

193 2.34416092 8.26E-58 9.05E-58 9.79E-58 

194 1.087586131 3.98E-58 4.36E-58 4.72E-58 

195 0.463500118 1.92E-58 2.10E-58 2.27E-58 

196 0.218547271 9.25E-59 1.01E-58 1.10E-58 

197 0.105340919 4.46E-59 4.89E-59 5.28E-59 

198 0.050774869 2.15E-59 2.36E-59 2.55E-59 

199 0.024473751 1.04E-59 1.14E-59 1.23E-59 

200 0.011796475 4.99E-60 5.47E-60 5.92E-60 

201 0.005685962 2.41E-60 2.64E-60 2.85E-60 

202 0.002740663 1.16E-60 1.27E-60 1.37E-60 

203 0.001321014 5.59E-61 6.13E-61 6.63E-61 

204 0.000636736 2.69E-61 2.95E-61 3.19E-61 

205 0.00030691 1.30E-61 1.42E-61 1.54E-61 

206 0.000147932 6.26E-62 6.86E-62 7.42E-62 

207 7.13E-05 3.02E-62 3.31E-62 3.58E-62 

208 3.44E-05 1.45E-62 1.59E-62 1.72E-62 

209 1.66E-05 7.01E-63 7.69E-63 8.31E-63 

210 7.98E-06 3.38E-63 3.70E-63 4.01E-63 

211 3.85E-06 1.63E-63 1.79E-63 1.93E-63 

212 1.86E-06 7.85E-64 8.61E-64 9.30E-64 

213 8.94E-07 3.78E-64 4.15E-64 4.48E-64 

214 4.31E-07 1.82E-64 2.00E-64 2.16E-64 

215 2.08E-07 8.79E-65 9.64E-65 1.04E-64 

216 1.00E-07 4.24E-65 4.65E-65 5.02E-65 

217 4.83E-08 2.04E-65 2.24E-65 2.42E-65 

218 2.33E-08 9.85E-66 1.08E-65 1.17E-65 

219 1.12E-08 4.75E-66 5.20E-66 5.62E-66 

220 5.40E-09 2.29E-66 2.51E-66 2.71E-66 

221 2.61E-09 1.10E-66 1.21E-66 1.31E-66 



66 | U n i v e r s i t a s P e r t a m i n a 

 

 

     

223 6.05E-10 2.56E-67 2.81E-67 3.04E-67 

224 2.92E-10 1.23E-67 1.35E-67 1.46E-67 

225 1.41E-10 5.95E-68 6.52E-68 7.05E-68 

226 6.78E-11 2.87E-68 3.14E-68 3.40E-68 

227 3.27E-11 1.38E-68 1.52E-68 1.64E-68 

228 1.57E-11 6.66E-69 7.31E-69 7.90E-69 

229 7.59E-12 3.21E-69 3.52E-69 3.81E-69 

230 3.66E-12 1.55E-69 1.70E-69 1.84E-69 

231 1.76E-12 7.46E-70 8.18E-70 8.84E-70 

232 8.50E-13 3.60E-70 3.94E-70 4.26E-70 

233 4.10E-13 1.73E-70 1.90E-70 2.05E-70 

234 1.97E-13 8.36E-71 9.16E-71 9.90E-71 

235 9.52E-14 4.03E-71 4.42E-71 4.77E-71 

236 4.59E-14 1.94E-71 2.13E-71 2.30E-71 

237 2.21E-14 9.36E-72 1.03E-71 1.11E-71 

238 1.07E-14 4.51E-72 4.95E-72 5.35E-72 

239 5.14E-15 2.17E-72 2.38E-72 2.58E-72 

240 2.48E-15 1.05E-72 1.15E-72 1.24E-72 

241 1.19E-15 5.05E-73 5.54E-73 5.99E-73 

242 5.75E-16 2.43E-73 2.67E-73 2.89E-73 

243 2.77E-16 1.17E-73 1.29E-73 1.39E-73 

244 1.34E-16 5.66E-74 6.20E-74 6.70E-74 

245 6.44E-17 2.73E-74 2.99E-74 3.23E-74 

246 3.11E-17 1.31E-74 1.44E-74 1.56E-74 

247 1.50E-17 6.33E-75 6.94E-75 7.51E-75 

248 7.21E-18 3.05E-75 3.35E-75 3.62E-75 

249 3.48E-18 1.47E-75 1.61E-75 1.74E-75 

250 1.68E-18 7.09E-76 7.78E-76 8.41E-76 

251 8.08E-19 3.42E-76 3.75E-76 4.05E-76 

252 3.89E-19 1.65E-76 1.81E-76 1.95E-76 

253 1.88E-19 7.94E-77 8.71E-77 9.42E-77 

254 9.05E-20 3.83E-77 4.20E-77 4.54E-77 

255 4.36E-20 1.85E-77 2.02E-77 2.19E-77 

256 2.10E-20 8.90E-78 9.75E-78 1.05E-77 

257 1.01E-20 4.29E-78 4.70E-78 5.08E-78 

258 4.88E-21 2.07E-78 2.27E-78 2.45E-78 

259 2.35E-21 9.96E-79 1.09E-78 1.18E-78 

260 1.13E-21 4.80E-79 5.26E-79 5.69E-79 

261 5.47E-22 2.31E-79 2.54E-79 2.74E-79 

262 2.64E-22 1.12E-79 1.22E-79 1.32E-79 

263 1.27E-22 5.38E-80 5.90E-80 6.37E-80 

264 6.12E-23 2.59E-80 2.84E-80 3.07E-80 

265 2.95E-23 1.25E-80 1.37E-80 1.48E-80 

266 1.42E-23 6.02E-81 6.60E-81 7.14E-81 



67 | U n i v e r s i t a s P e r t a m i n a 

 

 

     

268 3.31E-24 1.40E-81 1.53E-81 1.66E-81 

269 1.59E-24 6.74E-82 7.39E-82 7.99E-82 

270 7.68E-25 3.25E-82 3.56E-82 3.85E-82 

271 3.70E-25 1.57E-82 1.72E-82 1.86E-82 

272 1.78E-25 7.55E-83 8.28E-83 8.95E-83 

273 8.60E-26 3.64E-83 3.99E-83 4.31E-83 

274 4.15E-26 1.75E-83 1.92E-83 2.08E-83 

275 2.00E-26 8.46E-84 9.27E-84 1.00E-83 

276 9.63E-27 4.08E-84 4.47E-84 4.83E-84 

277 4.64E-27 1.96E-84 2.15E-84 2.33E-84 

278 2.24E-27 9.47E-85 1.04E-84 1.12E-84 

279 1.08E-27 4.56E-85 5.00E-85 5.41E-85 

280 5.20E-28 2.20E-85 2.41E-85 2.61E-85 

281 2.51E-28 1.06E-85 1.16E-85 1.26E-85 

282 1.21E-28 5.11E-86 5.60E-86 6.06E-86 

283 5.82E-29 2.46E-86 2.70E-86 2.92E-86 

284 2.81E-29 1.19E-86 1.30E-86 1.41E-86 

285 1.35E-29 5.72E-87 6.28E-87 6.78E-87 

286 6.52E-30 2.76E-87 3.02E-87 3.27E-87 

287 3.14E-30 1.33E-87 1.46E-87 1.58E-87 

288 1.51E-30 6.41E-88 7.03E-88 7.60E-88 

289 7.30E-31 3.09E-88 3.39E-88 3.66E-88 

290 3.52E-31 1.49E-88 1.63E-88 1.76E-88 

291 1.70E-31 7.18E-89 7.87E-89 8.51E-89 

292 8.18E-32 3.46E-89 3.79E-89 4.10E-89 

293 3.94E-32 1.67E-89 1.83E-89 1.98E-89 

294 1.90E-32 8.04E-90 8.81E-90 9.53E-90 

295 9.16E-33 3.87E-90 4.25E-90 4.59E-90 

296 4.41E-33 1.87E-90 2.05E-90 2.21E-90 

297 2.13E-33 9.00E-91 9.87E-91 1.07E-90 

298 1.03E-33 4.34E-91 4.76E-91 5.14E-91 

299 4.94E-34 2.09E-91 2.29E-91 2.48E-91 

300 2.38E-34 1.01E-91 1.11E-91 1.19E-91 

 


