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SARI 
 
Banoor Fitrianto, 2009. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Analisis 
Sebaran Rob Di Permukiman Penduduk Kota Semarang tahun 2000 dan 2005. 
Skripsi., Program studi Geografi S1, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Rob, Permukiman Penduduk. 
 

Rob di Kota Semarang dari tahun ketahun semakin parah hal ini disebabkan 
terjadinya penurunan tanah atau amblesan tanah (land subsidence). Amblesan 
tanah merupakan fenomena alami karena adanya konsolidasi tanah atau 
penurunan permukaan tanah akibat pematangan lapisan tanah yang umurnya 
masih muda di kota bawah. Amblesan itu diperparah oleh adanya pengambilan air 
bawah tanah (ABT) dengan cara pembuatan sumur bor yang juga menyebabkan 
interusi air laut, pengerukan pelabuhan dan reklamasi pantai, serta akibat 
pembebanan tanah oleh bangunan-bangunan yang ada di atasnya. 

 Berdasarkan latar belakkang di atas, permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: (1) Dimana saja daerah sebaran rob tahun 2000 dan 2005?, 
(2) Daerah permukiman penduduk mana saja yang tekena rob tahun 2000 dan 
2005?, (3) Bagaimana pola sebaran dan perkembangan sebaran rob dari tahun 
2000 sampai tahun 2005? Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui sebaran rob 
tahun 2000 dan 2005, (2) Memberikan informasi daerah permukiman yang 
terkena rob tahun 2000 dan 2005, (3) Mengetahui pola perubahan sebaran rob di 
permukiman penduduk tahun 2000 dan 2005, (4) Memetakan daerah rob 
berdasarkan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis). 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis keruangan 
(Spatial Approach) yang merupakan suatu metode untuk menekankan analisisnya 
pada eksistensinya ruang (speace) yang berfungsi untuk mengakomodasikan 
kegiatan manusia yang bertujuan untuk mengetahui perubahan sebaran rob 
terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang dari tahun 2000 dan tahun 
2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lokasi rob di Kota 
Semarang, dan sebaran permukiman penduduk di Kota Semarang. Pengolahan, 
manipulasi, dan analisis data dilakukan dengan SIG dengan bantuan fasilitas 
overlay dan metode analisis diskriptif. 

Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam penerapan analisis 
perubahan sebaran rob sangatlah minim penggunaannya. Sistem Informasi 
Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem 
basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi 
keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. SIG 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. 

Hasil dari penelitian ini menujukan adanya perubahan luasan permukiman 
penduduk di Kota Semarang pada tahun 2000 sebesar 12.355,96 ha dan pada 
tahun 2005 permukiman penduduk di Kota Semarang sebesar 13.944,07 ha, 
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peningkatan prosentase dari kedua tahun tersebut adalah sebesar 12,85%. Banjir 
rob di Kota Semarang pada tahun 2000 sebesar 2.174,56 ha, dan pada tahun 2005 
sebesar 2.479,68 ha dengan prosentase penambahan perluasan sebesar 14,03%. 
Permukiman penduduk di Kota Semarang yang terkena rob pada tahun 2000 
adalah sebesar 774,5 ha, sedangkan pada tahun 2005 permukiman penduduk yang 
terkena rob sebesar 836,9 ha dengan peningkatan perluasan sebesar 8,06%. 
Perluasan ini terjadi karena adanya perubahan penggunaan lahan yang kurang 
berwawasan terhadap lingkungan. Kecenderungan pola perubahan sebaran rob 
mengarah ke arah timur dan kearah selatan wilayah Kota Semarang. 

 Peran SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam memberikan informasian 
dan identifikasi perubahan sebaran rob di permukiman penduduk Kota Semarang 
menghasilkan peta perubahan sebaran rob di permukiman penduduk Kota 
Semarang tahun 2000 dan 2005 dengan kecenderungan  perluasan mengarah ke 
timur dan selatan dari wilayah pantai Kota Semarang yaitu ke Kecamatan 
Gayamsari dan Kecamatan Genuk. 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya informasi yang 
lebih update lagi dari pemerintah Kota Semarang mengenai informasi perubahan 
sebaran dan luasan rob dari tahun ke tahun beserta kecenderungan arah 
penyebarannya, sehingga penduduk dapat mengantisipasi lebih dini. Informasi 
perubahan sebaran rob dan luasan rob serta kecenderungan arah perubahannya 
juga sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan yang lebih berwawasan 
pada lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rob di Kota Semarang merupakan suatu masalah atau kendala dalam 

meningkatkan kualitas Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah (Azawir, 

1998). Kota yang terus membangun seperti Semarang, banjir dan rob (pasang air 

laut) yang timbul setiap musim penghujan tersebut merupakan masalah yang 

serius. Rob bahkan hampir setiap hari terjadi di Kota Semarang akibat pasang air 

laut, hal tersebut memberikan gambaran bahwa masalah rob dan 

penanggulanganya untuk Kota Semarang merupakan masalah yang kompleks 

(Roemiyanto, dkk;1989). 

Rob merupakan gejala alam, yang biasanya terjadi pada saat kondisi bulan 

penuh atau bulan purnama, pada saat itu gaya gravitasi bulan terhadap bumi 

sangat kuat sehingga gerak air laut ke arah pantai lebih kuat daripada hari-hari 

biasa. Rob terjadi di daerah-daerah yang permukaan tanahnya lebih rendah 

daripada permukaan air laut. Data yang dimiliki Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tahun 2003, kurang lebih 1.200 

hektar lahan di Semarang bawah, terutama di pantai utara Kota Semarang berada 

di bawah permukaan air laut (permukaannya lebih rendah daripada permukaan air 

laut), akibatnya lahan yang dihuni sekitar 8.000 warga ini selalu dilanda rob 

(pasang air laut). 
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Rob dari tahun ke tahun semakin parah, hal tersebut disebabkan terjadinya 

penurunan tanah atau amblesan tanah (land subsidence). Amblesan tanah 

merupakan fenomena alami karena adanya konsolidasi tanah atau penurunan 

permukaan tanah akibat pematangan lapisan tanah yang umurnya masih muda di 

kota bawah. Amblesan itu diperparah oleh adanya pengambilan air bawah tanah 

(ABT) dengan cara pembuatan sumur bor yang juga menyebabkan interusi air 

laut, pengerukan pelabuhan dan reklamasi pantai, serta akibat pembebanan tanah 

oleh bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Pengambilan air bawah tanah 

(ABT) yang melebihi kapasitas menyebabkan hilangnya air di pori-pori tanah dan 

berkurangnya tekanan hidrolik, akibatnya terjadi kerusakan tata air tanah, hal 

tersebut ditunjukkan adanya penurunan muka air tanah setinggi 25 meter dari 

kondisi awal, semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau atau asin (interusi 

air laut), dan amblesan tanah (Kodoatie dan Suripin, 2005). 

Permukaan tanah yang mengalami penurunan dan genangan air rob 

tersebut sebenarnya tidak terlepas dari sejarah Kota Semarang. Kota Semarang 

adalah kota pantai yang wilayahnya terdiri dari dua satuan geomorfologi. Di 

bagian selatan berupa daerah perbukitan dan di bagian utara berupa dataran dan 

wilayah pantai. Daerah perbukitan memiliki medan yang kasar, terdiri dari lapisan 

plato breksi dan kaku vulkan (Bemmelen, 1941 : dalam Yusuf, 2005). Daerah 

perbukitan atau sering disebut sebagai ”Kota atas” dengan ketinggian bervareasi 

dari 25 m sampai 248 m diatas permukaan air laut (dpal) seluas 251,2 km2 atau 

meliputi 67, 24 % dari total seluruh wilayah dan merupakan daerah tangkapan air 

hujan. Daerah dataran dengan luas 122,41 km2 atau hanya mewakili 32,76 % dari 
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luas total wilayah, meliputi relief yang hampir datar dengan ketinggian 0 sampai 

25 m dpal (dari permukaan air laut), lebar 3 sampai 7,7 km dan panjang 24 km 

dari dataran banjir, dataran aluvial, delta, gisik, swale, dan beting gisik. Wilayah 

dataran atau lebih dikenal sebagai ”kota bawah” merupakan daerah hilir dan 

muara dari 22 sungai dengan 130 anak sungainya (Suara Merdeka, 19 Desember 

1996: dalam Yusuf, 2005). 

Kondisi topografis dan hidrologi seperti tersebut diatas mengakibatkan 

aliran dari wilayah atas mengalir dengan cepat, sedangkan di wilayah bawah air 

berjalan sampai ke laut, sehingga secara alamiah Kota Semarang sangat rawan 

terhadap banjir dan rob (Yusuf, 2005). Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Semarang tahun 1996, debit sedimen masing-masing sungai yang 

bermuara di pantai Semarang berkisar 22,3 juta samapi 240,2 juta meter kubik per 

tahun. Sungai yang paling tinggi debit sedimennya adalah Sungai Garang.  

Debit sedimen membentuk endapan aluvial pada Kota Semarang bagian 

bawah merupakan tanah hasil endapan (lumpur), terutama dari Kota Semarang 

bagian atas yang berupa pegunungan atau dataran tinggi dan Ungaran di 

Kabupaten Semarang yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Laut 

Jawa. Endapan aluvial yang umumnya berupa lempung (clay) ini terus menumpuk 

selama beratus-ratus tahun sehingga membentuk (menambah) daratan Kota 

Semarang. Jalur pantai yang berupa tanah muda di Kota Semarang berkembang 

cepat, dua kilometer selama 2,5 abad. Lima abad lalu diperkirakan kota bawah 

Semarang, termasuk kawasan Simpang Lima, masih berupa lautan (Bemmelen, 

1941). Kota Semarang saat ini merupakan tanah muda yang telah berkembang 
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sejak 500 tahun lalu. Pada waktu itu pantai Semarang terletak di daerah Candi 

Lama dan Simongan (Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral 

dengan Bundesanstalt fuer Geowissencchaften und Rohstoffe Jerman; 2003). 

Perkembangan garis pantai tersebut mencapai 3-4 kilometer dari garis 

awalnya. Tahun 1847 sampai tahun 1940 (93 tahun) perkembangan garis pantai 

Semarang mencapai 581 meter ke arah laut. Tahun 1940 samapi tahun 1991 (51 

tahun) perkembangan garis pantai mencapai 303 meter atau rata-rata 10,5 meter 

per tahun. Perkembangan garis pantai ini antara lain menyebabkan mercusuar 

Kota Semarang saat ini berada di tengah daratan. 

Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam penerapan analisis 

perubahan sebaran rob sangatlah minim penggunaannya. SIG (Sistem Informasi 

Geografis) atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem 

informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau 

berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis 

data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi 

keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan 

Wiradisastra, 2000). Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem 

Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks 

(atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi (georeference). 

Disamping itu, SIG 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 (Anon, 2001). 
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Sistem Informasi Geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan 

yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi manual 

biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk 

tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey lapangan 

data-data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa 

komputer. Sedangkan Sistem Informasi Geografis otomatis telah menggunakan 

komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital 

dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi. 

Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi (Nurshanti, 1995). 

Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) saat ini lebih sering 

diterapkan bagi teknologi informasi spasial atau geografi yang berorientasi pada 

penggunaan teknologi komputer. Terkait dengan teknologi komputer, SIG 

merupakan sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam 

menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data 

(penyimpanan dan pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis data, serta 

keluaran sebagai hasil akhir (output). Burrough (1986) mendefinisikan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) sebagai sistem berbasis komputer yang digunakan 

untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan 

kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang 

berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Komponen utama Sistem Informasi 

Geografis dapat dibagi kedalam 4 komponen utama yaitu: perangkat keras 

(digitizer, scanner, Central Procesing Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), 
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perangkat lunak (ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), 

organisasi (manajemen) dan pemakai (user). Kombinasi yang benar antara 

keempat komponen utama ini akan menentukan kesuksesan suatu proyek 

pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Arronoff, 1989: dalam Anon, 

2003). 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk 

berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki refrensi geografi, 

maksudnya data tersebut terdiri dari fenomena atau objek yang dapat disajikan 

dalam bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan (Indrawati, 2002). 

Tujuan pokok dari pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah 

untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan 

sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan 

dalam Sistem Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi 

dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penelitian ini, digunakan untuk 

menginformasikan perubahan sebaran rob di permukiman penduduk Kota 

Semarang. Belum maksimalnya pemanfaatan SIG untuk analisis rob di 

permukiman penduduk Kota Semarang, sehingga perlu pengkajian lebih terperinci 

dan berkelanjutan. Perbandingan sebaran rob di permukiman penduduk Kota 

Semarang dari tahun-ketahun dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan serta 

pembangunan kearah yang lebih baik. Kurangnya pemanfaatan SIG untuk analisis 

sebaran rob di permukiman penduduk Kota Semarang menjadi alasan penulisan 

dalam penelitian ini.  
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Dari latar belakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK 

ANALISIS SEBARAN ROB DI PERMUKIMAN PENDUDUK KOTA 

SEMARANG TAHUN 2000 DAN 2005”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau kekeliruan dalam 

menafsirkan judul skripsi ini dan membatasi masalah yang dibahas dalam objek 

penelitian kami, maka dalam bagian ini akan diberikan batasan-batasan sebagai 

berikut : 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa untuk mengetahui 

penyebabnya, dan bagaimana duduk perkaranya. Menganalisis ialah 

menyelidiki dengan menguraikan masing-masing bagiannya 

(Poerwadarminta, 1976). Proses analisis adalah memahami  seluruh 

informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk  

mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa 

yang harus  segera dilakukan untuk memecahkan masalah.(Boulton, 1984). 

2. SIG (Sistem Informasi Geografis). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information 

System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau 

dengan kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan 
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kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi keruangan 

(spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan 

Wiradisastra, 2000). Sistem Informasi geografi merupakan suatu sistem 

Informasi yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data 

teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi (Anon, 

2001). 

3. Rob  

Rob atau pasang air laut atau yang sering disebut dengan genangan 

air laut, merupakan genangan yang disebabkan oleh pasang air laut, 

umumnya terjadi pada daerah dekat pantai. Daerah yang terkena pasang air 

laut, umumnya mempunyai elevasi permukaan tanah antara ± 1,5 meter, 

dan waktu pasang naik umumnya mencapai ± 1,85 meter terjadi pada 

Januari 1996. Kejadian rob (pasang air laut) terjadi hampir tiap hari pada 

saat air laut pasang dengan ketinggian yang bervareasi (DPU Kota 

Semarang, 1995; dalam Kusumaningtyas, 2002:10-11).  

4. Permukiman 

Suatu Perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

lingkungan ( UU No. 2 / th 92 ) 

Permukiman adalah tempat kediaman penduduk yang mencakup 

didalamnya segala komponen-komponen fisik, prasarana dan sarana serta 

pelayanan yang terdapat pada suatu tempat dan menjadi suatu kesatuan 

dengan tempat yang bersangkutan (Daldjoeni N, 1978:1-7). Permukiman 
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mempunyai arti tempat tinggal atau tempat yang bermukim terdiri dari 

rumah (bangunan) dan pekarangan yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana kehidupan (Sutikno dan Hardoyo, 2002:2). Penelitian ini 

menggunakan istilah permukiman bukan menggunakan istilah pemukiman, 

karena kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda, Permukiman 

adalah tempat tinggal yang merupakan hasil dari proses yang meliputi suatu 

wilayah, sedang pemukiman menyangkut tentang cara atau proses 

memindahkan penduduk dari permukiman asal ke permukiman yang baru. 

 

C. Permasalahan 

Obyek yang dijadikan daerah penelitian dalam penelitian ini adalah 

Daerah permukiman yang terkena banjir rob di Kota Semarang, dan 

berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Dimana saja daerah sebaran rob tahun 2000 dan 2005? 

2. Daerah permukiman penduduk mana saja yang tekena rob tahun 2000 

dan 2005? 

3. Bagaimana pola sebaran dan perkembangan sebaran rob dari tahun 

2000 sampai tahun 2005? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sebaran rob tahun 2000 dan 2005. 
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2. Memberikan informasi daerah permukiman yang terkena rob tahun 

2000 dan 2005. 

3. Mengetahui pola perubahan sebaran rob di permukiman penduduk 

tahun 2000 dan 2005. 

4. Memetakan daerah rob berdasarkan aplikasi SIG (Sistem Informasi 

Geografis). 

 

E. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bekal penelitian serta dapat 

menyumbangkan ilmu geografi khususnya analisis SIG (Sisrem 

Informasi Geografis) dalam bidang perencanaan, geohidrologi 

tentang rob (pasang air laut), dan juga permukiman. 

b. Bagi pembaca dapat menambah wawasan dan sumber referensi 

penelitian lanjutan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dalam 

pengembangan ilmu geografi dan memberi masukan terhadap 

khalayak ramai mengenai dampak rob terhadap permukiman 

penduduk khususnya Kota Semarang. 
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2. Secara Praktis 

a. Sebagai informasi bagi masyarakat dan Pemerintahan Kota 

Semarang yang menangani tataruang kota khususnya dalam bidang 

permukiman. 

b. Sebagai informasi dan bahan analisa bagi masyarakat Kota 

Semarang dalam mensikapi bahaya sebaran rob. 

c. Sebagai wacana untuk pembangunan kota Semarang kearah yang 

lebih baik. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistimatika penulisan laporan skripsi ini dimulai dengan bagian awal yang 

berisi halaman judul, sari (abstrak), halaman pengesahan, motto dan persembahan. 

Kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar peta, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

Bagian isi sistematika penulisan skripsi mencakup lima bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang berisikan mengenai alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

skripsi. 

Bab II Landasan teori yang berisikan teori yang di jadikan landasan teoritis 

dalam penelitian.  

Bab III Metodologi penelitian yang berisikan mengenai lokasi penelitian, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan berisikan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan analisis sebaran rob terhadap permukiman penduduk 

di Kota Semarang. 

Bab V Penutup, meliputi simpulan dan saran.  

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, bagian lampiran berisi peta - peta 

hasil penelitian, foto - foto dokumentasi lokasi penelitian, dan surat - surat ijin 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Rob 

Rob atau pasang air laut atau yang sering disebut dengan genangan air laut, 

merupakan genangan yang disebabkan oleh pasang air laut, umumnya terjadi pada 

daerah dekat pantai. Daerah yang terkena pasang air laut, umumnya mempunyai 

elevasi permukaan tanah antara ± 1,5 meter, dan waktu pasang naik umumnya 

mencapai ± 1,85 meter terjadi pada Januari 1996. Kejadian rob (pasang air laut) 

terjadi hampir tiap hari pada saat air laut pasang dengan ketinggian yang 

bervareasi (DPU Kota Semarang, 1995; dalam Kusumaningtyas, 2002:10-11).  

Proses terjadinya genangan rob disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat 

dikelompokan menjadi beberapa faktor antara lain; pertama karena faktor alami, 

seperti intensitas curah hujan yang tinggi dan karakteristik daerah yang memang 

lebih rendah dari permukaan pasang laut dan bisa juga disebabkan oleh adanya 

gaya grafitasi bumi terhaadap benda lain dari luar bumi contohnya gaya grafitasi 

bulan. Faktor yang kedua adalah bukan alami atau ada campur tangan 

(kepentingan) manusia seperti pengambilan air bawah tanah yang berlebihan 

dengan cara sumur bor, pengurangan daerah resapan yang belebihan, reklamasi 

pantai, tambak-tambak dan rawa-rawa, serta meninggikan bangunan yang belum 

mengindahkan drainase yang baik. 
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Rob merupakan air pasang pada bagian ujung pantai yang berbatasan dengan 

lautan tidak pernah diam, pada suatu ketinggian yang tetap, tetapi mereka selalu 

bergerak naik dan turun sesuai dengan siklus pasang. Permukaan air laut perlahan-

lahan naik sampai ketinggian maksimum, peristiwa ini dinamakan pasang tinggi, 

setelah itu kemudian turun sampai ketinggian minimum yang disebut pasang 

rendah (Hutabarat, 1985; dalam Hapsari, 2003:8). 

Rob (pasang air laut) yang melanda daerah-daerah di pinggiran laut dan 

pantai disebabkan oleh: 

1. Permukaan tanah yang lebih rendah dari pada muka pasang air laut 

2. Bertambah tingginya pasang air laut. Tingginya pasang air laut ternyata 

tidak dipengaruhi oleh pemanasan global (Soedarsono, 1997; dalam 

Yusuf, 2005), tetapi lebih karena masalah lokal, yaitu terjadinya 

amblesan tanah (subsidence). Subsidence sendiri disebabkan oleh kondisi 

tanah yang belum mantap, pengambilan air tanah 

3. Sediment dari daerah atas (burit) di muara sungai (Kali Semarang, Banjir 

Kanal Barat, Kali Selandak, Kali Banger, Silandak Flood Way , Baru 

Flood Way, dan Kali Asin) maupun sedimentasi air laut khususnya oleh 

pasang surut (rob), disamping oleh pengaruh gelombang dan arus sejajar 

pantai, sehingga terjadi pendangkalan muara yang berakibat mengurangi 

kapasitas penyaluran dan akibat selanjutnya menambah parah rob dan 

sekitarnya. Pasang surut air laut juga menyebabkan terjadinya 

pengembalian air (back water) di muara, sehingga memperlambat aliran 

di muara dari daerah atas atau hulu menuju ke laut. Rob ini semakin 
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parah dan melanda daerah-daerah baru yang sebelumnya belum pernah 

terlandai sebagai akibat dari reklamasi daerah-daerah “retensi” atau 

daerah parkir air seperti rawa–rawa dan tambak-tambak yang belum 

mengindahkan system drainase pantai yang baik.  

Sejumlah pakar berpendapat genangan rob yang dari tahun ke tahun semakin 

parah tersebut disebabkan terjadinya penurunan tanah atau amblesan tanah (land 

subsidence). Penyebab utama terjadinya amblesan tanah yang menyebabkan 

genangan rob tersebut dan berapa ukuran amblesannya per tahun hingga saat ini 

belum diketahui secara pasti. Sejauh ini belum ada penelitian yang komprehensif, 

yang kuantitatif. Berdasarkan penelitian awal dan pendapat para pakar, amblesan 

tanah tersebut merupakan fenomena alami karena adanya konsolidasi tanah atau 

penurunan permukaan tanah akibat pematangan lapisan tanah yang umurnya 

masih muda di kota bawah. Amblesan tanah itu dipercepat oleh adanya 

pengambilan air bawah tanah (ABT) yang juga menyebabkan interusi air laut, 

pengerukan pelabuhan dan reklamasi pantai, serta akibat pembebanan tanah oleh 

bangunan-bangunan yang ada di atasnya. 

Faktor - faktor tersebut mana yang lebih dominan menjadi penyebab 

meluasnya rob sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara para pakar, 

tetapi para pakar yang satu dengan yang lain sepakat mengatakan konsolidasi 

tanah merupakan penyebab utama terjadinya rob. 
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B. Permukiman 

Permukiman adalah tempat kediaman penduduk yang mencakup didalamnya 

segala komponen-komponen fisik, prasarana dan sarana serta pelayanan yang 

terdapat pada suatu tempat dan menjadi suatu kesatuan dengan tempat yang 

bersangkutan (Daldjoeni, 1978:1-7). Permukiman mempunyai arti tempat tinggal 

atau tempat yang bermukim terdiri dari rumah (bangunan) dan pekarangan yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana kehidupan (Sutikno dan Hardoyo 

2002:2). 

Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan 

permukiman yaitu: 

1. Faktor fisik (tanah, hidrologi, iklim, gomorfologi,dll) 

2. Faktor sosial (karakter demografi, struktur budaya dan organisasi 

teknologi, kemampuan ilmu pengetahuan). 

3. Faktor budaya ( tradisi setempat, daya seni, kemampuan teknologi dan 

kemampuan ilmu pengetahuan). 

4. Faktor ekonomi (harga tanah, daya beli masyarakat, lapangan 

pekerjaan). 

5. Faktor politis (pemerintah dengan peraturan dan kebijaksanaan). 

Permukiman bukan sekedar perumahan, tetapi meliputi 3 hal yaitu; 

1. Suprastruktur yaitu berbagai komponen fisik tempat manusia menginap 

/ tinggal  (shelter). 

2. Infrastuktur yaitu prasarana bagi gerak manusia perhubungan, 

komunikasi, sirkulasi tenaga dan materi untuk kebutuhan jasmaninya. 
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3. Pelayanan (service) yaitu segala yang mencakup pendidikan, 

kesejahteraan, gizi, rekreasi, dan kebudayaan (Daljoeni, 1978:17). 

Suatu Perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi  sebagai lingkungan 

tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan ( UU No. 

2 / th 92 ). 

 

C. SIG ( Sistem Informasi Geografis ) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu 

SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani 

data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi 

kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). Sistem Informasi Geografis (SIG) 

merupakan suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis 

(spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di 

bumi (georeference). Disamping itu, SIG 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 (Anon, 2001). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan 

yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem Informasi 

manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi 
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untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey 

lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 

alat tanpa komputer. Sistem Informasi Geografis (SIG) otomatis telah 

menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi (Nurshanti, 

1995). 

Pengertian Geographic Information System (GIS) / Sistem Informasi 

Geografis (SIG) saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spasial 

atau geografi yang berorientasi pada penggunaan teknologi komputer. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dalam hubungannya dengan teknologi komputer 

mempunyai arti sebagai sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan 

dalam menangani data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen 

data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), memanipulasi dan analisis data, 

serta keluaran sebagai hasil akhir (output) (Arronoff ,1989 dalam Anon, 2003). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis komputer sebagai sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, 

menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi 

keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan 

perencanaan (Burrough, 1986). Komponen utama Sistem Informasi Geografis 

dapat dibagi kedalam 4 komponen utama yaitu: perangkat keras (digitizer, 

scanner, Central Procesing Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), perangkat 

lunak (ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi 
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(manajemen) dan pemakai (user). Kombinasi yang benar antara keempat 

komponen utama ini akan menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan 

Sistem Informasi Geografis. , Aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai 

kepentingan selama data yang diolah memiliki refrensi geografi, maksudnya data 

tersebut terdiri dari fenomena atau objek yang dapat disajikan dalam bentuk fisik 

serta memiliki lokasi keruangan (Indrawati, 2002). 

Tujuan pokok dari pemanfaatan Sistem Informasi Geografis adalah untuk 

mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai 

atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam 

Sistem Informasi Geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan 

merupakan data dasar yang belum dispesifikasi (Dulbahri, 1993). 

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan 

data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan 

adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang 

berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan 

data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan 

berbagai objek sebagai data spasial. 

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu : 

1. Titik (menerangkan lokasi atau tempat sesuatu berada atau terjadi) misal 

lokasi rumah yang digambarkan dengan titik di tepi jalan. 

2. Garis (menerangkan obyek di muka bumi yang memanjang baik nyata 

maupun tidak) misal jalan, sungai, dan yang tidak nyata seperti batas 

administrasi. 
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3. Area disebut juga polygon (menerangkan obyek yang berupa luasan dan 

mempunyai batas seperti pulau, kabupaten, desa, sawah, hutan, dsb. 

Ketiga hal tersebut kemudian dalam peta juga dibedakan dengan warna-

warna agar lebih memberi makna dan ketegasan sehingga terbentuklah informasi 

pola ruang (spasial) yaitu ruang muka bumi.  

Struktur data spasial dibagi dua yaitu model data raster dan model data 

vektor. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat 

(grid)/sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Data vektor adalah data 

yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (polygon) 

(Barus dan Wiradisastra, 2000). 

Lukman (1993) menyatakan bahwa sistem informasi geografi menyajikan 

informasi keruangan beserta atributnya yang terdiri dari beberapa komponen 

utama yaitu: 

1. Masukan data merupakan proses pemasukan data pada komputer dari 

peta (peta topografi dan peta tematik), data statistik, data hasil analisis 

penginderaan jauh data hasil pengolahan citra digital penginderaan jauh, 

dan lain-lain. Data-data spasial dan atribut baik dalam bentuk analog 

maupun data digital tersebut dikonversikan kedalam format yang diminta 

oleh perangkat lunak sehingga terbentuk basisdata (database). Basis data 

adalah pengorganisasian data yang tidak berlebihan dalam komputer 

sehingga dapat dilakukan pengembangan, pembaharuan, pemanggilan, 

dan dapat digunakan secara bersama oleh pengguna (Anon, 2003) 
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2. Penyimpanan data dan pemanggilan kembali (data storage dan retrieval) 

ialah penyimpanan data pada komputer dan pemanggilan kembali dengan 

cepat (penampilan pada layar monitor dan dapat ditampilkan/cetak pada 

kertas).  

3. Manipulasi data dan analisis ialah kegiatan yang dapat dilakukan 

berbagai macam perintah misalnya overlay antara dua tema peta, 

membuat buffer zone jarak tertentu dari suatu area atau titik dan 

sebagainya. Manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama dari SIG. 

Kemampuan SIG dalam melakukan analisis gabungan dari data spasial 

dan data atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk 

berbagai aplikasi (Anon, 2003). 

4. Pelaporan data ialah dapat menyajikan data dasar, data hasil pengolahan 

data dari model menjadi bentuk peta atau data tabular. Bentuk produk 

suatu SIG dapat bervariasi baik dalam hal kualitas, keakuratan dan 

kemudahan pemakainya. Hasil ini dapat dibuat dalam bentuk peta-peta, 

tabel angka-angka: teks di atas kertas atau media lain (hard copy), atau 

dalam cetak lunak (seperti file elektronik) (Barus dan Wiradisastra, 

2000). 

Beberapa alasan mengapa penelitian ini perlu menggunakan SIG, 

diantaranya adalah: 

1. Menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. 

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakansebagai alat bantu 

interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman 
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mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi 

yang ada dipermukaan bumi 

3. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memisahkan antara bentuk 

presentasi dan basis data 

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemampuan menguraikan 

unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi kedalam beberapa layer atau 

coverage data spasial. 

5. Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemapuan yang sangat baik 

dalam memvisualisasikan data spasial berikut atributnya. 

6. Semua operasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dilakukan secara 

interaktif. 

7. Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan mudah menghsilkan peta-peta 

tematik. 

8. Semua operasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat di costumize 

dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa script. 

9. Peragkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) menyediakan fasilitas 

untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lain. 

10. Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat membantu pekerjaan yang erat 

kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformatika, (Anon 2003). 

Barus dan Wiradisastra (2000) juga mengungkapkan bahwa Sistem 

Informasi Geografis (SIG) adalah alat yang handal untuk menangani data spasial, 

dimana dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) data dipelihara dalam bentuk 

digital sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, tabel atau 
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dalam bentuk konvensional lainnya yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan 

dan meringankan biaya yang diperlukan.  

Sarana utama untuk penanganan data spasial adalah Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis (SIG) didesain untuk menerima data 

spasial dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan mengintergrasikannya 

menjadi sebuah informasi, salah satu jenis data ini adalah data pengindraan jauh. 

Pengindraan jauh mempunyai kemampuan menghasilkan data spasial yang 

susunan geometrinya mendekati keadaan sebenarnya dengan cepat dan dalam 

jumlah besar. Sistem Informasi Geografis (SIG) akan memberi nilai tambah pada 

kemampuan pengindraan jauh dalam menghasilkan data spasial yang besar 

dimana pemanfaatan data pengindraan jauh tersebut tergantung pada cara 

penanganan dan pengolahan data yang akan mengubahnya menjadi informasi 

yang berguna (Barus dan Wiradisastra, 2000). 

 

D. Kota Semarang. 

Kota Semarang memiliki luas keseluruhan wilayah 373,7 Km2 ini terbagi 

menjadi 16 Kecamatan dan 177 Desa. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di 

utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten 

Kendal di barat. Secara geografis Kota Semarang terletak pada 6050’LS – 7010’LS 

dan 109050’BT – 110035’BT. 

Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 

kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota 

bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir dan luapan air laut pasang 
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(rob).Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan 

kota atas, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Tembalang, Mijen, 

Gunungpati, dan Banyumanik. 

Permukaan tanah yang mengalami penurunan dan genangan air rob tersebut 

sebenarnya tidak terlepas dari sejarah Kota Semarang. Kota Semarang adalah kota 

pantai yang wilayahnya terdiri dari dua satuan geomorfologi. Di bagian selatan 

berupa daerah perbukitan dan di bagian utara berupa dataran dan wilayah pantai. 

Daerah perbukitan memiliki medan yang kasar, terdiri dari lapisan plato breksi 

dan kaku vulkan (Bemmelen, 1941 : dalam Yusuf, 2005). Daerah perbukitan atau 

sering disebut sebagai ”Kota atas” dengan ketinggian bervareasi dari 25 m sampai 

248 m diatas permukaan air laut (dpal) seluas 251,2 km2 atau meliputi 67, 24 % 

dari total seluruh wilayah dan merupakan daerah tangkapan air hujan. Daerah 

dataran yang luasnya 122,41 km2 atau hanya mewakili 32,76 % dari luas total 

wilayah, meliputi relief yang hampir datar dengan ketinggian 0-25 m dpal, lebar 3 

sampai 7,7 km dan panjang 24 km dari dataran banjir, dataran aluvial, delta, gisik, 

swale, dan beting gisik. Wilayah dataran atau lebih dikenal sebagai ”kota bawah” 

merupakan daerah hilir dan muara dari 22 sungai dengan 130 anak sungainya 

(Suara Merdeka, 19 Desember 1996: dalam Yusuf, 2005). 

Data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kota Semarang tahun 2003, sekitar 1.200 hektar lahan di Semarang bawah, 

terutama di pantai utara Kota Semarang berada di bawah permukaan air laut 

(permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut), akibatnya lahan yang 

dihuni sekitar 8.000 warga ini selalu dilanda rob (pasang air laut). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian pada penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif 

Kota Semarang yang terbagi atas 16 wilayah kecamatan 177 kelurahan. Luas 

wilayah Kota Semarang tercatat 383,44 km2. Kota Semarang terletak antara garis 

antara 6056’LS - 7008’LS dan 110016’BT - 110031’BT. Secara administrasi daerah 

Kota Semarang dibatasi oleh: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. 

Alasan yang mendasari pengambilan lokasi penelitian di Kota Semarang 

adalah, karena Kota Semarang memiliki masalah yang dari tahun ke tahun belum 

dapat teratasi dan bahkan semakin parah, yaitu mengenai banjir rob atau banjir 

luapan air pasang laut yang menggenangi daerah permukiman penduduk. 

 

B. Fokus dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada daerah Kota Semarang yang berpotensi 

terjadi rob dan pengaruh terhadap permukiman penduduknya.  

Adapun variabel dalam penelitian ini antara lain :  
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1. Lokasi rob di Kota Semarang. 

2. Permukiman penduduk di Kota Semarang. 

3. Sebaran dan luas daerah permukiman yang terkena rob di Kota 

Semarang. 

 

C. Alat dan  Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Seperangkat Komputer, digunakan untuk menganalisis data dan 

pembuatan peta. 

2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pemetaan seperti ArcView SIG 

3.3, dan lain-lain yang berguna untuk pengoprasian analisis peta. 

3. Printer, alat ini berguna untuk pencetak hasil analisi dan peta-peta dalam 

penelitian. 

4. GPS, alat ini digunakan untuk mengetahui posisi suatu tempat atau 

daerah di lokasi penelitian. 

5. Kamera, alat ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan ataupun 

objek dalam kegiatan penelitian ini. 

6. Alat tulis yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penelitian. 

Bahan yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini antara lain; 

1. Peta-peta yang berupa peta rupa bumi Indonesia (PRBI) edisi tahun 

1992 skala 1:25.000 lembar 1409-221, 1048-541, 1408-542, 1408-543, 

dan 1408-544, peta sebaran rob di Kota Semarang dari tahun 2000-2005 

dan peta permukiman penduduk di Kota Semarang. 
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2. Data – data mengenai sebaran, luasan, dan kedalaman rob, data 

permukiman penduduk di Kota Semarang. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi dua yaitu : 

1. Data Spasial, adalah data yang memiliki aspek kewilayahan misalnya peta. 

yang digunakan adalah peta sebaaran daerah rob dan permukiman penduduk 

di Kota Semarang. 

2. Data Atribut, adalah data pelengkap dan tidak memiliki aspek kewilayahan, 

dapat berupa data sebab-sebab terjadinya rob, data lokasi titik-titik sarana 

permukiman, dan lain-lain. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dua yaitu: 

1. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya tanpa melalui perantara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan 

melaui wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara, data ini diperoleh dari berbagai sumber pustaka 

untuk melengkapi data primer, yaitu dari buku, artikel, majalah, internet, dan 

lain-lain.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode dan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara : 
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1. Metode Interpretasi 

Interpretasi peta merupakan perbuatan mengkaji peta dengan maksud untuk 

mengkaji objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Metode Interpretasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan interpretasi peta sebaran robdi 

Kota Semarang tahun 2000 dan 2005 dan juga peta permukiman penduduk Kota 

Semarang tahun 2000 dan 2005. Semakin besar skala peta yang digunakan 

semakin tinggi kecermatan cara memperoleh data. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah mengumpulkan data dengan cara langsung terjun 

kelapangan meneliti obyek yang diteliti. Pada metode pengumpulan data melalui 

observasi di peroleh data dan keterangan – keterang berkaitan dengan sebaran rob 

tahun 2000 dan 2005 serta sebaran permukiman penduduk tahun 2000 dan 2005. 

3. Metode Studi Dokumentasi 

Metode studi dokumentasi yakni mengumpulkan data dengan cara  

mendatangi instansi terkait untuk memperoleh data yang relevan. Adapun instansi 

tersebut misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, Perpustakaan, 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota 

Semarang (PSDA & ESDM), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Semarang, Kantor-kantor Kecamatan di Kota Semarang. Data ini 

berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi dokumentasi juga 

bisa melalui kajian dokumen-dokumen, teori-teori, dan konsep-konsep yang ada 

untuk kemudian diambil sebagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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F. Tahapan Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang terdiri dari. 

1.   Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Melakukan survai lapangan untuk mengadakan observasi awal  

mengenai kondisi lapangan secara langsung dan untuk menentukan 

lokasi pengambilan sempel tanah untuk diteliti. 

b. Studi kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian, untuk 

mempelajari metode-metode yang akan digunakan. 

c. Menyiapkan surat-surat perijinan untuk pelaksanaan penelitian. 

d. Menyiapkan data acuan yang berupa peta-peta yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian. 

e. Penyiapan perlengkapan alat yang akan digunakan dalam penelitian 

2.   Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini di gunakan dua macam tahap pengumpulan 

data. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada tahapan ini   

sebagai berikut: 

a.  Mengumpulkan data Primer  

Dalam pengambilan data primer yang di butuhkan adalah data 

sebaran rob dan sebaran permukiman di Kota Seamrang, dilakukan 

dengan cara pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan. 

Sebaran rob yang telah dipetakan kemudian dicocokkan dengan data 

yang ada pada data sekunder, yaitu data dan peta sebaran daerah rob 
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dan juga daerah sebaran permukiman di Kota Semarang yang di 

dapat dari instansi-instansi pemerintahan terkait. 

b. Mengumpulkan data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang terkait. data 

agihan rob, kedalama rob dari tahun 2000 dan 2005 diperoleh dari 

instansi PSDA ESDM (Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi 

Sumber Daya Mineral) Kota Semarang, data dan peta permukiman 

penduduk di Kota Semarang diperoleh dari Instansi pemerintahan 

lain yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah) Kota Semarang, dan juga citra pengindraan jauh diperoleh 

dari laboratorium geografi yang diperoleh dari kerjasama dengan 

LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) di Jakarta. 

3. Tahap Pengolahan Data  

Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Digitasi data 

Digitasi data dalam hal ini adalah proses penggolahan data yang 

berupa peta dalam bentuk digital yang nantinya akan diolah dengan 

perangkat lunak. 

b. Interpretasi peta 

Interpretasi peta dalam hal ini pengolahan peta untuk didapatkan 

tafsiran atau perkiraan dari suatu peta. 
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c. Tabulasi data 

Tabulasi data adalah proses penyusunan dan analisis data dalam 

bentuk tabel. 

d. Mengolah data dan peta sebaran rob di Kota Semarang dengan cara 

pengolahan dengan komputerisasi yaitu dengan menggunakan 

perangkat lunak SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dalam 

penggolahan penelitian ini mnggunakan Arc View SIG 3.3. 

e.  Mengolah permukiman penduduk dengan menggunakan perangkat 

lunak Arc ViewSIG 3.3. 

f. Mengolah peta dan data sebaran rob tahun 2000 dan 2005 dengan 

metode tumpang susun atau overlay. 

g. Mengolah peta dan data sebaran permukiman penduduk Kota 

Semarang  dari peta penggunaan lahan tahun 2000 dan 2005. 

h. Mengolah data perubahan sebaran rob di permukiman penduduk 

Kota Semarang dari tahun 2000 dan 2005. 

4.  Tahap Cek Lapangan 

Peninjauan kembali dari hasil pengolahan data mengenai 

gambaran yang sebenarnya di lapangan. 

5.  Tahap Pembuatan Laporan 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan laporan sebagai tugas 

skripsi.   
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G. Metode Analisis Data 

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Tumpang Susun (overlay) 

Metode tumpang susun (overlay) merupakan sistem pengolahan 

data tentang perubahan suatu ruang dengan cara digital yaitu dengan 

menggunakan beberapa peta yang telah terdigitasi dan memuat 

informasi tentang perubahan sebaran rob terhadap permukiman 

penduduk di Kota Semarang dari tahun 2000 samapi dengan tahun 

2005. Tehnik overlay peta pada penelitian ini yaitu dengan berbasis 

SIG (Sistem Informasi Geografis) dengan menggunakan peta. 

2. Metode deskriptif 

Metode ini untuk menjelaskan lebih lanjut dari metode analisis 

ketelitian interpretasi yang berkaitan erat dalam penelitian ini. 

Deskriptif ini menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian dilapangan yang 

didapat dan mengetahui bagaimana pola keruangan.  

 

H. Kerangka Pemikiran 

Banjir rob di Kota Semarang dari tahun ketahun belum dapat diantisipasi 

dengan baik. Kecenderungan semakin meluasnya banjir rob menyebabkan 

dampak yang dihasilkan semakin besar pula. Baik dalam bidang kependudukan, 

infrastruktur, perekonomian, angkutan, maupun kesehatan menjadi dampak yang 

terimbas dari banjir rob. 
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Pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam penginformasian 

banjir rob terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang sangatlah kurang 

dan minimsekali penggunaannya. Penginformasian yang baik kepada masyarakat 

mengenai sebaran banjir rob terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang 

berguna untuk mengurangi dampak banjir rob kepada masyarakat itu sendiri.  

 Pasang surut air laut dan penggunaan lahan di sekitar pantai sangat 

mempengaruhi besar kecilnya banjir rob di Kota Semarang. Pasang surut air laut 

dipengaruhi oleh gaya grafitasi bumi terhadap benda di luar bumi lainya, misalnya 

pada setiap bulanya jika terjadi bulan penuh atau bulan purnama maka pasang air 

laut akan cenderung naik dan daerah ganangan banjir rob akan semakin luas dan 

begitu pula ketika terjadi gerhana bulan ataupun matahari. Sama halnya dengan 

penggunaan lahan yang tidak berwawasan lingkungan akan lebih memperparah 

atau memperluas sebaran daerah rob di Kota Semarang ini. 

Ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG), diantaranya adalah: 

1. Menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. 

2. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakansebagai alat bantu 

interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman 

mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur 

geografi yang ada dipermukaan bumi. 

3. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat memisahkan antara bentuk 

presentasi dan basis data. 
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4. Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemampuan menguraikan 

unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi kedalam beberapa layer atau 

coverage data spasial. 

5. Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemapuan yang sangat baik 

dalam memvisualisasikan data spasial berikut atributnya. 

6. Semua operasi Sistem Informasi Geografis (SIG)  dapat dilakukan 

secara interaktif. 

7. Sistem Informasi Geografis (SIG)  dengan mudah menghsilkan peta-

peta tematik. 

8. Semua operasi Sistem Informasi Geografis (SIG)  dapat di costumize 

dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa script. 

9. Peragkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) menyediakan fasilitas 

untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lain. 

10. Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat membantu pekerjaan yang erat 

kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformatika. 

Hasil akhir yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah penginformasian 

mengenai sebaran rob terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang beserta 

analisisnya pada tahun 2000 dan 2005. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Semarang. 

1. Letak Astronomis Kota Semarang 

 Kota Semarang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah yang berdasarkan 

Peta Rupabumi Indonesia (PRBI) edisi tahun 1992 skala 1:25.000 lembar 

1409-221, 1048-541, 1408-542, 1408-543, dan 1408-544 terletak antara 6056’ 

LS – 7008’LS dan 110016’BT-110031’ BT. 

2. Batas Administratif Kota Semarang 

 Batas – batas Kota Semarang, secara administrasi adalah : 

• Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan mempunyai panjang 

garis pantai ± 13,6 km. 

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang. 

• Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak. 

• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. 

 Secara administrasi, Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Kota Semarang terbagi atas 16 Wilayah Kecamatan, yang 

diantaranya Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, 

Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan 

Semarang Tengah, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Pedurungan, 

Kecamatan Genuk, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan 
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Candisari, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, 

Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Tembalang. 

 Luas wilayah Administrasi Kota Semarang secara keseluruhan adalah 

38.344,49 ha. Kecamatan- kecamatan di Kota Semarang tersebut memiliki 

luas wilayah yang bervariasi seperti disajikan pada Tabel 4.1, Misalnya 

kecamatan Gunungpati merupakan Kecamatan terluas di Kota Semarang 

dengan luas 6.003,07 ha atau dengan presentase sebesar 15,66% dari luas 

wilayah Kota Semarang secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan Mijen 

merupakan Kecamatan terluas ke dua di Kota Semarang setelah Kecamatan 

Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 5.468,30 ha atau dengan presentase 

sebesar 14,26% dari luas Kota Semarang secara keseluruhan. Untuk 

kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu pada Kecamatan Semarang 

Tengah dengan luas wilayah sebesar 535,31 ha atau dengan presentase sebesar 

1,40% dari luas Kota Semarang secara keseluruhan disusul dengan Kecamatan 

Semarang Timur dengan luas wilayah 561,75 ha dengan presentase sebesar 

1,47% dari luas wilayah Kota Semarang secara keseluruhan. Luas tiap-tiap 

Kecamatan tersebut tentu saja berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi, khususnya dalam hal luasnya. Distribusi luas masing-masing 

Kecamatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 Jumlah Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kota Semarang 
Sumber : BPN Kota Semarang Tahun 2007  

No. Kecamatan Jmlh Desa 
Atau kelurahan Luas (Ha) Presentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Mijen 
Gunungpati 
Banyumanik 
Tembalang 
Pedurungan 
Genuk 
Gayamsari 
Semarang Timur 
Semarang Utara 
Semarang Tengah 
Semarang Selatan 
Candisari 
Gajahmungkur 
Seamrang Barat 
Ngaliyan 
Tugu 

14 
16 
11 
12 
12 
13 
07 
10 
09 
15 
10 
07 
08 
16 
10 
07 

5.468,30 
6.003,07 
3.077,43 
4.069,68 
2.205,86 
2.698,20 

643,44 
561,75 

1.140,31 
535,31 
614,57 
661,29 
941,39 

2.214,16 
4.551,66 
2.958,07

14,26 
15,66 
8,03 

10,61 
5,75 
7,04 
1,68 
1,47 
2,97 
1,40 
1,60 
1,72 
2,46 
5,77 

11,87 
7,71

Total 177 38.344,49 100
3. Kondisi Fisik Kota Semarang 

a. Geologi. 

Struktur geologi yang berkembang di daerah Semarang berupa 

perlipatan dan patahan / sesar. Struktur antiklin dan sinklin umumnya 

berarah Barat Laut – Tenggara. Struktur sesar yang dijumpai berupa sesar 

normal, sesar naik dan sesar geser. Sesar naik umumnya berarah Barat Laut 

– Tenggara, sedangkan sesar geser berarah Utara – Selatan. Geseran-geseran 

intensif sering terlihat pada batuan napal dan batu lempung, yang terlihat 

jelas pada Formasi Kalibiuk di daerah Manyaran dan Tinjomoyo. Struktur 

sesar ini merupakan salah satu penyebab daerah tersebut mempunyai jalur 

“lemah”, sehingga daerahnya mudah tererosi dan terjadi gerakan tanah. 
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Kawasan pesisir / pantai Kota Semarang merupakan dataran aluvial, 

yang terdiri atas endapan aluvial pasir dan lempung yang menghampar dari 

Barat ke Timur, meluas di ujung Barat dan menyempit ke arah Timur 

Wilayah Kota Semarang. Secara fisiografi kawasan pantai Semarang 

termasuk ke dalam Zona Dataran Pantai Utara, yang merupakan Endapan 

Aluvium (Qa), terdiri dari material berukuran lempung sampai dengan 

bongkah. Sedangkan yang berukuran halus merupakan penyusun utama 

daerah, yang pada perkembangannya membentuk morfologi delta Kali 

Garang di bagian Utara Kota Semarang. 

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang dan Semarang skala 

1:100.000 bahwa kondisi gologi daerah Kota Semarang terdiri dari 4 satuan 

dari muda ke tua, adalah sebagai berikut: 

1. Aluvium  

Terdapat dapa dataran pantai di bagian utara, endapan sungai danau 

Endapan dataran pantai sebagian terdiri dari lempung dan pasir, pada delta 

kali Garang, endapan ini terdiri  dari sisipan – sisipan pasir lempung. 

Sedangkan aluvium pada sepanjang sungai umumnya terdiri dari krikil 

dengan bongkah-bongkah terkumpul pada dasarnya ditutupi oleh pasir dan 

lanau dibagian atasnya. 

2. Formasi Damar (Qtd). 

Terdiri dari batu pasir tufaan, konglomerat, breksivolkanik dan tufa. 

Batu pasir terdiri dari felspar dan butir-butir mineral mafik, kebanyakan tufa 

dan batu pasir agak termampatkan dan secara setempat gramping. Breksi 
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terdiri dari batuan vulkanik basa sebagian di endapkan sebagai lahar, secara 

umum sama seperti breksi pada satuan breksi volkanik (Qb). 

3.  Breksi Volknik (Qb) 

Batuan ini terdiri dari breksi volkanik, aliran lava, tufa, batu pasir 

tufaan dan batu lempung. Kebanyakan berupa breksi dan lahar dengan 

sisipan-sisipan lava dan tufaan sampai kasar. Satuan ini secara setempat 

mencakup batu pasir tufaan dan batu lempung dengan moluska. Batuan 

volkanik sudah melapuk tinggi dan membentuk tanah berwarna coklat 

kemerahan. Satuan ini telah membentuk gawir-gawir diatas batu lempung 

dan napal (lapisan Marin/Tm). 

4. Lapisan Marin (Tm) 

Selang-selang seling batu lempung, napal, batu pasir, konglomerat, 

breksi volkanik dan batu gamping. Bagian terbesar adalah batu lempung, 

sebagian gamping dan napal berwarna abu-abu muda, abu-abu kebiruan 

sampai abu-abu tua, sebagian terdapat sisipan terdapat sisipan batu lanau 

atau batu pasir. 

Struktur geologi Kota Semarang dibedakan atas struktur geologi pada 

dataran aluvial pantai, perbukitan Candi dan daerah tinggi Notopuro dengan 

titik tertinggi + 270 mdpl yang merupakan puncak bukit Gombel dan 

merupakan endapan hasil vulkanik. Bentang alam Kota Semarang dibentuk 

oleh endapan sedimen lepas yang berupa endapan sedimen vulkanik, batuan 

beku lelehan, batuan beku trobosan dan batuan klasik padu. 
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Di dataran rendah, struktur geologinya berupa struktur endapan 

(aluvium) yang berasal dari endapan sungai sehingga mengandung pasir dan 

lempung. Sedangkan didaerah perbukitan memiliki struktur geologi yang 

sebagian besar berupa batuan beku. 

Daerah Kota Semarang seperti Kecamatan Mijen dan Kecamatan 

Gunungpati merupakan dataran vulkanik plateu yang dikelilingi oleh 

patahan normal(sesar turun). Struktur patahan tersebut berarah utara-selatan 

dab barat-timur dan jalur melalui lembah sungai antara perbukitan yaitu 

sebelah dan selatan Kecamatan Mijen. Struktur geologinya seperti struktur 

sesar, sangat mempengaruhi aliran dan akumulasi air tanah (Analisis Peta 

Geologi Lembar Magelang - Semarang skala 1:100.000, tahun 1996). 

b. Geomorfologi 

Berdasarkan geomorfologinya, Kota Semarang dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu: Daerah Rendah (Low Land Area). 

Dataran Tinggi (High Land Area), dan Dataran Antara (Plateau dan 

Perbukitan). Dataran rendah membentang sejajar garis pantai Laut Jawa, 

dengan lebar 2,5 km – 10 km, dengan  ketinggian tempat < 10 m di atas 

permukaan air laut. Daerah ini membentuk kawasan luapan banjir pada sisi 

sungai dengan aluvial hidromorf yang berupa kerikil, pasir, lanau dan 

lempung. Pertemuan dengan garis pantai, endapan aluvial membentuk delta 

berupa pasir, lanau dan lempung. Akibat gelombang dan pasang surut air 

laut, maka endapan tersebut menyebar ke arah Timur Laut dan Barat Daya, 

dan membuat garis pantai semakin maju. 
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Daerah Dataran Tinggi merupakan bagian Satuan Wilayah Sungai 

Kali Garang yang berhulu di Kaki Gunung Ungaran. Anak sungai berpola 

meranting, dan masih terus mengikis tegak lurus kebawah kearah hulu 

dengan kuat, membentuk daerah yang mempunyai derajat erosi yang tinggi 

dan luas. 

Daerah ”antara”, terletak diantara Daerah rendah dan Daerah Tinggi. 

Morfologi daerah antara ini, umumnya berupa daerah perbukitan dengan 

kelerengan yang sedang hingga terjal, dan dibeberapa tempat dijumpai 

perbukitan yang berbentuk plateau. 

Letak geomorfologis kawasan pantai Kota Semarang merupakan 

pantai berelief rendah yang tersusun oleh endapan aluvium pantai marin dan 

rawa. Karakteristik garis pantai merupakan pantai dataran lumpur, pantai 

berpasir dan pantai berbatuan yang terbentuk baik secara alamiah, maupun 

akibat adanya interaksi dengan manusia. Sebagai dataran rendah yang secara 

alami selalu menerima material-material endapan hasil kiriman dari erosi 

maka akan timbul gejala pencairan tanah yang dapat menyebabkan 

pemadatan dan amblesan pada permukaan tanah. 

c. Hidrologi 

1) Air Permukaan. 

Air permukaan pada umumnya berupa sungai yang mengalir sepanjang 

tahun maupun sungai yang ada akibat musim hujan. Sungai-sungai yang 

terdapat di Kota Semarang antara lain: Kali Beringin, Kali Garang, Kali 

Babon, Kali Semarang, Sungai Banjir Kanak Barat, Sungai Banjir Kanal 
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Timur, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Pengkol, Kali Watu Kodok, Kali 

Silandak, dan lain-lain. Kondisi air permukaan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Kondisi Air Permukaan Di Kota Semarang. 

 
No 

 
Kecamatan 

Daerah Pengaliran 
Sungai ( DPS ) 

Debit ( M3/dt ) 

Max Min Rata-
rata

1. Semarang Utara K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
2. Semarang Selatan K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
3. Semarang Barat. K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
4. Semarang Timur K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
5. Semarang Tengah K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
6. Genuk K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
7. Gunungpati K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
8. Banyumanik K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
9. Tembalang K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
10 Pedurungan K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
11 Gayamsari K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
12 Candisari K. Babon – B. Kanal Tmr 102,24 0,008 2,42
13 Gajah Mungkir K. Garang – B. Kanal Brt 98,86 1,06 8,36
14 Mijen S. Silandak – K. Beringin - - -
15 Ngaliyan S. Silandak – K. Beringin - - -
16 Tugu S. Silandak – K. Beringin - - -

Sumber: Master Plan On Water Resources Development,  2004 
 

2) Air Tanah. 

Dilihat dari segi hidrogeologi, Kota Semarang terdiri atas: Akifer Dangkal 

(besifat tidak tertekan) dengan kedalaman 10m – 40m dan debit optimum 

berkisar antara 0,07 – 1,3 L/dt; Akifer Dalam (bersifat tertekan) dengan 

kedalaman 40m – 150m dan debit optimum berkisar antara 0,6 – 74 L/dt. 

Kebutuhan air tanah untuk air bersih dan keperluan lainnya, terus 

meningkat dari tahun ke tahun, sebagai contoh pada tahun 1990, jumlah 

pengambilan air tanah 0,427 x 106 M3/tahun, dan pada tahun 1998 sebesar 

35,639 x 106 M3/tahun (Dit. Geologi Dan Tata Lingkungan, 1998). 
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Berdasarkan hasil penelitian Tim Fakultas Pertanian UGM (Universitas 

Gajah Mada) Tahun 1997 dapat diketahui kualitas air tanah sebagai 

berikut : 

- Daerah Bandarharjo, kegaraman tanah sangat tinggi dengan kisaran 

antara 0,6–1,6 μS, Cl- tinggi, pH netral. 

- Daerah Mangunharjo kegaraman tanah sangat tinggi dengan kisaran 

antara 0,15–3,63 μS pH agak asam. 

- Daerah Trimulyo kegaraman tanah cukup tinggi dengan kisaran antara 

0,2 – 2,0 μS, Cl- sangat tinggi, pH netral. 

d. Kondisi Iklim 

 Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca dalam periode tertentu. Iklim 

juga dapat diidentifikasikan sebagai gabungan berbagai macam kondisi cuaca 

sehari-sehari atau dapat dikatakan iklim merupakan rata-rata cuaca 

(Wisnubroto, 1986; dalam Maulana, 2006). Faktor yang mempengaruhi dalam 

hal ini adalah suhu dan curah hujan. 

1) Curah Hujan  

Curah hujan adalah unsur iklim yang terpenting dan biasanya dinyatakan 

dalam satuan melimeter per tahun (mm/th). Data curah hujan di daerah 

penelitian diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II 

Stasiun Klimatologi Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dalam kurun waktu 12 tahun seperti yang disajikan pada tabel 4.3 

bannyaknya bulan basah dan bulan kering ditentukan dengan menggunakan 

klasifikasi sistem Mohr (Suhandini, 1999) yaitu: 
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a. Bulan basah adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih besar daripada 

100mm. Curah hujan lebih besar daripada penguapan. 

b. Bulan kering adalah suatu bulan dimana curah hujan lebih kecil dari 

60mm. Curah hujan lebih kecil dari penguapan. 

c. Bulan lembab adalah suatu bulan dimana curah hujan lebih besar dari 60 

mm tetapi lebih kecil dari 100 mm. 

Tabel.4.3 Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kota Semarang Tahun 1994-2005 
No Bulan 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jumlah Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni  

Juli  

Agustus  

September 

Oktober 

November 

Desember 

439 

160 

429 

210 

26 

25 

0 

1 

0 

66 

178 

473 

241 

325 

246 

73 

308 

163 

13 

0 

76 

84 

474 

322 

225 

400 

114 

254 

104 

11 

95 

141 

66 

328 

301 

393 

689 

212 

344 

287 

73 

30 

1 

6 

0 

21 

109 

411 

145 

440 

100 

269 

88 

169 

127 

108 

112 

229 

102 

230 

325 

421 

226 

226 

83 

167 

69 

65 

89 

280 

207 

421 

484 

252 

163 

138 

284 

51 

44 

80 

147 

196 

439 

202 

269 

388 

300 

299 

114 

240 

47 

1 

184 

176 

195 

179 

259 

418 

193 

298 

127 

22 

8 

1 

5 

66 

272 

148 

373 

568 

173 

262 

134 

0 

11 

1 

106 

261 

264 

443 

332 

450 

111 

262 

172 

49 

26 

1 

83 

46 

250 

244 

241 

319 

294 

132 

81 

324 

91 

102 

164 

294 

181 

24 

1958 

2395 

1234 

1391 

912 

686 

227 

186 

689 

1039 

1601 

1240 

326,33 

399,16 

205,66 

231,83 

152,00 

144,33 

37,83 

31,00 

114,83 

173,16 

266,83 

206,66 

Total 2007 23253 2432 2183 2119 2579 2480 2392 1817 2596 2026 2247 13555 2289,62 

Bulan Basah 6 7 9 6 11 8 9 10 7 9 7 9 51 8,50 

Bulan Lembab 1 3 2 1 1 4 1 0 1 0 1 2 5 0,83 

Bulan Kering 5 2 1 5 0 0 2 2 4 3 4 1 16 2,66 

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi  

…….…..Semarang Tahun 2005. 

  Untuk mengetahui tipe curah hujan daerah penelitian digunakan 

klasifikasi Schmidt dan Perguson yang berdasarkan pada perbedaan bulan 

kering dan bulan basah. Perbandingan antara bulan basah. Perbandingan 

antara jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah 

yang dinyatakan sebagai nilai Q. Klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson 
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dapat disajikan pada tabel 4.3 yang didasarkan nilai Q dengan formula 

sebagai berikut: 

Q=  jumlah rata-rata bulan kering X 100% 
Jumlah rata-rata bulan basah 

Q=      2,66   X 100% 
           8,50 
Q=    31,29% 

  

Tabel 4.4 Penentuan Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmid dan Ferguson 
 

No. Tipe Iklim Kriteria Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

0<=Q<14,3% 
14,3%<=Q<33,3% 
33,3%<=Q<60% 
60%<=Q<100% 
100%<=Q<167% 
167%<=Q<300% 
300%<=Q<700% 

700%<=Q 

Sangat Basah 
Basah 

Agak Basah 
Sedang 

Agak Kering 
Kering 

Sangat Kering 
Luar Biasa Kering 

Sumber : Suhandini, 1997 
 

  Berdasarkan kriteria curah hujan dari Schid dan Ferguson, maka 

Kota Semarang memiliki tipe iklim bertipe ”B” dengan nilai antara 14,3%  

sampai  < 33,3% yang termasuk dalam kategori curah hujan  basah.  

2) Temperatur udara  

  Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II 

Stasiun Klamatologi Semarang. Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah pada 

tahun 2005 berkisar 25,50C. Kelembaban udara dan rata-rata bervariasi dari 

70% sampai 83%, sedangkan kecepatan angin rata – rata adalah 5,9 

Km/jam. Data rata-rata temperatur udara di Kota Semarang tahun 1995 

sampi tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Rata-Rata Temperatur Udara Kota Semarang tahun 1995-2005 
Tahun/ Bln Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Rata-rata 1 th 

1995 26.5 26.4 26.7 27.9 28.2 27.7 27.4 27.5 28.2 28.9 27.3 26.7 27.5 
1996 26.2 25.8 27.2 27.9 28.2 27.5 28.2 27.7 28.0 28.0 27.4 26.6 27.4 
1997 25.8 26.4 27.5 27.8 28.1 27.9 26.9 27.1 27.6 28.7 29.3 28.0 27.6 
1998 28.4 28.0 28.2 28.5 29.1 28.4 27.7 28.2 28.5 28.4 27.4 27.0 28.2 
1999 26.7 26.5 27.2 27.3 27.8 27.6 26.8 27.2 27.9 27.9 27.4 27.0 27.3 
2000 26.1 26.7 26.9 27.0 27.7 27.1 27.5 27.3 28.4 27.9 27.4 27.5 27.3 
2001 26.9 26.6 26.6 27.6 28.6 27.5 27.4 27.1 28.3 28.0 27.7 27.2 27.5 
2002 26.8 25.1 26.6 28.4 28.5 27.0 26.9 26.3 27.8 29.1 28.7 28.3 27.5 
2003 27.4 26.7 27.5 27.7 27.3 28.2 27.3 26.7 27.3 28.2 28.1 27.0 27.5 
2004 27.6 27.0 28.0 28.7 32.9 27.8 28.3 28.3 28.3 28.0 27.4 27.1 28.3 
2005 27.0 26.9 27.4 21.1 28.0 25.2 21.7 26.1 26.0 25.0 26.2 25.9 25.5 

Rata-rata 26.9 26.6 27.3 27.3 28.6 27.4 26.9 27.2 27.8 28.0 27.7 27.1 27.4 

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Stasiun Klimatologi 
Semarang, 2006 

. 
e. Rona Fisik Lingkungan Pantai 

1) Banjir / Genangan air 

Secara umum banjir dan genangan air di Wilayah Kota Semarang dapat 

diklasifikasikan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang. 

Banjir makin diperbesar akibat adanya penggunaan lahan dengan 

memperbesar land cover.  

2) Intrusi air laut 

Berdasarkan hasil “Studi Evaluasi Instrusi Air Laut di Daerah Kota 

Semarang Tahun 1997’, diketahui bahwa pada kedalam tanah < 5 m telah 

banyak tempat di daerah pantai Kota Semarang air tanahnya asin hingga 

payau. Penyebaran intrusi air laut pada berbagai ke dalaman di sekitar 

pantai Kota Semarang. 

3) Abrasi dan akresi. 

Abrasi di Kelurahan Mangunharjo bertaraf berat, hal ini terkait dengan 

jenis tanah yang tidak dispers, yang selalu terendam air, sehingga struktur 
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tanah tidak terbentuk. Proses abrasi terjadi juga di daerah sekitar pantai 

Tanah Mas. 

Akresi yang terjadi dapat dilihat di bagian Timur kawasan pantai Kota 

Semarang. Secara umum diketahui bahwa pantai Kota Semarang telah 

mengalami pertumbuhan yang cukup besar mulai tahun 1847 – 1991. 

Pertumbuhan pantai yang tercatat antara tahun 1847 – 1991 sebesar 581 m, 

sedangkan antara tahun 1940 – 1991 terjadi penambahan lagi sebesar 303 

meter. 

4) Sedimentasi 

Hasil penelitian SSUDP (Semarang - Surakarta Urban Development 

Programme) tahun 1997, terdapat sekitar 39% dari luasan wilayah Kota 

Semarang berpotensi menimbulkan erosi dari kelas paling ringan (5 

m3/Ha/th) hingga kelas erosi yang paling berat (400 m3/Ha/th). Akibat 

erosi di bagian atas tersebut menyebabkan sedimentasi di wilayah pantai 

Kota Semarang. Dampak langsung dari hal ini adalah gangguan terhadap 

fungsi pelabuhan, pendangkalan alur sungai serta memperpanjang waktu 

genangan banjir. 

5) Amblesan Tanah (Land Subsidence) 

Hasil penyelidikan Dit. GTL (Dirjen Geologi dan Tata Lingkungan) tahun 

1997 dapat diketahui bahwa amblesan yang terjadi pada daerah rawan rob 

berkisar antara 2 cm hingga >8 cm/th. Secara umum wilayah pantai Kota 

Semarang dapat dikelompokkan menjadi 5 (empat) zona amblesan tanah, 

yaitu: 
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- Zona amblesan > 8 cm/th 

- Zona amblesan 6 – 8 cm/th 

- Zona amblesan 4 – 6 cm/th 

- Zona amblesan 2 – 4 cm/th 

- Zona amblesan < 0– 2 cm/th 

Amblesan yang cukup besar dan berpotensi terhadap terjadinya rob 

(pasang air laut) terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas, Pondok 

Hasanudin hingga Stasiun Tawang, yaitu sebesar 8 cm/th. 

f. Kondisi Relief 

  Relief yang terdapat di muka bumi ditentukan oleh keadaan 

topografi (bagian dari lereng dan ketinggian tempat), keadaan morfologi 

(kemiringan, lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan bentuk lembah) dan 

aspek relief lainnya (hubungan antara unit relief kemiringan, perbedaan 

tinggi tempat, kepadatan drainase dan pola drainase), Dimana ketiga faktor 

tersebut yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi (Zaidam, 1979 ; 

dalam Maulana, 2006). Lebih jelasnya mengenai hubungan antara unit 

relief, kemiringan lereng dan perbedaan tinggi tempat dapat dilihat pada 

tabel 4.6 sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Hubungan Antar Unit Relief, Kemiringan Lereng dan Perbedaan Tinggi 
Tempat 

No. Unit Relief Kemiringan 
Lereng 

Perbedaan 
Ketinggian 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Topografi Datar 
Topografi Agak Miring 
Topografi Miring 
Topografi Agak Curam 
Topografi Curam 
Topografi Sangat Curam 
Topografi Sangat Curam Sekali 

0-2% 
3-7% 

8-13% 
14-20% 
21-55% 

56-140% 
>140% 

<5 m 
5-50m 
50-75m 

75-200 m 
200-500 m 

500-1000 m 
>1000 m 

Sumber : Zaidam,1979 
 

  Kondisi topografi wilayah Kota  Semarang bervareasi dari datar 

hingga sangat curam. Di bagian utara memiliki permukaan yang relatif datar 

dengan kemiringan antara 0%-2% memanjang dari timur ke barat. Dibagian 

tengah memiliki kemiringan antara 3%-13%, dan beberapa kawasan 

disebelah selatan seperti disepanjang perbukitan Kali Garang, Kali Kripik, 

lereng Gombel, gunung Sureng, Gunung Dua Gogor dan sepanjang 

perbukitan dari Kecamatan Ngalian, Mijen, Banyumanik, Tembalang dan 

Gunungpati memiliki kemiringan lebih dari 14%. 

  Menurut kemiringan lereng, 37,07% dari luas wilayah Kota 

Semarang terletak pada kemiringan 0-2 % yaitu merupakan relief datar 

3919% terletak pada kemiringan 3-13  % yang merupakan daerah relief 

agak miring samapi miring dan 23,74% terletak pada kemiringan lebih dari 

14% yang merupakan daerah relief agak curam sampai sangat curam.  

g. Kondisi tanah  

  Tanah adalah kumpulan benda-benda alam dipermukaan bumi 

setempat dimodifikasi atau bahkan dibuat oleh manusia dari bahan bumi, 

mengandung gejala-gejala kehidupan, dan menopang atau mampu 
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menopang pertumbuhan tanaman diluar rumah (Hardjowigeno, 1993). 

Perbedaan faktor pembentuk tanah seperti iklim, bahan induk, topografi, 

organisme dan waktu mengakibatkan adanya berbagai jenis tanah dibumi. 

Jenis tanah berpengaruh terhadap penggunaan lahan.  

  Berdasarkan jenis tanahnya, Wilayah Kota Semarang mempunyai 

jenis tanah yang bervariasi pada tiap wilayah kecamatan yang ada, yaitu: 

1. Tanah Aluvial Hidromorf, Grumusol Kelabu Tua, Latosol Coklat Tua, 

dan Regosol Kelabu Tua terdapat di Tugu, Semarang Utara, Genuk, 

Gunungpati, dan Mijen, dengan jenis tanaman berupa tanaman 

tahunan, holtikultura dan padi. 

2. Tanah Mediteran Coklat Tua terdapat di daerah Tugu, Semarang 

Selatan, Gunungpati dan Semarang Timur (30%), dengan jenis 

tanaman yang sesuai berupa tanaman tahunan /keras, holtikultura dan 

palawija. 

3. Tanah Laktosol Coklat Tua Kemerahan terdapat di daerah Mijen dan 

Gunungpati (26%), dengan jenis tanaman tahunan, holtikultura dan 

padi. 

4. Tanah Asosiasi Aluvial Kelabu dan Coklat Kekelabuan terdapat di 

daerah Genuk, Semarang Tengah dan Semarang Barat pada dataran 

rendah (22%), dengan jenis tanaman tahunan tidak produktif. 

5. Wilayah pantai Kota Semarang merupakan bagian dari delta Kali 

Bodri, Kali Kuto dan Kali Semarang yang mengalami proses akrasi 

dan abrasi. Penambangahan lahan di Tanjung Korowelang hingga 
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muara sungai Sampir, sejak tahun 1946 – 1978 tercatat mencapai 1,8 

km atau rata-rata 50 m/tahun.  

4. Kondisi Kependudukan  

 Sumber daya manusia merupakan hal yang mempunyai fungsi atau peran 

penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku atau subjek 

pembanginan ataupun sebagai objek dalam suatu pembangunan. Kondisi 

sumberdaya manusia sangat menentukan pola kehidupan masyarakat. Pokok 

yang dibahas mengenai demografi penduduk Kota Semarang dalam sub bab 

ini yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. 

 Jumlah, kepadatan dan pertambahan penduduk di Kota Semarang 

mempunyai hubungan yang erat denag pola pertumbuhan permukiman 

penduduk dan penggunaan lahan di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk di 

Kota Seamrang dipengaruhi oleh faktor fertilitas (kelahiran), mortalitas 

(kematian), dan migrasi penduduk. Jumlah penduduk akan bertambah apabila 

angka kematian kecil sedangkan angka kelahiran besar dan faktor pendatang 

dari daerah lain bertambah. Perkembangan pertumbuhan penduduk di Kota 

Semarang terjadi secara alami dan juga oleh faktor migrasi. Jumlah kepadatan 

penduduk di Kota Semarang tahun 2000 dan 2005 adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.7. Jumlah kepadatan penduduk di Kota Seamrang tahun 2000 dan 2005 

Sumber : - BPN Kota Semarang dan Kota Semarang Dalam Angka, 2005 

Jumlah penduduk di Kota Seamarang dari tahun 2000 sampai tahun 2005 

mengalami peningkatan sebesar 2,20% dengan selisih jumlah penduduk pada 

tahun 2000 dan 2005 sebesar 29.466 jiwa yang dilihat dari jumlah penduduk Kota 

Semarang tahun 2005 sebesar 1.339.133 jiwa dikurangi dengan jumlah penduduk 

di Kota Semarang tahun 2000 sebesar 1.309.667 jiwa. Jumlah penduduk terbesar 

di Kota Semarang terdapat pada Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk 

pada tahun 2000 sebesar 133.739 dan jumlah penduduk tahun 2005 sebesar 

148.555 jiwa. Dan jumlah penduduk paling sedikit di Kota Semarang adalah 

terdapat pada Kecamatan Tugu yaitu dengan jumlah penduduk tahu 2000 adalah 

sebesar 23.895 jiwa dan pada tahun 2005 adalah sebesar 25.189 jiwa. Ditinjau dari 

besarnya pertumbuhan penduduk di kota semarangdari tahun 2000 sampai 2005 

maka rata-rata pertumbuhan pertahun adalah  0,36%, dengan pertumbuhan 

No. Kecamatan Luas (Ha2) 
Jumlah penduduk (jiwa) Pertumbuhan 

Penduduk tahun 
2000-2005 2000 2005 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Mijen 
Gunungpati 
Banyumanik 
Tembalang 
Pedurungan 
Genuk 
Gayamsari 
Semarang Timur 
Semarang Utara 
Semarang Tengah 
Semarang Selatan 
Candisari 
Gajahmungkur 
Seamrang Barat 
Ngaliyan 
Tugu 

5.468,30
6.003,07 
3.077,43 
4.069,68 
2.205,86 
2.698,20 

643,44 
561,75 

1.140,31 
535,31 
614,57 
661,29 
941,39 

2.214,16 
4.551,66 
2.958,07 

37.377
56.901 

101.978 
98.989 

133.739 
61.299 
62.429 
84.836 

127.293 
77.774 
77.813 
77.302 
56.933 

144.885 
86.221 
23.895 

41.675
60.208 

113.651 
113.300 
148.555 
69.323 
66.416 
83.759 

124.273 
76.156 
85.178 
80.855 
59.831 

152.957 
97.807 
25.189 

11,49%
5,81% 

11,44% 
14,45% 
11,07% 
13,08% 
6,38% 

-1,26% 
-2,37% 
-2,08% 
9,46% 
4,59% 
5,09% 
5,57% 

13,44% 
5,41% 

Total 38.344,49 1.309.667 1.339.133 100.52% 
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penduduk terbesar berada pada Kecamatan Tembalang dan pertumbuhan 

penduduk terkecil berada pada kecamatan Semarang Selatan. 

Dilihat dari pola persebaran penduduknya Kota Semarang memiliki pola 

persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini mengindikasikan adanya 

kosentrasi penduduk padatitik daerah tertentu. Kosentrasi penduduk di Kota 

Semarang umumnya adalah sepanjang jalan utama dan pada sekitar pusat 

perkotaan. 

 

B. Sebaran Rob di Kota Semarang Tahun 2000 dan 2005. 

1. Proses pengolahan Perubahan sebaran rob tahun 2000 dan 2005 

dengan menggunakan Arc View. 

Arc View GIS 3.3 merupakan perangkat salah satu perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengolah data spasial yang memiliki berbagai 

keunggulan yang dapat di aplikasikan dengan oleh para pengolah data 

sepasial itu sendiri. Arc View memiliki kemampuan dalam pengolahan 

atau editing arc, menerima atau data dari data digital lain seperti CAD, 

atau dihubungkan dengan data image seperti format JPG, TIFF atau image 

gerak. Arc View berjalan dibawah sistem dekstop mapping dengan 

menyediakan suatu kerangka kerja guna pembuatan keputusan spasial, dan 

mempunyai kemampuan untuk menggambarkan, menyelidiki atau 

mengevaluasi, melakuakn query, dan menganalisis data spasial. 
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a. Memulai pengerjaan dengan Arc View 3.3 

1) Aktifkan software Arc View 3.3 dari dekstop dengan double klik icon 

. 

2) Cara lain adalah dengan memulai membuka dari menu start kemudian 

cari program ESRI / Arc View GIS 3.3 kemudian pilih. 

 
Gambar 4.1 Pencarian program Arc View 3.3 melalui menu start 

 

3) Muncul jendela Welcome to Arc View GIS, kemudian pilih as a blank 

project. 

 
Gambar 4.2 Jendela Arc View GIS 3.3 (Welcome to Arc View GIS) 
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4) Arc View GIS terdiri dari beberapa window utama, antara lain main 

window, project window, view window dan layout window. 

5) Sebelum memasukan features data terlebih dahulu aktifkan Extension 

Image analysis, kemudian pilih JPEG (JFIF) Image Support agar pada 

file dalam bentuk JPG dapat dibaca oleh software Arc View GIS.  

                                        

Gambar 4.3. Extension Image Analysis 

b. Membuka Data Pada Arc View 3.3 

1) Pilih new view pada jendela window Arc View GIS 3.3 

 

Gambar 4.4 Jendela Add data 

Extension 
Image 
Analysis 
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2) Muncul tampilan jendela view , kemudian klik tool bar add theme  

3) Muncul jendela add theme, kemudian pada data source types pilih  

Image Data Source. 

4) Drives pilih file data image yang akan ditampilkan dalam jendela view.  

 

Gambar 4.5 Jendela Add Theme 

5) Muncul dan pilih peta yang akan diolah dengan (√) pada jendela view. 

6) Kemudian muncul data berupa peta pada jendela view tersebut. 

 

Gambar 4.6 Jendela View 
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c. Digitasi pembuatan peta sebaran rob di Kota Semarang tahun 2000 

dan 2005. 

1). Menetapkan koordinat pada view. 

a) Masukan koordinat peta pada view yang akan diolah dengan terlebih 

dahulu mengaktifkan Extension, kemudian pilih register and 

trasform pada Avilable Extensions, kemudian pilih OK. 

b) Pada menu view pilih register and transform. 

 

Gambar 4.7 Menu View- Register and Trasform. 

c) Muncul jendela register and transform (test version). 

 

Gambar 4.8 Jendela Register and Transform (test version). 

d) Pilih icon Source Point ( ), kemudian tembak pada titik-titik ikat 

yang ditentukan dan setelah itu isi Destination X dan Y.  
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e) Chek RMS Error pada jendela register and trasform agar tidak 

terlalu besar RMS Errornya. Usahakan RMS Error kurang dari 0,5. 

f) Kemudian pilih (klik) Write World File. Kemudian pilih OK.  

2). Membuat Theme Pada View. 

a) Masukan kembali data peta yang telah diberi koordinatnya dengan 

menggunakan add theme , yang kemudian pilih lokasi file sama 

dengan cara membuka data file. 

b) Buat theme dengan memilih menu view, kemudian pilih new theme. 

 

Gammbar 4.9 Menu View – New Theme. 

c) Muncul jendela New Theme, kemudian pilih salah satu dari line, 

point, atau polygon pada feature type setelah itu OK. 
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Gambar 4.10 Jendela New Theme. 

d) Namai File Name sesuai keinginan, kemudian tempatkan atau 

simpan pada lokasi penyimpanan dengan memilih folder pada 

Drectiories. Kemudian OK. 

e) Digitasi theme dengan teliti dan teratur. 

f) Lakukan digitasi theme hingga semua daerah theme terwakili. 

g) Menghitung luas area yang mengalami perubahan sebaran rob di 

Kota Semarang dengan klik Xtools-Update Area, Perimeter, 

Hectares, Length yang didapat dati Extension. 

 d. Membuat Peta Perubahan Sebaran Rob tahun 2000 dan 2005. 

Setelah melakukan digitasi peta rob tahun 2000 lalu di overlay 

dengan peta rob tahun 2005. dengan cara pilih Extension dengan 

mengklik view-goprocessing wizard pilih  Intersect  two Theme, klik 

Next pilih rob tahun 2000.shp dan rob tahun 2005.shp, dilanjutkan 

dengan menempatkan output File sesuai yang diinginkan lalu next-

finish. 
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Gambar 4.11  membuat overlay 

e. Membuat Layout peta sebaran banjir rob tahun 2000 dan 2005 

1) Sebelum memulai proses layout terlebih dahulu atur proyeksi yang 

akan digunakan dengan  

2) Pilih View-Propertis, kemudian posisikan Map Unit dan Distance Unit 

ke meters. 

3) Pada Proyeksi posisikan proyeksi propertis - standard pada catagory 

di UTM (Universal Trasverse Mercator) -1983 dan Type pada Zone 

49. 

4) Pilih custom posisikan projection pada Tranverse Mercator dan pada 

spheroid pada WGS 84, lanjutlan pengisian False Northing pada 

10.000.000. kemudian klik OK. 
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5) Pada jendela View  posisikan Scale pada skala yang diinginkan 

(contoh; 1:125.000 atau 1:50.000). 

6) Untuk pengerjaan layout peta dimulai dengan klik Layout pada menu 

View. 

7) Untuk menampilkan View, Legenda, Skala, Orientasi, Diagram, Tabel, 

Picture pilih icon pada jendela layout pada tool frame. 

             

Gambar 4.12 Tool Frame 

8) Untuk menampilkan informasi koordinat pilih icon , cara untuk 

memunculkan icon tersebut adalah dengan mengaktifkan pilihan pada 

Extention, kemudian pilih Graticules and Grid Wizard. 

9) Setelah mengeklik icon , maka akan muncul dialog Graticules and 

Grid Wizard. Pilih tampilan grid (contoh: tic mark atau berupa titik), 

isi juga lebar garis, warna grid, label, font, size, dan text style. 

Kemudian untuk melihat hasilnya klik Preview, jika sudah sesuai yang 

di inginkan klik Finish. 

10) Untuk membuat dan mengedit tulisan maka pilih icon  (taks), 

kemudian isi sesuai yang di inginkan. 

View  Frame 

Legend Frame 
Scale Bar Frame 
North Arrow Frame 
Chart Frame 

Table Frame Tool 
Picture Frame Tool 
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f. Mencetak hasil Layout. 

  Software Arc View memungkinkan pengolah data spasial untuk 

mencetak hasi layout. Pada akhir pengerjaan peta, layout yang akan di 

cetak adalah dengan cara:  

1) Mengaktifkan layout yang akan dicetak. 

2) Klik pada menu File- Prin..., kemudian akan muncul print setup dan 

atur sesuai setelan printer. 

3) Kemudian cetak atau OK. 

 

Gambar 4.13 Cara Mencetak Hasil Layout 
 

 

 

 

g. Pembahasan  Analisis Sebaran Rob tahun 2000 dan 2005 

  Hasil aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) dari pengolahan 

dengan software Arc View GIS 3.3 adalah peta sebaran rob di Kota 

Semarang tahun 2000 dan peta sebaran rob di Kota Semarang tahun 2005 

yang terdapat pada lampiran 2 (Peta sebaran rob di Kota Semarang tahun 

2000) dan lampiran 3 (Peta sebaran rob di Kota Semarang tahun 2005) 

dan peta perubahan sebaran rob tahun 2000 dan 2005 terdapat pada 

lampiran 4. 
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Gambar 4.14 Diagram pengolahan rob di Kota Semarang. 

  Analisi sebaran banjir genangan air laut pasang atau sering disebut 

rob dengan menggunakan pengolahan dengan perangkat lunak Arc View 

SIG didapatkan rob di Kota Semarang pada tahun 2000 sebesar 2.174,56 

ha. Sebaran rob di Kota Semarang pada tahun 2000 terdapat pada 5 

Kecamatan, antara lain Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, 

Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Barat. Pada tahun 

2000 Kecamatan Semarang Utara hampir 100% daerah tersebut terkena 

banjir rob. 

  Sebaran rob di Kota Semarang tahun 2005 mengalami peningkatan 

sebesar 14,03% menjadi  2.479,68 ha. Kecamatan di Kota Semarang 

yang terena banjir rob juga mengalami tambahan 2 kecamatan dari tahun 

2000, yaitu Kecamatan Genuk dan Kecamatan Gayamsari. Pada Tahun 

2000 Kecamatan Semarang Utara yang semula hampir 100% daerahnya 

terkena banjir rob kini mengalami kemajuan dengan berkurangnya daerah 

banjiran rob dikarenakan Kecamatan Semarang Utara mengalami 

reklamasi pantai dan terjadi peninggian (pengurukan) pada daerah yang 

sebelumnya terkena rob. 

Peta Sebaran Rob 
Kota Semarang Tahuan 2000 

Peta Sebaran Rob 
Kota Semarang Tahuan 2005 

Peta Perubahan Rob di Kota Semarang Tahun 2000 dan 2005 

Overlay 
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  Banjir rob dari tahun 2000 dan 2005 mengalami neningkatan 

sebesar 14,03%. Peningkatan luasan daerah rob dari tahun 2000 ke tahun 

2005 adalah sebesar 305,12 ha. Peningkatan ini dikarenakan adanya 

aktifitas penggunaan lahan diantaranya proyek jalan tol dan reklamasi 

pantai yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan cenderung 

memperparah banjir rob, dan juga adanya prelombaan peninggian 

bangunan di sekitar pesisir, serta terjadinya pemanasan global sehingga 

permukaan air laut mengalami peningkatan. Pola kecenderungan 

perubahan luasan daerah genangan rob di Kota Semarang adalah 

mengarah ke Timur dan ke selatan. Pola perubahan sebaran luasan rob 

selain dipengaruhi perubahan penggunaan lahan, ataupun aktifitas 

manusia lainnya juga dikarenakan adanya daerah amblesan (land 

subsidence). 

C. Sebaran Permukiman Penduduk di Kota Semarang Tahun 2000 dan 2005. 

Cara dan langkah kerja pengolahan data dan peta permukiman penduduk 

tahun 2000 dan 2005 dengan menggunakan software Arc View GIS sama 

dengan cara pengolah sebaran daerah rob pada sub bab sebelumnya. Sumber 

dari peta permukiman adalah peta penggunaan lahan. Dari pengolahan tersebut 

didapat analisis permukiman penduduk sebagaimana berikut sebagai hasil 

pembahasan. 

Hasil olahan dengan menggunakan software Arc View GIS 3.3 dapat 

dilighat pada peta permukiman Kota Semarang tahun 2000 dan 2005 yang 

terdapat di lampiran 5 (peta permukiman penduduk di Kota Semarang tahun 
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2000) dan lampiran 6 (peta permukiman penduduk di Kota Semarang 2005) 

dan peta perubahan sebaran permukiman penduduk di Kota Semarang tahun 

2000 dan 2005 terdapat pada lampiran 7 

 

Gambar 4.15 Diagram pengolahan Peta Perubahan Permukiman Penduduk 

Luas permukiman penduduk di Kota Semarang tahun 2000 sebesar 

12.355,96 ha, dengan luasan permukiman terbesar berada di Kecamatan 

Pedurungan. Wilayah yang paling sedikit daerah luasan permukiman di Kota 

Semarang Kecamatan Mijen. Pada tahun 2005 luasan Permukiman di Kota 

Semarang menjadi 13.944,07 ha dengan luasan permukiman yang paling besar 

daerah permukiman adalah pada Kecamatan Pedurungan dan paling kecil 

luasan permukimanya adalah pada Kecamatan Mijen. Peningkatan perluasan 

permukiman dari tahun 2000 sampai 2005 mengalami peningkatan yakni 

sebesar 12,85%. Pada tahun 2005 permukiman penduduk di Kota Semarang 

menjadi 13.944,07 ha. Presentase Kecamatan di Kota Semarang yang 

mengalami peningkatan terbesar berada di Kecamatan Gunungpati. 

Peninglkatan daerah permukiman penduduk dari tahun 2000 sampai 2005 yang 

terkecil adalah Kecamatan Semarang Barat dan Tugu. 

Peningkatan dari tahun 2000 sampai tahun 2005 mengalami pola 

perlusan permukiman dengan pola keluar dari pusat kota atau sering disebut 

Peta Permukiman Penduduk 
Kota Semarang Tahuan 2000 

Peta Permukiman Penduduk 
Kota Semarang Tahuan 2005 

Peta Perubahan Permukiman Kota Semarang Tahun 2000 dan 2005 

Overlay 
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dengan pola sentripugal. Tren pola perkembangan permukiman secara 

Sentripugal ini dikarenakan para pendatang yang berasal dari daerah lain 

memilih perumahan yang ada di pinggir pusat kota karena biaya perumahan di 

pusat kota sulit dijangkau atau mahal. 

D. Sebaran Rob Di Permukiman Penduduk Kota Semarang Tahun 2000 Dan 

2005. 

Pengolahan sebaran rob di permukiman penduduk tahun 2000 dan tahun 

2005 di Kota Semarang dengan menggunakan perangkat lunak Arc View GIS 

3.3 yakni dengan meneruskan hasil olahan dari sebaran rob tahun 2000 dan 

2005 kemudian di overlay dengan permukiman tahun 2000 dan 2005. Dari 

hasil sebaran rob terhadap permukiman penduduk tahun 2000 kemudian di 

overlay lagi dengan peta sebaran rob tahun 2005 maka didapat peta sebaran rob 

terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang tahun 2000 dan 2005. 

Gambar 4.15 Diagram pengolahan Peta Rob di Permukiman Penduduk. 

Hasil analisis dari peta sebaran rob di permukiman penduduk tahun 2000 

adalah 35,6% dari luas keseluruhan permukiman penduduk Kota Semarang 

tahun 2000 yakni daerah permukiman penduduk yang terkena rob sebesar 

774,5  ha. Tahun 2000 daerah permukiman yang terkena rob berada di 

Kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang 

Peta Sebaran Rob di 
Permukiman Penduduk tahun 

Peta Sebaran Rob di 
Permukiman Penduduk tahun 

Peta Perubahan Rob di Permukiman Penduduk Kota Semarang 
Tahun 2000 dan 2005 

Overlay 
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Barat. Daerah permukiman di Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2000 

seluruhnya terkena banjir rob. Analisis peta sebaran rob terhadap permukiman 

penduduk tahun 2005 didapatkan hasil daerah permukiman penduduk yang 

terkena banjir rob adalah sebesar 33,7% dari luas permukiman penduduk Kota 

Semarang tahun 2005 yakni lusan daerah rob yang mengenai daerah 

permukiman sebesar 836,9  ha. Pada tahun 2005 wilayah kecamatan yang 

terkena rob adalah Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang 

Tengah, Semarang Timur, Gayamsari, dan Kecamatan Genuk. 

Tahap selanjutnya adalah dari kedua analisis diatas maka diperoleh hasil 

analisi peta sebaran rob tahun 2000 dan 2005 yakni daerah rob yang mengenai 

daerah permukiman penduduk mengalami peningkatan sebesar 29.02% dengan 

peningkatan daerah permukiman penduduk yang terkena rob adalah sebesar 

118.06 ha. Wilayah kecamatan yang pada tahun 2000 tidak terkena rob dan 

pada tahun 2005 terkena rob adalah pada Kecamatan Gayamsari dan 

Kecamatan Genuk. 

Perubahn Banjir rob terjadi karena perubahan penggunaan lahan di 

wilayah pesisir yang kurang memperhatikan aspek lingkungan dan adanya pola 

perlombaan meninggikan banguna pada daerah sekitar pesisir Kota Semarang. 

 

E. Pembahasan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetaui sebaran banjir rob di 

permukiman penduduk di Kota Semarang dengan mengunakan analisis SIG 

(Sistem Informasi Geografis). Pemberian informasi mengenai sebaran daerah 
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banjir rob yang mudah dipahami oleh masyarakat menyebabkan kemanfaatan 

kepada masyarakat itu sendiri. Metode yang dipakai dalampenelitian ini adalah 

metode yang biasa diterapkan dalam pemetaan. Metode-metode tersebut antara 

lain metode interpretasi peta, metode tabulasi data, metode tumpang susun 

(overlay). 

Metode tumpang susun (overlay) merupakan sistem pengolahan data 

tentang perubahan suatu ruang dengan cara digital yaitu dengan menggunakan 

beberapa peta yang telah terdigitasi dan memuat informasi tentang perubahan 

sebaran rob terhadap permukiman penduduk di Kota Semarang tahun 2000 dan 

tahun 2005. 

Metode-metode yang di gunakan pada penelitian ini kemudian dianalisis 

untuk memperoleh daerah sebaran yang terjadi pada tahun 2000 dan 2005 dan 

juga perubahan serta kecenderungan pola persebaran banjir rob tersebut. Software 

atau perangkar lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Arc View GIS. 

Arc View GIS 3.3 merupakan perangkat salah satu perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengolah data spasial yang memiliki berbagai keunggulan yang 

dapat di aplikasikan dengan oleh para pengolah data sepasial itu sendiri. Arc View 

memiliki kemampuan dalam pengolahan atau editing arc, menerima atau data dari 

data digital lain seperti CAD, atau dihubungkan dengan data image seperti format 

JPG, TIFF atau image gerak. Arc View berjalan dibawah sistem dekstop mapping 

dengan menyediakan suatu kerangka kerja guna pembuatan keputusan spasial, dan 

mempunyai kemampuan untuk menggambarkan, menyelidiki atau mengevaluasi, 

melakuakn query, dan menganalisis data spasial. 
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Hasil pengolahan data sekunder didapat bahwa sebaran rob di permukiman 

penduduk Kota Semarang  tahun 2000 dan 2005 mengalami peningkatan 

perluasan. Meluasnya rob di permukiman penduduk kota semarang dari tahun 

2000 dan 2005 cenderung mengarah daminan ke timur dan ke selatan. Faktor yang 

menyebabkan meluasnya rob di Kota Semarang adalah karena adanya penurunan 

ketinggian muka tanah dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan 

dari masyarakat ataupun pemerintah Kota Semarang sebagai pengelola 

pembangunan di wilayah Kota Semarang ini. 

Hasil penelitian sebaran rob di Kota Semarang Pada tahun 2000 terdapat 5 

Kecamatan dan 23 Kelurahan yang digenangi rob dan pada tahun 2005 mangalami 

peningkatan menjadi 7 Kecamatan dan 32 Kelurahan yang digenangi rob. 

Kelurahan yang pada tahun 2000 terkena rob, tetapi pada tahun 2005 tidak terkena 

rob adalah Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu. 

Daerah permukiman penduduk di Kota Semarang 2000 yang terkena rob 

meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang 

Utara, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur. Dan pada 

Tahun 2005, permukiman penduduk di Kota Semarang yang terkena rob menjadi 

6 Kecamatan. Kecamatan di Kota Semarang yang pada tahun 2000 tidak terkena 

rob, tetapi pada tahun 2005 terkena rob yakni Kecamatan Gayamsari dan 

Kecamatan Genuk. 

Pola perubahan sebaran rob di Kota Semarang antara tahun 2000 dan 2005 

mengarah ke timur dan selatan Kota Semarang. 
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Tabel 4.8 Sebaran Rob di Kota Semarang Tahun 2000 dan 2005 
 

 Kecamatan Kelurahan 

A. Sebaran Rob 1. Tugu Tugurejo, Jrakah 
     Tahun 2000 2. Semarang Barat Tambakrejo, Tanah Mas, Tawang Mas, Krobokan 
  3. Semarang Utara Panggung Lor, Panggung Kidul, Bulu Lor, Tanjung Mas, 
    Plombokan, Purwasari, Dadarsari, Kuningan,Bandarharjo, 
  4. Semarang Tengah Bandarharjo, Kauman, Purwodinatan, Kebonagung 
  5. Semarang Timur Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Kemijen 
B. Sebaran Rob 1. Tugu  Jrakah 
     Tahun 2005 2. Semarang Barat Tambakrejo, Tanah Mas, Tawang Mas, Krobokan 
  3. Semarang Utara  Panggung Lor, Panggung Kidul, Bulu Lor, Tanjung Mas, 
    Plombokan, Purwasari, Dadarsari, Kuningan,Bandarharjo, 
  4. Semarang Tengah Bandarharjo, Kauman, Purwodinatan, Kebonagung, Sekayu, 
    Pandansari, Kragan, Jagalan. 
  5. Semarang Timur Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Kemijen. 
  6. Gayamsari Sawah Besar, Kaligawe, Tambakrejo 
  7. Genuk Terboyo Wetan, Terboyo Kulon, Trimulyo 

 

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah. 

1. Upaya pemerintah Kota Semarang selaku pengelola wilayah Kota Semarang 

dalam melakukan pembangunan fasilitas ataupun saran – sarana umum 

(pelabuhan, jalan, perkantoran, dll) harus lebih mengutamakan pembangunan 

yang berwawasan lingkungan. 

2. Pemerintah Kota Semarang harus lebih mengedepankan pencegahan dan 

penindakan terhadap pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. 

Contoh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan adalah upaya 

perlombaan peninggian bangunan pada wilayah rob yang mengakibatkan 

wilayah lain yang tadidnya tidak terkena rob menjadi terkena rob. 
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3. Upaya pembangunan polder-polder baru dan pengaktifan polder lama serta 

melancarkan saluran irigasi merupakan langkah yang tepat dan efektif dalam 

penanggulangan meluasnya rob. 

4. Pengkajian dari berbagai ilmu pengetahuan tentang sebab, bahya, pencegahan 

dan menangani rob harus dilakukan secara intensif guna mengurangi dampak 

yang lebih parah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Kota Semarang merupakan kota dengan problem yang sama dari tahun ke 

tahun yaitu mengenai banjir rob. Dalam hasil penelitaian yang dilakukan penulis 

kali ini penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Metode Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan metode yang mudah dipahami oleh semua kalangan 

dalam memberikan informasi mengenai sebaran banjir rob terhadap 

permukiman penduduk di Kota Semarang, karena hasil akhir dari metode 

penelitian dengan menggunakan aplikasi SIG ini adalah berupa peta sebaran 

rob di permukiman penduduk di Kota Semarang. 

2. Luasan daerah rob pada tahun 2000 sebesar 2.174,56 ha dan pada tahun 2005 

sebesar 2.479,68 ha. Dari tahun 2000 dan tahun 2005 sebaran banjir rob di 

Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 305,12 ha dengan presentase 

14,03%. Perluasan daerah rob dikarenakan adanya perubahan penggunaan 

lahan didaerah pesisir Kota Semarang, perlombaan peninggian tempat tinggal 

dan peninggian infrastruktur lainnya. 

3. Sebaran rob di Kota Semarang pada tahun 2000 terjadi di Kecamatan 

Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur 

dan Kecamatan Semarang Barat. Dan pada tahun 2005 sebaran rob di Kota 
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Semarang bertambah di 3 kecamatan lain yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan 

Gayamsari dan Kecamatan Genuk. 

4. Wilayah genangan rob yang melanda daerah permukiman penduduk pada 

tahun 2000 sebesar 774,5 ha atau dengan kata lain sebesar 35,6% dari luas 

keseluruhan permukiman penduduk Kota Semarang tahun 2000. Dan pada 

tahun 2005 sebesar 836,9 ha atau dengan kata lain sebesar 33,7% dari luas 

permukiman penduduk Kota Semarang tahun 2005. Perubahan dari tahun 

2000 dan 2005 tersebut sebesar 62,4 ha dengan prosentase 8,05%. 

5. Pola perubahan sebaran rob di Kota Semarang pada tahun 2000 dan 2005 

mengarah ke timur dan selatan Kota Semarang. 

 

B. Saran 

 Dari hasil penelitian penulis menyarankan untuk: 

1. Penginformasian mengenai sebaran rob di Kota Semarang sangatlah penting 

diberitahukan kepada masyarakat, oleh karena itu penting juga bagi 

pemerintahan Kota Semarang untuk melakukan pengkajian ulang serta studi 

lebih mendalam mengenai sebaran daerah rob serta informasi mengenai 

dampak banjir rob. 

2. Daerah permukiman penduduk yang terkena banjir rob sebaiknya dilakukan 

pengkajian ulang mengenai penggunaan lahan, agar dampak rob terhadap 

permukiman penduduk dapat diminimalisir. Dan juga perlunya pengkajian 

pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih berwawasan 

lingkungan. Dalam hal ini peran pemerintah daerah khususnya Pemerintah 
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Kota Semarang berperan dominan dalam hal penetapan peraturan 

pembangnan sarana dan prasarana setempat. 

3. Pembuatan polder (kolam tampungan banjir) di Kota Semarang sangtlah 

minim dan juga kurangnya pompa untuk menyedot banjir di Kota Semarang 

juga menjadi masalah yang dapat menyebabkan banjir di Kota Semarang 

semakin parah. 



 

75 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Anon, 2002. Mesothermal gold in New Zealand: GIS data package and 
prospectivity modelling [CD-ROM] (Published jointly by Crown 
Minerals. Ministry of Economic Development and Institute of Geological 
and Nuclear Sciences: Wellington and Lower Hutt. 

Aronoff, Stanley. 1989. Geographic Information System A Menegement 
Prespective. WDI Publised Canada. 

Azawir. 1998. Makalah Alternatif Penanggulangan Banjir di Kota Semarang. 
Semarang : FT UNDIP. 

Bappeda Kota Semarang; 2000. Propfil Wilayah Pantai Dan Laut Kota Semarang 
Tahun 2000. 

Bappeda. 2002. Rencana tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2000-2010, 
Fakta-Analisa. Pemda Kota Semarang. 

Barus, Baba, dan U.S. Wiradisastra. 2000. Sistem Informasi Geografi ; Sarana 
Managemen Sumberdaya. Bogor : Laboratorium Pengindraan Jauh dan 
Kartografi Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB.  

Bemmelen, R.W. Van. 1941. Bulletin Of The Indian Volcanological Survey For 
The Year 1941 (Bulletin Nrs. 95-98). Bandung; Pert. Tjahaja. 

Boulton,R.W. 1984. Business Policy: the Art of Strategic Management. New York 
; Macmillan. 

Burrough, PA. 1986. Principles of Geografical Information Systems for Land 
Resources Assessment. USA; Oxford Unifersity. 

Daldjoeni, N. 1987. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni . 

Daldjoeni, N. 1978. Menjawab Tantangan Pembangunan. Bandung; Alumni. 

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral. Bundesanstalt fuer 
Geowissencchaften und Rohstoffe Jerman. 2003. Semarang Dikepung 
Air Rob. Jakarta; Dirjrn Geologi dan Sumber Daya Mineral. 

Direktorat GTL. 1981. Gerakan Tanah di Indonesia. Ditjen Pertambangan 
Umum, Dep.Pertambangan dan Energi, Bandung. 

Dulbahri. 1993. Kursus Sistem Informasi Geografis dan Pengindraan Jauh. 
Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM. 

 



76 

 

Hapsari, Indy. 2003. Skripsi Dampak Lokasi Permukiman Penduduk Kawasan 
Rob Ditinjau Dari Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kelurahan 
Kuningan Kecamatan Semarang Utara, Kota Semaarang. Semarang : 
FIS UNNES. 

Hardjowigeno, S. 1993. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Jakarta : Akademika 
Pustaka. 

Hutabarat, Faidul Rasyid. 2001. PemanfaatanTehnik Pengindraan Jauh dan SIG 
Untuk Mengkaji pemekaran Fisi KotaDaerah Kotamadya Semarang. 
Tesis. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. 

Indrawati. 2002. Sistem Informasi Geografis (SIG) / Geograpic Information 
System (GIS). http://elank11.multiplycom/journal/item /18.19 Maret 
2009. 

Juhadi dan Dewi Liesnoor, 2001. Desain dan Komposisi Peta Tematik. Semarang: 
BP2SIG UNNES 

Kodoatie, Robert J dan Suripin. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. 
Yogyakarta : Andi. 

Kusumaningtyas, Wiwik. 2002. Skripsi. Dampak Rob Terhadap Permukiman 
Penduduk di Kecamatan Semarang Utara (Studi Kasus di Kelurahan 
Bandaarharjo). Semarang : FIS UNNES. 

Liesnoor, Dewi S. 2000. Perluasan Kawasan Rob di Kota Semarang. Semlok 
Nasional. Semarang : IKIP Semarang. 

Lucas, D & Meyer P. 1994. Beginning Population Studies. edisi kedua. National 
Centre for Development Studies. Camberra : The Australian National 
University.  

Lukman, Syamsudin. 1993. Managemen Keruangan Perusahaan Konsep Aplikasi 
Perecanaan, Pengawasan dan Pengambilan Keputusan. Edisi Baru. 
Cetakan keempat. Jakarta : Raja Grafindu Persada. 

Martinn, Jayco. 1990. Mengenal Dasar- Dasar Hidrologi. Bandung : Nova. 

Maulana, Tezar. 2006. Skripsi. Pola dan Arah Perkembangan Fisik Kota 
Loksumawe Kabupaten Aceh Utara. Tahun 1991-2001: 
Yogyakarta:UGM. 

Mulyanto, 1996. Pengendalian Muara Sungai dan Pantai. Lembaga Politeknik 
Pekerjaan Umum UNDIP. Semarang: Program D. IV Persungaian.  

Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 



77 

 

Nurshanti, 1995. Sistem Informasi Geografis (SIG) / Geograpic Information 
System (GIS). http://elank11.multiplycom/journal/item /18.19 Maret 
2009. 

Pabundu, Tika Moh. 2004. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 

Poerwadarminta, WJS. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan ke V. 
Jakarta ;Balai Pustaka.  

Prahasta, Eddy. 2005. Sistem Informasi Geografis Tutorial Arc View. Bandung: 
Informatika. 

Reksohadiprojo, Sukanto dan. A. R. Karseno. 1997. Ekonomi Perkotaan. edisi 
ketiga. Yogyakarta: BPEE.  

Roemiyanto, FM Pujito. 1989. Makalah Pengendalian Banjir Di Wilayah 
Semarang Barat, Kota Semarang. Semarang; FT UNTAG. 

Sandy, I Made 1986. Esensi Kartografi. Jurusan Geografi FMIPA. Jakarta: 
Universitas Indonesia. 

Sarbidi, ST. 2001. Geomorfilogi dan Wilayah Pantai Kota Semarang. Prosding 
Dampak Kenaikan Muka Air Laut Pada Kota-kota Pantai di Indonesia, 
Bandung 19-20 Maret 2001. 

Sari Astuti, MSA. 2001. Tipologi Bangunan dan Kawasan Akibat Pengaruh 
Kenaikan Muka Air Laut di Kota Pantai – Semarang. Prosding Seminar 
Dampak Kenaikan Muka Air Laut Pada Kota-kota di Indonesia. Bandung 
19-20 Maret 2001. 

Seyhan, Ersin. 1990. Dasar-Dasar Hidrologi. Yogyakarta: UGM Press 
Wangsadipura, Muljana. 2001. Hidrologi Terapan. Bandung: 
Derpartemen Teknik Sipil, FTSP, ITB. 

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1982), Metode Penelitian Survai. 
Lembaga Penelitian. Jakarta: Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan 
Sosial.  

Soekanto, Soejono. 1977. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit 
Universitas Indonesia. 

Syamsudin dan Iskandar Ideris, Ir. 2001. Penangan Kota Lama Semarang 
Terhadap Rob. Prosding Seminar Dampak Kenaikan Muka Air Laut 
Pada Kota –kota Pantai di Indonesia, Bandung 19-20 Maret 2001. 

Suhandini, Purwadi. 1999. Klimatologi Lingkungan. Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Demartemen Pendidikan Nasional. 



78 

 

Sudarsono, FX , 1997. Rencana, Desain dan Implementasi. Yogyakarta : UP3SD-
BP3SD-UKMP.SD. 

Sutikno, dan Hardoyo.2002. Geografi dan Kompetensinya Dalam Kajian 
Geografi Fisik. Jurnal Ilmiah. 18-19 Januari 2008. Yogyakarta : UGM. 

Tjahyono, Heri. 2004. Banjir Pasang (Rob) di Kota Pesisir Semarang 
”Dampaknya Bagi Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya”. 
Yogjakarta : Fakultas Geografi UGM. 

Taringan, Robinson.2005.  Edisi Revisi Perencanaan Pembanguna Wilayah. 
Jakarta: Bumi Aksara.  

Tjahyono, Heri. 2004. Banjir Pasang (Rob) di Kota Pesisir Semarang 
”Dampaknya Bagi Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya”. 
Yogjakarta : Fakultas Geografi UGM. 

Wirawan, John. 2000. Problem Banjir Kota Semarang. Semlok Nasional. 
Semarang. IKIP Semarang. 

Yusuf, Yasin. 1999. Studi Kerentanan dan Bahaya Banjir Sebagian Wilayah 
Kotamadia Semarang Propinsi Jawa Tengah, Sebuah pendekatan 
geomorfologi pragmatis, Undergraduate Thesis. Yogyakarta: Universitas 
Gadjah Mada. 

Yusuf, Yasin. 2005. Anatomi Banjir Kota Pantai dalam Prespektif Geografi. 
Surakarta; Pustaka Cakra. 

Zaidam, Van. 1979. Terrain Analysis and Clasification ussing Arial Photograph, 
a geomorphological approach. Netherland: Enschede, ITC. 

 

 



 

79 

 

 

LAMPIRAN 



80 

 

 

Lam
piran 1 

80 



81 

 

 

Lam
piran 11 



82 

 

 


