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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah menciptakan alam 
semesta beserta isinya, yang telah menciptakan kebaikan 
untuk mendapatkan apa yang dikehendaki-Nya sebagai 
jalan menuju jannah bagi hamba-hamba-Nya. Yang telah 
memberikan pedoman dan petunjuk bagi manusia sebagai 
kholifah di muka bumi dengan perantaraan kalam-Nya, yang 
telah memberikan karunia dan hidayahnya, sehingga buku yang 
berjudul “Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli 
Kota Medan”, ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Buku ini membahas tentang Penyebab Potensi Banjir 
di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan. Buku ini penulis 
kontribusikan untuk Masyarakat Indonesia umumnya dan 
khususnya Kota Medan terkait dengan masalah bencana banjir. 
Buku ini terdiri dari lima bab. 

Bab pertama membahas tentang Bencana Banjir yang 
meliputi Pengertian Bencana Banjir, Jenis-Jenis Bencana Banjir, 
Penyebab Bencana Banjir, Pencegahan Bencana Banjir, Cara 
Mengatasi Bencana Banjir, Cara Menanggulangi Bencana Banjir 
dan Dampak Bencana Banjir. Bab kedua membahas tentang 



iv

Bernita Silalahi dan Mukhtar Efendi Harahap

sampah yang meliputi Definisi Sampah, Jenis-Jenis Sampah 
Menurut Asalnya, Sampah Berdasarkan Komposisinya Dampak 
Sampah dan Sarana dan Prasarana.

Bab ketiga membahas tentang Konsep Perilaku yang 
meliputi Perubahan Perilaku dan Perilaku dalam Bentuk 
Tindakan. Bab keempat membahas tentang Daerah Aliran 
Sungai (DAS) yang meliputi Pengertian DAS, Karakteristik DAS 
dan Karakteristik Air DAS. Bab kelima membahas tentang Studi 
Faktor Penyebab Bencana Banjir di DAS Kota Medan yang 
meliputi Pendahuluan, Metode, Hasil Penelitian, Pembahasan 
dan Simpulan dan Saran.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari 
sempurna, oleh karena itu bagi siapapun yang membaca, 
menyimak, dan mempelajarinya berkenan memberikan kritik 
dan saran agar lebih baik untuk di masa yang akan datang, 
baik dari segi konten, bobot maupun pendalaman materi yang 
telah disajikan. Sehingga proses berbagi ilmu bisa berlangsung 
lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini baik 
secara materil maupun non materil. Penulis berharap semoga 
Allah mencatat ini sebagai ladang pahala dan kebaikan kita 
semua. Aamiin.

Medan, 22 Mei 2021

Penulis
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A. Pengertian Bencana Banjir

Bencana adalah sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan peng-
hidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 
dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan berdampak psikologis (UU No 24 Tahun 2007).

Menurut Setyawan (2008) banjir adalah suatu proses alami, 
banjir terjadi karena debit air sungai yang sangat tinggi hingga 
melampaui daya tampung saluran sungai lalu meluap kedaerah 
sekitarnya. Debit air sungai yang tinggi terjadi karena curah 
hujan yang tinggi, sementara itu juga dapat terjadi karena 
kesalahan manusia.

BENCANA BANJIR

BAB 1
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Bencana banjir merupakan peristiwa atau rangkaian peris-
tiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan berdampak psikologis (Mistra, 2007).

B. Jenis-Jenis Bencana Banjir

Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI (2018), banjir 
dibedakan menjadi lima tipe sebagai berikut:

1) Banjir Bandang

Banjir bandang yaitu Banjir yaitu banjir yang sangat 
berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini 
cu kup memberikan dampak kerusakan cukup parah. Banjir 
bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan 
rentan terjadi di daerah pegunungan.

2) Banjir Air

Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum 
terjadi, biasanya banjir in terjadi akibat meluapnya air 
sungai, danau atau selokan. Karena intensitas banyak 
sehingga air tidak tertampung dan meluap itulah banjir air.

3) Banjir Lumpur

Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan 
banjir bandang tapi banjir lumpur yaitu banjir yang keluar 
dari dalam bumi yang sampai ke daratan.banjir lumpur 
mengan dung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang 
mempengaruhi kesehatan makhul hidup lainnya.



3

Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan

4) Banjir Rob (Banjir Laut Air Pasang)

Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. 
Bia sa nya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar 
pe sisir pantai.

5) Banjir Cileunang

Banjir cileunang mempunyai kemiripan dengn banjir 
air, tapi banjir cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga 
tidak tertampung.

C. Penyebab Bencana Banjir

Sesuai hasil kajian yang dilakukan Wijaya (2002) diiden-
tifikasi penyebab banjir ada dua yaitu: a) Berdasarkan biofisik 
mencakup curah hujan tinggi, karakteristik DAS yang responsive 
terhadap banjir, penyempitan saluran drainase, perubahan 
penutupan lahan. b) Berdasarkan sosial ekonomi dan budaya: 
Tidak tegasnya penegakan hukum, perilaku masyarakat yang 
kurang sadar akan lingkungan dan timpangnya pembangunan.

Yulielawati (2008), mengatakan (3) tiga faktor penyebab 
banjir yaitu :

1. Pengaruh aktivitas manusia yaitu
a. Pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk 

pemukiman industri.
b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi 

resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah 
per mukaan, sehingga terjadi erosi yang mengakibat-
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kan sedimentasi diterusan sungai yang kemudian 
mengganggu jalannya air.

c. Pemukiman dan pembangunan di daerah daratan banjir 
dan pembuatan saluran air yang tidak direncanakan 
dengan baik yang mengakibatkan tidak lancarnya 
aliran sungai dan menimbulkan banjir.

d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat 
saluran air terutama di perumahan.

2. Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti:
a. Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering 

terkena badai atau siklon, misalnya beberapa kawasan 
yang cekung misal: Bandung.

b. Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai 
yang datar, berkelok-kelok, timbulnya sumbatan atau 
berbentuk sebuah pulau 

3. Peristiwa alam yang bersifat dinamis
a. Curah hujan yang tinggi
b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering 

terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.
c. Penurunan muka tanah atau amblesan yang dikarenakan 

pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga 
menimbulkan muka tanah menjadi lebih rendah.

d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang 
cukup tinggi.
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Sedangkan menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor 
penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua 
kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. 
Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, 
erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase 
dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas 
manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan 
peru bahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kon-
disi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di se-
kitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan 
pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan peren-
canaan sistim pengendali banjir yang tidak tepat. Peraturan 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 
tentang penetapangaris sepadan sungai dan garis sempadan 
danau pada pasal 15 berbunyi untuk bangunan yang terdapat 
di sempadan sungai minimal jarak rumah dari tepi sungai yaitu 
10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, dan apabila sungai 
terlalu dalam melebihi 3 meter maka jarak dari sepadan sungai 
lebih dari 10 meter.

D. Pencegahan Bencana Banjir

Pencegahan bencana banjir adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 
bencana banjir, baik melalui pengurangan ancaman bencana 
banjir maupun kerentanan pihak yang terkena bencana (BNPB, 
2008). Menurut Hakim (2006) solusi penanganan sampah dalam 
mencegah banjir yaitu: 1) Pembuatan jaringan sampah, 2) 
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Membersihakan saluran air, 3) Meningkatkan daya serap tanah, 
dan 4) Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah 
diselokan, drainage ataupun sungai. Sedangkan penanganan 
banjir menurut Tim Balai Teknologi Pengelolaan (BTP) DAS 
Surakarta salah satunya adalah meningkatkan upaya penegakan 
hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan khu-
susnya banjir yaitu pelarangan bangunan di bantaran sungai, 
peraturan pembuangan sampah di sungai, kewajiban membuat, 
resapan di perumahan, penerapan tata ruang yang ditetapkan 
secara lebih ketat dan pembatasan secara ketat perubahan 
penggunaan lahan.

E. Cara Mengatasi Bencana Banjir

Kita tidak mengharapkan bencana banjir datang ke ling-
kungan ataupun rumah kita tetapi sebagai manusiakita harus 
waspada dan sigap bila banjir ternyata datang menghampiri 
kita. Cara mengantisipasi banjir antara lain :
1) Bila hujan deras turun cukup lama, pantau terus keadaan 

melalui media elektronik seperti televisi dan terutama 
radio, sebab ada beberapa radio lokal yang akan terus 
mengabarkan kondisi/banjir yang akan terjadi.

2) Siapkan barang-barang seperti: Handphone dengan 
charger, senter dan baterai cadangan, makanan dan mi-
numan (menggunakan kemasan anti air atau dibungkus 
plastik), Surat-surat berharga atau dokumen penting seperti 
sertifikat rumah, tanah, ijasah, dll (dibungkus plastik), Radio 
kecil, bila handphone anda tidak memiliki fasilitas Radio 
FM/televisi, Obat-obatan untuk dalam darurat, termasuk 
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obat-obatan untuk rawat jalan, Uang tunai, Selimut dan 
sarung, Pakaian secukupnya agar tidak menjadi beban 
berat (bungkus dengan plastik agar tidak basah). 

3) Isi bak/drum/orn penampung air hingga penuh terutama 
untuk yang berada/ditempatkan pada lantai atas/tinggi. 
Hal ini untuk mengantisipasi kekurangan air bersih di saat 
sumber air milik anda tercemar oleh air banjir. Untuk yang 
praktis, anda dapat mengisi air bersih pada kantung plastik, 
mengikatnya dengan kuat dan meletakkannya pada tmpat 
yang aman. 

4) Saat tanda-tanda banjir mulai muncul di rumah/ lingkungan 
anda, siapkan barang bawaan untuk mengungsi dan pantau 
terus ketinggian air.

5) Sebelum air mulai meninggi, pindahkan barang-barang ke 
tempat atau lantai yang lebih tinggi. Untuk barang-barang 
yang kecil atau ringan sebaiknya di ikat terlebih dahulu 
pada arang yang lebih bert/besar agar tidak hanyut terseret 
banjir. 

6) Bila diperkirakan air akan menggenang lebih tinggi lagi, 
lakukan evakuasi selagi mudah untuk dilakukan (sebelum 
air lebih tinggi), jangan menunggu air benar-benar tinggi. 

7) Tutup keran utama air bersih (terutama jika menggunakan 
air ledeng/PDAM) bila ketinggian air hendak mencapai 
keran air.

8) Matikan/putuskan aliran listrik rumah melalui saklar/ sikring 
utama bila ketinggian air hendak mndekati sikring utama 
atau bila terlihat mengkhawatirkan/ dapat berbahaya.

9) Bila mengungsi, cobalah cari informasi mengenai tempat 
penampungan sementara/posko banjir terdekat. 
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10) Bila tidak ada posko banjir, cari dan pergilah mengungsi 
ke tempat yang lebih tinggi tetapi lokasinya dekat dengan 
tempat yang lebih tinggi lagi bila dibandingkan dengan 
tempat tersebut. Hal ini untuk mencegah bila ternyata air 
banjir terus meluap/ semakin tinggi.

11) Sebelum air terlalu tinggi, ungsikan terlebih dahulu orang 
tua/lanjut usia, anak-anak, wanita dan ibu hamil, dan 
sisakan dua atau tiga orang pria dewasa yang menjaga 
rumah bila anda khawatir akan keselamatan harta benda.

12) Bila anda terlambat mengungsi dan ketinggian air sudah 
cukup tinggi, pergilah mengungsi secara berkelompok, 
agar bila terjadi sesuatu dapat saling tolong-menolong.

13) Saat mengungsi, jauhi dari saluran air agar tidak terjatuh 
dan hanyut terseret arus banjir yang lebih deras.

14) Ketika berjalan menuju tempat pengungsian, pertimbangkan 
untuk menggunakan tali tambang untuk mempermudah 
evakuasi.

15) Siapkan jerigen bekas yang kosong, gabus, perahu, atau 
alat pelampung lainnya sehingga bila anda terjebak di atap 
rumah dengan air yang semakin meninggi, anda dapat 
berusaha untuk menyelamatkan diri anda secara darurat.

F. Cara Menanggulangi Bencana Banjir

Cara-cara menanggulangi bencana banjir antara lain:

a. Memfungsikan sungai dan selokan sebagaimana mestinya. 
Karena sungai dan selokan merupakan tempat aliran air, 
jangan sampai fungsinya berubah menjadi tempat sampah.
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b. Larangan membuat rumah di dekat sungai. Biasanya, yang 
mendirikan rumah di dekat sungai adalah para pendatang 
yang yang datang ke kota besar hanya dengan modal 
nekat. Akibatnya, keberadaan mereka bukannya membantu 
peningkatan perekonomian, akan tetapi malah sebaliknya, 
merusak lingkungan. Itu sebabnya pemerintah harus tegas, 
melarang membuat rumah di dekat sungai dan melarang 
orang-orang tanpa tujuan tidak jelas datang ke kota. 

c. Menanam pohon dan pohon-pohon yang tersisa tidak 
ditebangi lagi. Karena pohon adalah salah satu penopang 
kehidupan di suatu ktoa. Banyangkan, bila sebuah kota 
tidak memiliki pohon sama sekali. Apa yang akan terjadi? 
Pohon selain sebagai penetralisasi pencemaran udara di 
siang hari, sebagai pengikat air di saat hujan melalui akar-
akarnya. Bila sudah tidak ada lagi pohon, bisa dibayangkan 
apa yang akan terjadi bila hujan tiba.

d. Larangan membuang sembarangan.

Sering kita lihat spanduk besar yang bergambarkan 
orang nomor 1 di DKI Jakarta yaitu Bp. Fauzi Bowo yang 
sedang membuang sampah di tempat sampah dan ada 
kata yang bertuliskan “inilah cara membebaskan Jakarta 
dari banjir”. Inilah salah satu jargon gubernur kita dalam 
upa yanya mensosialisasikan larangan untuk membuang 
sampah sembarangan.

Suatu kenyataan bahwa sampah yang menggunung 
merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Sampah 
yang di buang di jalanan biasanya akan berakhir di selokan 
jalan yang mengakibatkan selokan tersumbat, dan tidak 
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lanjar. Belum lagi jika di tambah dengan sampah-sampah 
yang sengaja di buang ke selokan.

Kebanyakan orang berfikir kalau yang penting sampah 
itu tidak ada di kamar atau rumah mereka. Karenanya 
banyak orang ambil cara yang mudah yaitu membuang 
sam pah ke selokan karena setelah itu sampah sudah tidak 
terlihat lagi.

Miris, tapi ini adalah fenomena yang terjadi di Ibu Kota. 
Misal, seorang ibu yang mencuci piring, lalu membuang 
sampah non organiknya ke selokan, seorang pelajar yang 
membuang plastik bekas jajanannya ke selokan dan masih 
banyak contoh kongkrit lainnya.

Begitu pula nasib sungai-sungai Akhir-akhir ini peme-
rintah pun bergerak secara langsung untuk meng antisipasi 
fenomena tersebut dengan cara memfasilitasi pembuangan 
sampah memberikan tempat sampah di tempat-tempat 
umum.

G. Dampak Bencana Banjir

Dengan melihat segala sesuatu dari dua sisi secara objektif, 
sekalipun banjir memiliki dampak negatif yang besar, banjir 
juga memiliki dampak positif.

a. Dampak positif akibat banjir antara lain:
1) Banjir memberikan kesempatan kepada manusia

Bila banjir yang menimpa kita tidak terlalu parah, maka 
sebenarnya kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan 
untuk menjalani hidup kita lebih lanjut dan lebih baik.
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2) Banjir membuat kita berpikir kreatif
Ketika dilanda banjir, otak kita akan berikir spontan dan 
kreatif untuk mencari jalan alternatif untuk menyela-
matkan alat, perlengkapan, harta benda dan terutama 
jiwa kita dan keluarga atau orang terdekat kita.

3) Banjir membuat manusia untuk berpikir mengatasi 
banjir
Setelah mengalami banjir, kita akan sibuk untuk memi-
kirkan antisipasi ataupun pencegahan banjir.

4) Banjir memberikan pekerjaan
Saat banjir akan banyak muncul kuli angkut/ojeg pe-
rahu dadakan, yang siap membantu anda dengan 
imbalan tentunya.

5) Banjir membuat manusia untuk bersahabat dengan 
lingkungan
Setelah mengetahui penyebab, akibat dan dampak 
banjir, manusia akan berpikir untuk peduli, bersahabat 
dan menjaga alam sekitarnya.

6) Banjir membuat manusia untuk peduli kepada sesama
Pada saat terjadi banjir, manusia umumnya akan lebih 
peduli kepada sesamanya dan berlomba-lomba untuk 
memberikan bantuan dan mendapatkan pahala.

7) Banjir membuat kita hemat energi
Bila banjir yang cukup parah, aliran listrik kadang 
perlu dimatikan PLN untuk mengantisipasi bahaya 
ter sengat/tersetrum listrik. Sebenarnya saat itulah 
kita menghemat energi listrik walaupun terpaksa. 
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Setidaknya tidak terlalu banyak menonton sinetron 
atau tayangan yang tidak mendidik.

8) Banjir memutar roda perekonomian
Selain banjir dapat memberikan pekerjaan, sebenarnya 
banjir juga dapat memutar roda perekonomian. 
Pembangunan, pembersihan, perawatan dan prasarana 
seperti rumah, gedung, jalan dan jembatan yang rusak 
saat banjir akan menjadi proyek tersendiri bagi para 
kontraktor. Selain itu, bahan makanan, minuman serta 
selimut akan lebih laris/ laku terjual . 

9) Banjir bagaikan musim panen bagi para pemulung
Bila terjadi banjir, pemulung akan mendapat “panen” 
barang-barang yang rusak atau hanyut terbawa banjir. 

b. Dampak negatif akibat banjir
1. Banjir dapat merusak sarana dan prasaran

Banjir dapat menghancurkan rumah, gedung, jembatan, 
jalan dan masih banyak lagi.

2. Banjir memutuskan jalur transportasi
Dampak paling umum dari banjir adalah memutuskan 
jalur transportasi darat. Akibat genangan air pada 
jalan yang cukup tinggi, motor, mobil atau bahkan 
truk puso/container tidak bisa melewati jalan tersebut. 
Selain motor dan mobil, lalu lintas kereta api pun dapat 
terganggu.

3. Banjir merusak dan bahkan menghilangkan peralatan, 
perlengkapan, harta benda lainnya atau bahkan jiwa 
manusia. Kerugian yang disebabkan banjir diantaranya 
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adalah kerusakan benda, alat elektronik, mesin, surat-
surat berharga (sertifikat, ijazah, dll), perlengkapan 
rumah tangga, rumah, gedung, dan yang paling 
berharga: jiwa manusia. 

4. Banjir dapat mengakibatkan pemadaman listrik
Listrik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Karena 
tingginya air/luapan banjir, listrik harus kita padamkan 
atau bahkan dipadamkan oleh pihak PLN. Bayangkan 
betapa terbatasnya aktifitas keseharian kita bila aliran 
listrik padam.

5. Banjir mengganggu aktivitas sehari-hari
Dengan adanya banjir, otomatis akan menganggu 
akti fitas sehari-hari. Sekolah terganggu, kerja tergang-
gu, bersantai pun terganggu. Karena air banjir, semua 
aktifitas pun terganggu atau bahkan harus dihentikan 
untuk sementara waktu.

6. Banjir dapat mengganggu atau bahkan merusak 
perekonomian
Perekonomian terganggu karena banjir merendam 
sawah sehingga panen/produksi padi terganggu, 
karena transportasi terputus bahan makanan yang 
diangkut oleh truk dapat membusuk atau mungkin 
mem butuhkan biaya tambahan karena harus mencari 
jalan alternatif walaupun lebih jauh.

7. Banjir dapat mencemari lingkungan sekitar kita
Saat banjir datang tidak hanya air, tetapi juga mem-
bawa serta sampah, kotoran, limbah pabrik /kimia, 
minyak (oli, bensin, solar, minyak ), dan masih banyak 
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lagi. Selain dapat mencemari sumber air bersih, banjir 
juga akan mengotori, halaman atau bahkan rumah kita 
sehingga menjadi tidak hiegienis.

8. Banjir dapat mendatangkan masalah/gangguan kese-
hatan (penyakit)
Banjir menyebabkan lingkungan menjadi kurang 
atau tidak bersih, sehingga nyamuk dan bibit kuman 
penya kit mudah berkembang biak. Selain itu umumnya 
makanan dan minuman yang sehat akan lebih susah 
ditemukan (terjadi kerawanan pangan) dan juga karena 
terlalu sering kena air maka dapat menyebabkan 
kondisi tubuh menurun.

9. Banjir dapat menyebabkan erosi atau bahkan longsor
Semakin deras air banjir, kemungkinan untuk mengiikis 
pinggiran aliran banjir akan semakin tinggi sehingga 
erosi atau bahkan longsor akan semakin mungkin 
terjadi.

10. Banjir dapat merubah, mengganggu, atau bahkan 
menghapus/menghilangkan masa depan.
Bila banjir melanda cukup lama atau cukup besar, se-
iring dengan bertambahnya pengalaman disaat banjir, 
roda kehidupan juga bisa dapat berubah dengan 
drastis. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pen-
caharian, hutang yang semakin menumpuk, kesehatan 
yang terganggu, atau bahkan kehilangan jiwa.



15

A. Definisi Sampah

Sampah menurut WHO adalah, sesuatu yang tidak 
digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang 
dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi 
dengan sendirinya (Budiman, 2007). Sedangkan menurut Enjang 
(2000) menyatakan bahwa sampah adalah semua zat/benda 
yang sudah tidak dipakai lagi baik berasal dari rumah-rumah 
maupun sisa-sisa proses industri.

B. Jenis-Jenis Sampah Menurut Asalnya

Menurut Notoatmodjo (2003), adapun jenis-jenis sampah 
menurut asalnya dibagi atas:

SAMPAH

BAB 2
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1. Sampah buangan rumah tangga yaitu termasuk sampah sisa 
bahan makanan, sampah sisa makanan, sisa pembungkus 
makanan dan pembungkus perabotan-rumah tangga, 
sampah tumbuhan kebun dan sebagainya.

2. Sampah buangan pasar termasuk sisa makanan, pembung-
kus makanan dan pembungkus lainnya, sampah sisa ba-
ngunan, sampah taman dan sebagainya .

3. Sampah industri buangan termasuk diantaranya air limbah 
industri, debu industri, sisa bahan baku dan bahan jadi dan 
sebagainya.

4. Sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah 
berupa debu jalan, sisa tumbuhan taman, sisa pembungkus 
bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, 
sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.

C. Sampah Berdasarkan Komposisinya

Menurut Mukono (2006), berdasarkan komposisinya sam-
pah dibedakan atas:
1. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat 

membusuk termasuk diantaranya sisa bahan makanan serta 
sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya.

2. Sampah an-organik, adalah sampah yang umumnya tidak 
dapat membusuk dan termasuk diantaranya berbagai jenis 
sisa gelas, logam, plastik dan sebagainya.

Menurut Budiman (2007), sampah menurut sifat fisiknya 
dibagi atas:
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a) Sampah kering yaitu sampah yang dapat dimusnahkan 
dengan dibakar, diantaranya kertas, sisa makanan, sisa 
tanaman yang dikeringkan.

b) Sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar 
dikeringkan untuk dibakar.

D. Dampak Sampah

Sampah dari berbagai sumber dapat mencemari ling-
kungan, baik lingkungan darat, udara maupun perairan. Pence-
maran darat yang dapat ditimbulkan oleh sampah adalah 
misalnya ditinjau dari segi kesehatan sebagai tempat sarana 
dari menyebarnya bibit penyakit seperti penyakit kulit/gatal-
gatal, diare dan tipus. Sedangkan ditinjau dari segi keindahan 
tentu saja menurunnya estetika. Pencemaran udara ditimbulkan 
pengeluaran bau yang tidak sedap, debu, gas-gas beracun, 
pembakaran sampah dapat menimbulkan karbon monoksida, 
karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas belerang, amoniak 
dan asap di udara (Budiman, 2000).

Macam pencemaran perairan yang ditimbulkan oleh 
sampah misalnya perubahan warna dan bau pada air sungai. 
Penyebaran bahan kimia dan mikroorganisme yang dibawa 
air hujan dan meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga 
mencemari sumur dan sumber air. Bahan-bahan pencemaran 
yang masuk kedalam air tanah dapat muncul ke permukaan 
tanah melalui air sumur penduduk dan mata air. Juga bisa 
mengakibatkan bencana banjir (Depkes RI, 2006).
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E. Sarana dan Prasarana
a) Pengadaan Wadah Sampah

Pengadaan wadah sampah adalah
a) Wadah untuk sampah individual oleh pribadi atau 

instansi atau pengelolaan
b) Wadah sampah komunal/instansi pengelolaan

Tabel 2.1 Contoh Wadah dan Penggunaannya

Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan ter-
diri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pem buangan 
akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melaku kan 
pemilahan sejak dari sumbernya (SNI 19-2454-2002).

b) Tahap Pewadahan Sampah

a) Pola Pewadahan

Pewadahan sampah mulai dari sampah yang ada di 
lokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel, dan seba-
gainya), pewadahan sampah dilakukan sesuai dengan 
jenis sampah yang telah terpilah yaitu, untuk sampah 



19

Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan

organik seperti daun sisa sayuran, kulit buah lunak, 
sisa makanan ditempatkan pada wadah yang ber-
warna gelap. Sampah anorganik seperti gelas, plastik, 
logam, dan lainnya berwarna terang, sedangkan untuk 
sampah bahan berbahaya beracun rumah tang ga jenis 
sampah B3 dengan wadah berwarna merah dengan 
diberi lambang khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Kriteria lokasi dan penempatan pewadahan
Lokasi penempatan wadah adalah sebagai berikut:

a. Wadah individual ditempatkan di halaman muka 
dan halaman belakang

b. Wadah komunal ditempatkan :

Sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak 
mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya 
lainnya, diluar jalur lalu lintas, diujung gang kecil, 
disekitar taman dan pusat keramaian, untuk pejalan 
kaki minimal 100 m jarak dari wadah sampah.

c) Persyaratan Wadah

Syarat wadah sampah yang dipersyaratkan sesuai 
dengan standar Nasional Indonesia adalah tidak mudah 
rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh dan 
dibuat oleh masyarakat, serta mudah dikosongkan. 
Persyaratan untuk untuk bahan dengan pola individual 
dan komunal dapat dilihat seperti pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Karakteristik Wadah Sampah

d) Penentuan Ukuran Wadah

Penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan 
atas jumlah penghuni tiap rumah, Timbunan sampah, 
Frekuensi pengambilan sampah, Cara pemindahan 
sampah, serta sistem pelayanan (individual/komunal).

c) Tahap Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah aktifitas penanganan 
yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah 
individual atau dari wadah komunal (bersama) melainkan 
juga mengangkutnya ketempat terminal tertentu, baik 
dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung 
(SNI 19-2454-2002). 

Pelaksana pengumpulan sampah dilakukan oleh 
institusi kebersihan kota, lembaga swadaya masyarakat, 
swasta, masyarakat (RT/RW). Pelaksanaan pengumpulan 
sampah jenis sampah yang bernilai ekonomi dapat dikum-
pulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang 
disepakati bersama antara petugas pengumpul dan masya-
rakat penghasil sampah. 
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d) Tahap Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan 
sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk 
dibawa ke tempat pembuangan akhir. Pengumpulan dimulai 
dengan cara membersihkan masing-masing bak/tong 
sampah di rumah-rumah dan kemudian menyimpannya di 
tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) atau dipo. 
Sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam 
dipo (rumah sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang 
di gunakan untuk menampung sampah rumah tangga.

e) Tahap Pengangkutan Sampah

Tahap pengangkutan adalah kegiatan membawa 
sampah dari lokasi atau langsung dari sumber sampah 
menuju tempat pembuangan akhir (SNI 19-2454-2002).

1. Pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan 
individual langsung (door to door) 

Pada pola ini truk pengangkut sampah dari pool 
menuju titik sumber sampah pertama untuk mengambil 
sampah, kemudian mengambil sampah pada titik-titik 
sumber sampah berikutnya sampai truk penuh sesuai 
kapasitasnya. Selanjutnya diangkut ke TPA sampah. 
Setelah pengosongan di TPA, truk menuju ke lokasi 
sumber sampah berikutnya sampai terpenuhi ritasi 
yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di 
transfer Dipo type I dan II.
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f) Tahap Pembuangan Akhir

Tahap pembuangan akhir adalah tahap di mana 
sampah di buang pada suatu tempat penampungan akhir 
untuk di musnahkan atau di olah di mana tempat tersebut 
adalah TPA. Tempat pembuangan akhir atau TPA sendiri 
adalah: suatu areal yang menampung sampah dari hasil 
pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya 
(bak/tong sampah) dengan tujuan akan mengurangi 
permasalahan kapasitas/timbunan sampah yang ada di 
masyarakat umumnya. Permasalahan akan timbul jika 
proses yang ada di TPA ini di anggap sudah selesai sampai 
di situ hanya dengan cara open dumping (di letakkan di 
arel terbuka dan di biarkan berproses sendiri) tanpa ada 
proses lebih lanjut (Suyono dan Budiman, 2011 ).

Beberapa sistem pengolahan sampah diantaranya 
sebagai berikut :

a) Sanitary Landfill

Menurut Budiman (2011), Sanitary Landfill adalah 
suatu sistem pengolahan sampah dengan mengan-
dalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan 
membuat lubang sampah dan sampah di masukkan 
ke lubang tersebut kemudian di timbun, di padatkan, 
di atas timbunan sampah di tempatkan sampah lagi 
kemudian di timbun kembali sampai beberapa lapisan 
yang terakhir ditutup tanah setebal 60 cm atau lebih. 

b) Incinerator

Menurut Suyono (2011), Incenerator adalah proses 
pem bakaran di mana sampah di bakar sampai habis 
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sehingga sampah menjadi bentuk lain yang tidak me-
nimbulkan masalah dan volume sampah juga menjadi 
berkurang karena telah menjadi abu (ashes), proses 
meng gunakan suatu unit pengolahan yang di namakan 
incenerator.

c) Composting

Pengomposan merupakan upaya pengolahan 
sampah sekaligus untuk mendapatkan bahan kom-
pos yang dapat menyuburkan tanah. Proses ini 
meru pakan proses penguraian bahan-bahan organik 
secara terkontrol dengan cara pemanfaatan proses 
dekomposisi zat organik oleh kuman-kuman pembusuk, 
agar pertumbuhan mikroorganisme optimal di per-
lukan beberapa kondisi ideal, yang antara lain meliputi: 
adanya suhu yang sesuai kelembaban udara yang 
sesuai, dan kandungan oksigen yang mencukupi. 

d) Dumping in water

Sampah di buang ke dalam air sungai atau laut. 
Sampah-sampah tersebut di buang langsung tanpa 
peng olahan terlebih dahulu akibatnya bisa terjadi 
pencemaran pada air pendangkalan yang dapat me-
nimbulkan bahaya banjir. Contohnya kapal-kapal yang 
membuang sampahnya ke laut, masyarakat mem buang 
sampah rumah tangga ke sungai, begitu juga pabrik-
pabrik industri.

e) Dumping

Sistem ini di mana sampah di buang atau di letak-
kan begitu saja di tanah lapang, jurang atau tempat 
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sampah. Sampah tersebut tidak diolah, berpotensi 
tem pat perindukan vektor-vektor penyakit seperti, 
lalat, nyamuk, tikus. Selain itu juga sampah yang 
dibuang begitu saja akan mengganggu estetika, juga 
menim bulkan bau.

f) Individual incinerator

Pembakaran sampah secara perorangan, masya-
rakat sebagian besar masih mengolah sampahnya 
dengan sistim pembakaran, sampah rumah tangga 
sehari-hari di kumpulkan kemudian di bakar, terutama 
penduduk pedesaan yang masih mempunyai lahan 
tanah yang luas sering menggunakan sistem ini. 

g) Recycling

Pengolahan kembali bahan-bahan dari sampah 
yang masih dapat di pakai atau di daur ulang, sehingga 
sampah masih mempunyai nilai ekonomis, volume 
sampah yang akan di buang juga menjadi berkurang. 
Kegiatan ini biasa dilakukan oleh pemulung, mereka 
megumpulkan sisa sampah yang masih bisa dipakai 
kembali untuk dijual sehingga mengasilkan uang.

h) Reduction

Metode ini di terapkan dengan cara menghancurkan 
sampah (biasanya dari jenis garbag) sampai ke bentuk 
yang lebih kecil, kemudian di olah untuk menghasilkan 
lemak.
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BAB 3

A. Perubahan Perilaku

Menurut Skinner (1938), perilaku merupakan hasil hu-
bungan antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respons). 
Sedangkan menurut Notoatmodjo (2005), perilaku adalah 
suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, dimana 
terdapat bermacam-macam bentuk yang pada hakekat nya 
digolongkan menjadi dua yaitu: bentuk pasif (tanpa tin dakan 
nyata atau konkrit) dan dalam bentuk aktif dengan tindakan 
nyata (konkrit). Dalam pengertian umum perilaku adalah 
segala perbuatan tindakan yang dilakukan mahluk hidup. 
Perilaku adalah suatu aksi dan reaksi suatu organisme terha-
dap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa perilaku baru ber-
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wujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan 
tanggapan yang disebut rangsangan.

Perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme 
yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari (Robert, 
1974). Perilaku tidak sama dengan sikap, sikap adalah suatu 
kecenderungan untuk mengadakan tindakan terhadap suatu 
objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda 
untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. 
Perilaku manusia adalah semua tindakan atau aktivitas manusia 
baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati 
oleh pihak luar dimana salah satu unsur-unsur dalam perilaku 
kesehatan adalah perilaku terhadap lingkungan kesehatan 
merupakan upaya seseorang merespon lingkungan sebagai 
determinan agar tidak memengaruhi kesehatannya, misalnya: 
dalam mengelola pembuangan tinja, air minum, tempat 
pembuangan sampah, pembuangan limbah masyarakat, rumah 
sehat dan pembersihan sarang vektor (Maulana, 2009).

Adapun fungsi perilaku menurut Kar (1986) dalam Maulana, 
(2009) adalah :
1) Minat-minat seseorang sehubungan dengan kepentingan 

pribadinya.
2) Dukungan sosial dari masyarakat sekitar
3) Ada tidaknya informasi tentang kesehatan
4) Situasi yang memungkinkan untuk bertindak atau tidak 

bertindak.
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Perubahan-perubahan perilaku dalam seseorang yang 
dapat diketahui melalui persepsi. Menurut Notoatmojo (2007) 
setelah seseorang mengetahui stimulus atau obyek kesehatan, 
kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa 
yang diketahui, proses selanjurtnya diharapkan ia akan melak-
sanakan atau mempraktekkan apa yang diketahui disikapinya 
yang disebut dengan perilaku kesehatan. Oleh sebab itu indi-
kator praktik kesehatan ini sangat berkaitan dengan persepsi.

Secara lebih rinci, perilaku manusia sebenarnya merupakan 
refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, 
keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan 
sebagainya. Untuk dapat membantu individu atau masyarakat 
merubah perilakunya, perlu di pahami faktor-faktor yang ber-
pengaruh terhadap berlangsungnya dan berubahnya perilaku 
tersebut dengan kata lain perlu diketahui mengapa individu 
atau masyarakat berperilaku tersebut ada tiga faktor hal ini di 
kemu kakan oleh Lawrence Green dalam (Mubarak dkk, 2007). 
yaitu: 
a) Faktor predisposisi (disposing factors), yang terwujud dalam 

dalam pengetahuan, sikap, persepsi, tradisi dan ke per-
cayaan masyarakat, sistem nilai yang dianut, tingkat pen-
didikan, tingkat sosial ekonomi nilai-nilai dan sebagainya.

b) Faktor pendukung (enabling factors) yang terwujud da-
lam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya 
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fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Misalnya: 
Puskesmas.

c) Faktor pendorong (reinforcing factors), yang terwujud 
dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas 
yang lain yang merupakan kelompok referensi dari peri-
laku masyarakat. Faktor ini juga meliputi faktor sikap 
dan peri laku tokoh masyarakat (toma), tokoh agama 
(toga). Termasuk juga disini undang-undang, peraturan-
peraturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah yang terkait dengan kesehatan. Untuk perilaku 
sehat masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu 
pengetahuan dan sikap positip serta dukungan fasilitas 
saja. melainkan diperlukan contoh atau acuan dari para 
tokoh masyarakat, tokoh agama, para petugas, lebih-lebih 
para petugas kesehatan. Disamping itu undang-undang 
juga diperlukan untuk memperkuat perilaku masyarakat.

B. Perilaku dalam Bentuk Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan 
(over behavior) untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu 
perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu 
kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas, 
juga diperlukan faktor pendukung (support) dari pihak lain 
misalnya orang tua, mertua, suami atau istri. (Notoatmodjo, 
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2003), tingkat-tingkat praktek: (1) Persepsi (Perseption), yaitu 
mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan 
tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktek tingkat 
pertama, (2) Respon terpimpin (Guded Response), yaitu dalam 
melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai 
dengan contoh adalah merupakan indikator praktek tingkat 
II, dan (3) Adaptasi (Adaptionan), adalah suatu praktek atau 
tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya 
tindakan itu sudah berkembang dengan baik dan tindakan 
itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan 
tersebut. Misalnya seorang ibu yang tinggal dekat dengan 
sungai tidak membuang sampah nya lagi kesungai tapi sudah 
menyiapkan tempat sampah dengan menggali tanah di 
pekarangan sebagai tempat pembuangan sampahnya.

Perilaku kesehatan terhadap lingkungan kesehatan adalah 
respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan 
kesehatan manusia yaitu:
1) Perilaku sehubungan dengan air bersih, termasuk di 

dalamnya komponen, manfaat, dan penggunaan air bersih 
untuk kepentingan kesehatan.

2) Perilaku sehubungan dengan pembuangan air kotor, 
yang menyangkut segi higiene pemeliharaan teknik, dan 
penggunaannya.



30

Bernita Silalahi dan Mukhtar Efendi Harahap

3) Perilaku sehubungan dengan limbah, baik limbah padat 
maupun limbah cair, termasuk di dalamnya sistem 
pembuangan sampah dan air limbah yang sehat, serta 
dampak pembuangan limbah yang tidak baik. 

4) Perilaku sehubungan dengan pembersihan sarang-sarang 
nyamuk (vektor) (Notoatmodjo, 2003).
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A. Pengertian DAS

Daerah Aliran Sungai atau sering disingkat dengan DAS 
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, seperti 
punggung bukit–bukit atau gunung, maupun batas batuan, 
seperti jalan atau tanggul, dimana air hujan turun di wilayah 
tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet) 
(Suripin, 2002). Kodoatie dan Sugiyanto (2002) mendefinisikan 
DAS sebagai suatu kesatuan daerah/wilayah/kawasan tata air 
yang terbentuk secara alamiah dimana air tertangkap (berasal 
dari curah hujan), dan akan mengalir dari daerah/wilayah/
kawasan tersebut menuju ke arah sungai dan sungai yang 
bersangkutan. Disebut juga Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 
atau Daerah Tangkapan Air (DTA). Dalam bahasa inggris ada 
beberapa macam istilah yaitu Cathcment Area, Watershed.

DAERAH ALIRAN 
SUNGAI (DAS)

BAB 4
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Asdak (2010) mendefinisikan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi 
oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 
menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut 
melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan 
daerah tangkapan air (DTA atau catchment area) yang meru-
pakan suatu ekosistem daerah unsur utamanya terdiri atas 
sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya 
manusia sebagai pemanfaat sumberdaya alam.

Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2012 tentang 
pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS), menyatakan bahwa 
Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau 
ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan 
yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS bukan hanya 
merupakan badan sungai, tetapi satu kesatuan seluruh 
ekosistem yang ada didalam pemisah topografis. Pemisah 
topografis di darat berupa daerah yang paling tinggi biasanya 
punggung bukit yang merupakan batas antara satu DAS 
dengan DAS lainnya.

DAS merupakan suatu megasistem yang kompleks, meliputi 
sistem fisik (physical systems), sistem biologis (biological 
systems), dan sistem manusia (human system). Setiap sistem 
dan sub-sub sistem di dalamnya saling berinteraksi, peranan 
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tiap-tiap komponen dan hubungan antar komponen sangat 
menentukan kualitas ekosistem DAS. Gangguan terhadap salah 
satu komponen ekosistem akan dirasakan oleh komponen 
lainnya dengan sifat dampak berantai. Keseimbangan ekosistem 
akan terjamin apabila kondisi timbal balik antar komponen 
berjalan dengan baik dan optimal (Kartodihardjo, 2008 dalam 
Setyowati dan Suharini, 2011).

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang 
dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, menyimpan, 
menghasilkan curah hujan yang jatuh diatasnya kesungai utama 
yang bermuara kedanau atau laut (Ritonga, 2001). Menurut 
Suardji (2007), DAS adalah komponen pada permukaan bumi 
yang dibatasi oleh punggung perbukitan atau pegunungan di 
hulu sungai kearah lembah di hilir, oleh karenanya DAS meru-
pakan satu kesatuan sumber daya darat tempat manusia ber-
aktifitas untuk mendapatkan manfaat darinya. Agar manfaat 
DAS dapat di peroleh secara optimal dan berkelanjutan maka 
pengelolaan DAS harus direncanakan dan dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya.

DAS ialah istilah geografi mengenai sebatang sungai, anak 
sungai dan area tanah yang dipengaruhinya, batas wilayah 
DAS diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi 
diantara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lainnya 
(Slamet, 2009). Batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan 
fungsi, yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi 
konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi 
lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain 
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dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, 
kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit) dan curah hujan. 
DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi 
lindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan 
di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam 
bentuk perubahan fluktuasi debit (Slamet, 2009).

Menurut Slamet (2009) masalah-masalah DAS di Indonesia 
yaitu: banjir, prodiktifitas tanah yang menurun, pengendapan 
pada waduk, saluran irigasi, proyek tenaga air, dan penggunaan 
tanah tidak tepat (perladangan berpindah, pertanian lahan 
kering dan konservasi yang tidak tepat).

Menurut Rustamadji (1994) sungai merupakan aliran dari 
mata air di hulu mencari jalan kearah yang lebih rendah (hilir) 
untuk akhirnya bermuara ke laut dimana fungsi sungai antara 
lain : (1) Sebagai sumber air; (2) pengendali air: (3) sarana 
transpor tasi/ pengangkutan; (4) sebagai daerah belakang 
artinya pemukiman penduduk bantaran sungai yang membe-
lakangi sungai dan (5) daerah merupakan depan, artinya sungai 
common property (milik bersama yang dapat dinikmati oleh 
siapa saja secara positif yang berpotensi meningkatkan citra 
kota pariwisata.

Dalam mempelajari ekosistem DAS, daerah aliran sungai 
bia sanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu daerah hulu, 
tengah, dan hilir. Asdak (2010), menyatakan bahwa secara 
bio geofisik, daerah hulu DAS dicirikan oleh hal-hal sebagai 
berikut: merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan 
drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan 
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lereng besar (lebih besar dari 15%), bukan merupakan daerah 
banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase 
dan jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. 
Sementara daerah hilir DAS dicirikan oleh hal-hal sebagai 
berikut: merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase 
lebih kecil, merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil 
sampai dengan sangat kecil (kurang dari 8%), pada beberapa 
tempat merupakan daerah banjir (genangan), pengaturan 
pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi dan jenis 
vegetasi didominasi tanaman pertanian kecuali daerah estuaria 
yang didominasi hutan bakau/gambut. Daerah aliran sungai 
bagian tengah merupakan daerah transisi daerah dari kedua 
karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda tersebut di atas.

Beberapa kelebihan menggunakan pendekatan DAS, antara 
lain: 1) pendekatan DAS lebih holistik dan dapat digunakan 
untuk mengevaluasi hubungan antara faktor biofisik dan sosial 
ekonomi lebih mudah dan cepat; 2) DAS mempunyai batas 
alam yang jelas dilapangan; c) DAS mempunyai keterkaitan 
yang sangat kuat antara hulu dan hilir sehingga mampu 
menggambarkan perilaku air akibat perubahan karakteristik 
landskap. Selain itu, adanya suatu outlet dimana air akan 
terakumulasi, sehingga aliran air dapat ditelusuri. 

Apabila fungsi dari suatu DAS terganggu, maka sistem 
hidrologi akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan 
dan penyimpanan airnya sangat berkurang, atau memiliki 
aliran permukaan (run off) yang tinggi. Vegetasi penutup 
dan tipe penggunaan lahan akan kuat mempengaruhi aliran 
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sungai, sehingga adanya perubahan penggunaan lahan akan 
berdam pak pada aliran sungai. Fluktuasi debit sungai yang 
sangat berbeda antara musim hujan dan kemarau, menandakan 
fungsi DAS yang tidak bekerja dengan baik. Indikator kerusakan 
DAS dapat ditandai oleh perubahan perilaku hidrologi, 
seperti tingginya frekuensi kejadian banjir (puncak aliran) dan 
meningkatnya proses erosi dan sedimentasi serta menurunnya 
kualitas air (Mawardi, 2010). Sucipto (2008) menyatakan bahwa 
upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai harus dilaksanakan 
secara optimal melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara 
berkelanjutan.

B. Karakteristik DAS

Karakteristik DAS merupakan gambaran spesifik mengenai 
DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan 
keadaan morfometri, topografi, tanah geologi, vegetasi, peng-
gunaan lahan, hidrologi dan manusia. Karakteristik DAS pada 
dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu karakteristik bio geofisik 
dan karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. 
Karakteristik DAS secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Karakteristik biogeofisik meliputi: karakteristik meteorologi 

DAS, karakteristik morfologi DAS, karakteristik morfometri 
DAS, karakteristik hidrologi DAS, dan karakteristik kemam-
puan DAS;

b) Karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan meli-
puti: karakteristik sosial kependudukan DAS, karakteristik 
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sosial budaya DAS, karakteristik sosial ekonomi DAS dan 
karakteristik kelembagaan DAS.

Dalam sistem DAS ditunjukkan bahwa mekanisme peru-
bahan hujan menjadi aliran permukaan sangat tergantung 
pada karakteristik daerah pengalirannya. Menurut Asdak 
(2010), besar kecilnya aliran permukaan dipengaruhi 2 (dua) 
faktor, yaitu faktor yang berhubungan dengan curah hujan dan 
karakteristik fisik DAS. Faktor karakteristik fisik DAS yang ikut 
berpengaruh terhadap aliran permukaan dapat dibedakan atas 
2 (dua) kelompok, yaitu:
a) Karakteristik DAS yang stabil (stable basin characteristics), 

meliputi: jenis batuan dan tanah, kemiringan lereng, 
kerapatan aliran di dalam DAS;

b) Karakteristik DAS yang berubah (variable basin charac
teristics), yaitu penggunaan lahan.

Struktur dan tekstur tanah berpengaruh terhadap proses 
terjadinya infiltrasi, kemiringan lereng akan mempengaruhi 
perjalanan aliran untuk mencapai outlet, dan alur-alur drainase 
akan mempengaruhi terbentuknya timbunan air permukaan 
(rawa, telaga, danau), kerapatan vegetasi/penutup lahan 
berpengaruh sebagai penghambat jatuhnya air hujan ke 
permukaan tanah.
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C. Karakteristik Air DAS

1) Limpasan Permukaan

Limpasan permukaan (overland flow) merupakan 
bagian kelebihan hujan (excess rainfall) yang mengalir 
diper mukaan lahan pada saat terjadi hujan, apabila hujan 
berhenti maka terjadi lagi limpasan permukaan. Koefisien 
limpasan permukaan merupakan perbandingan antara 
bagian hujan yang menjadi limpasan permukaan dengan 
total hujan pada suatu saat kejadian hujan. Limpasan per-
nukaan inilah yang menjadi tenaga penggerus/pengelupas 
lapisan tanah atas, mengangkut material tanah permukaan 
yang lepas atau dikenal dengan proses erosi permukaan 
(sheet erosion) oleh tenaga limpasan permukaan, yang 
dikenal kemudian membawanya ke dalam badan-badan air 
(sungai, rawa, danau, waduk dan laut/lautan) membentuk 
banjir kiriman (banjir limpasan) menyumbang banjir 
di sungai serta membawa lumpur yang menyebabkan 
pendangkalan atau dikenal dengan proses sedimentasi.

Perkiraan besarnya limpasan permukaan dinyatakan 
dalam bentuk koefisien limpasan permukaan dapat dilaku-
kan dengan mendasarkan pada parameter-parameter 
morfometri dan morfologi yang menjadi karakteristik DAS 
yang diperoleh melalui interpretasi citra penginderaan 
jauh (satelit dan foto udara) dan analisis peta-peta tematik. 
Cook (1942 dalam Chow, 1964) memberikan contoh 
parameter-parameter morfometri dan morfologi yang 
menjadi karakteristik DAS yang dipertimbangkan dalam 
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melakukan perkiraan besarnya nilai koefisien limpasan 
permukaan dalam suatu DAS ataupun Sub DAS. Limpasan 
permukaan bergerak diatas permukaan lahan pada setiap 
jengkal lahan (space of land), maka wilayah DAS ataupun 
Sub DAS harus dibagi-bagi lagi menjadi satuan-satuan 
(unit) lahan terkecil untuk menilai besarnya nilai atau angka 
koefisien setiap satuan-satuan lahan tersebut. Penjumlahan 
nilai ataupun angka koefisien limpasan permukaan dari 
setiap satuan-satuan lahan dalam suatu DAS ataupun Sub 
DAS dapat digunakan untuk menyatakan besarnya nilai 
atau angka koefisien aliran permukaan DAS ataupun Sub 
DAS yang bersangkutan. Parameter-parameter morfometri 
dan morfologi yang menjadi karakteristik DAS yang 
dipertimbangkan untuk memprediksi besarnya nilai atau 
angka koefisien aliran permukaan ada 4 (empat) faktor, 
antara lain:

a) Kondisi topografi yang menggambarkan kondisi fisiografi 
ataupun relief permukaan yang dapat diwakili sebagai 
ukuran kemiringan lereng permukaan lahan, menjadi 
faktor dominan dalam menentukan besar kecilnya curah 
hujan yang jatuh kemudian menjadi limpasan permukaan 
setelah dipertimbangkan besarnya kapasitas infiltrasi.

b) Kondisi tanah dan batuan yang menentukan besarnya 
bagian curah hujan yang mengalami peresapan ke dalam 
lapisan tanah dan batuan yang dikenal dengan infiltrasi 
tanah.
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c) Kondisi tutupan vegetasi dan jenis tanaman semusim 
yang berfungsi untuk menerima atau menangkap dan 
menyimpan air hujan yang jatuh di permukaan lahan 
tersebut tergantung pada jenis dan kerapatan penutupan 
vegetasi dan tanaman semusim lainnya.

d) Kondisi timbunan permukaan lahan (surface storage, 
surface detention) yang mampu menangkap air hujan 
yang jatuh sehingga berfungsi untuk menghalangi laju 
aliran limpasan permukaan, yang berarti pula bahwa 
permukaan lahan tersebut menjadi tergenang ataupun 
mengalami pengatusan cepat.

2) Debit Maksimum

Perhitungan debit maksimum (banjir puncak, Qmaks) 
dilakukan pada mulut sungai dari DAS ataupun Sub DAS 
diestimasi berdasarkan pada nilai koefisien aliran (c), 
intensitas hujan (i) yang lamanya sama dengan waktu 
konsentrasi (Tc), dan luas DAS (A). Total nilai atau angka 
koefisien limpasan permukaan per satuan lahan adalah 
nilai koefisien aliran total DAS atau Sub DAS. Intensitas 
hujan dihitung sama dengan lamanya waktu konsentrasi 
(Tc) yang dihitung berdasarkan panjang DAS dan parameter 
morfometri DAS lainnya. Perhitungan debit maksimum 
(Qmaks) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 
menggunakan Rumus Rasional (Chay Asdak, 2010):
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Dimana : 
c : Koefisien limpasan permukaan 
i : Intensitas hujan yang lamanya sama dengan waktu 

konsentrasi (Tc) (mm/hari) 
A : Luas DAS ( ha) tergantung koefisien c

Perhitungan Debit Maksimum dilapangan dapat 
dilakukan di mulut sungai pada DAS atau sub DAS, 
salah satunya menggunakan Rumus manning. Metode 
manning dapat digunakan sebagai pembanding hasil 
pengukuran debit maksimum dengan menggunakan 
rumus atau metode rasional. Pengukuran debit maksimum 
menggunakan metode manning dilakukan pada suatu 
penampang sungai pada mulut DAS atau sub DAS. Adapun 
rumus yang digunakan sebagai berikut (Asdak., 2010):

Dimana : 
R : Jari-jari hidrolis penampang sungai (m) 
S : Kemiringan hidrolis muka air sungai pada saat banjir 

maksimum terjadi dengan melihat tanda-tanda pada 
saat terjadi banjir maksimum (%) 

A : Luas Penampang sungai (m2 ) 
n : Koefisien kekasaran dasar sungai rata-rata
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3) Debit Minimum

Pengukuran debit minimum dapat dilakukan dimulut 
sungai DAS atau Sub DAS dalam kondisi musim kemarau, 
pada saat debit sungai terkecil. Jadi pengukuran debit 
minimum kebalikan dari debit maksimum. Pengukuran debit 
minimum dipilih dalam kondisi debit sungai paling kecil 
pada saat musim kemarau. Pada dasarnya debit minimum 
suatu sungai tidak sama dengan nol (Qmin ≠ 0) karena 
sebelum air sungai mengalir hingga mulut sungai, dibagian 
hulu telah dimanfaatkan petani untuk irigasi tradisional. 
Maka dari itu perlu dilakukan penelusuran di lapangan 
(river routing) guna mengetahui adanya pengambilan air 
sungai di bagian hulu oleh petani. Metode larutan garam 
(solution method) dilakukan untuk mengetahui besar debit 
irigasi atau pengukuran debit minimum.

4) Debit Rata-Rata (Qav)

Debit aliran rata-rata (Qav) dari suatu sungai merupakan 
besaran hidrologi yang penting sebagai indikator potensi 
DAS dalam menyimpan air hujan yang jatuh ke dalam 
lapisan akuifer untuk selanjutnya dikeluarkan secara pelan-
pelan dalam bentuk mataair ataupun rembesan.

Apabila besarnya debit aliran rata-rata setiap tahunnya 
tinggi atau tidak jauh bedanya menunjukkan bahwa 
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wilayah DAS sebagai prosesor cukup berfungsi baik, hal 
ini menunjukkan karakteristik DAS atau kesehatan DAS 
terjaga atau tidak.

5)	 Koefisien	Regim	Aliran

Koefisien Regim Aliran (KRA) sering disebut sebagai 
Koefisien Regim Sungai (KRS) merupakan parameter 
karakteristik Hidrologi DAS yang diperoleh dari perban-
dingan antara debit maksimum (Qmaks) dan debit 
minimum (Qmin) atau sering disingkat dengan parameter 
Qmaks/Qmin merupakan indikator besaran hidrologi untuk 
menyatakan apakah DAS itu berfungsi sebagai prosesor 
yang baik atau tidak, dapat ditinjau dari sudut pandang 
nilai perbandingan itu. Nilai KRA yang tinggi menunjukkan 
bahwa kisaran nilai limpasan pada musim penghujan (air 
banjir) yang terjadi besar, sedangkan pada musim kemarau 
aliran air yang terjadi sangat kecil atau menunjukkan 
kekeringan. Secara tidak langsung kondisi tersebut me-
nunjukkan bahwa daya resap lahan di DAS kurang mampu 
menahan dan menimpan air hujan yang jatuh dan air 
limpasannya banyak yang masuk ke sungai dan terbuang 
ke laut sehingga ketersediaan air di DAS musim kemarau 
sedikit. Klasifikasi KRA disajikan sebagaimana pada Tabel 
4.1 sebagai berikut.
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Tabel 4.1
Klasifikasi Koefisien Regim Aliran (KRA)
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A. Pendahuluan

Strategi pelaksanaan pengendalian lingkungan sehat 
diarah kan untuk mendorong partisipasi dan peran berbagai 
sektor yang menjadi bagian integral dalam pembangunan 
kesehatan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sehat. 
Lingkungan sehat diarahkan melalui peningkatan perilaku 
hidup bersih dan sehat dari masyarakat serta pengendalian 
faktor resiko terjadinya berbagai penyakit, bahkan dapat me-
nye babkan bencana banjir (Depkes RI, 2006).

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan oleh air 
di mana peristiwa banjir timbul jika air menggenangi daratan 
yang biasanya kering. Bila air hujan turun dan sampai di 

STUDI FAKTOR PENYEBAB 
BENCANA BANJIR DI DAS 
KOTA MEDAN

BAB 5
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permukaan tanah, sebagian air itu meresap ke dalam tanah dan 
membentuk air tanah, sebagian lainnya mengalir di permukaan 
tanah sebagai aliran permukaan atau sebagai aliran sungai 
dan sebagian kecil menguap kembali. Pada kondisi dan waktu 
tertentu, ketika curah hujan sangat tinggi di musim hujan, 
aliran air permukaan menjadi sangat besar melebihi kapasitas 
alur sungai dan meluas ke permukaan, maka terjadinya banjir 
(Wikipedia, 2010). 

Negara-negara yang cenderung memiliki daerah dataran 
rendah disertai dengan curah hujan tinggi setiap tahunnya 
dapat berpotensi menyebabkan banjir (Direktorat Pengairan 
dan Irigasi, 2009). Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika 
(2006), intensitas hujan di atas normal akan mengalami banjir 
terutama di daerah sungai yang mengalami pendangkalan 
akibat erosi karena perubahan fungsi hutan yang tidak terken-
dali di hulu sungai. 

Tingginya potensi bencana sertaan/susulan khususnya 
di perkotaan, yang di akibatkan dari beberapa aspek antara 
lain tingginya kepadatan penduduk, banyaknya pemukiman 
di sekitar aliran sungai, banyaknya perubahan peruntukan 
lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta 
berkurangnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir. 
Setiap tahun, banjir dalam skala besar di dataran rendah Asia 
menyebabkan kerugian ekonomi bagi jutaan manusia. 

Dampak yang ditimbulkan bencana banjir diantaranya 
dapat merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat 
dan prasarana publik, berbagai penyakit kulit/gatal-gatal, diare 
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dan tipus, bahkan menelan korban jiwa. Banjir besar dunia di 
akhir tahun 2010 yang melanda Negara Bagian Queensland, 
Australia timur laut, semakin menjadi setelah permukaan air 
laut terus naik. Sedikitnya 13 kota terendam, jalur kereta api 
dan jalan raya terputus dan banyak mengalami kerugian dan 
merendam rumah sebanyak 30.000 rumah dan tercatat 19 
korban tewas serta ribuan orang mengungsi (Anonim, 2010).

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai ra-
wan bencana banjir setelah India dan Cina yang disebabkan 
oleh luapan sungai dan laut, sedangkan Indonesia oleh karena 
luapan sungai, di antaranya 5000 sungai besar dan kecil dan 
30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk. Banjir 
yang terjadi selama dasawarsa terakhir ini sering melanda di 
wilayah Indonesia. Hampir 71 kali banjir dengan jumlah korban 
3.168 jiwa (Munaf, 2007).

Banjir besar Wasior di Papua diakibatkan karena kerusakan 
hutan dan hujan yang tiada henti pada tanggal 2-3 Oktober 
2010 yang menyebabkan Sungai Batang Salai yang berhulu di 
pegunungan Wondiwoy meluap, yang menyebabkan banyak 
infrastruktur hancur termasuk lapangan udara, jembatan, rumah 
sakit dan rumah keluarga, menewaskan 110 orang, 450 orang 
hilang (Anonim, 2010). Demikian banjir bandang di Kabupaten 
Pasuruan tanggal 11 Januari 2011, mengakibatkan 6.643 rumah 
terendam air, sebuah tanggul jebol sepanjang 182 meter di 
desa Manaruwi kecamatan Bangil, dua jembatan dan 10 rumah 
mengalami kerusakan berat (Detik com, 2011).
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Demikian juga di Medan terjadi banjir pada tanggal 5 
Januari 2011 yaitu di Kecamatan Medan Maimun, Medan 
Labuhan, Medan Deli dan Helvetia, Medan Sunggal, di mana 
sungai tersebut mengalami penyempitan dan pendangkalan 
akibat sampah dan limbah industri yang dibuang ke sungai yang 
meng  akibatkan luapan Sungai Deli, sehingga merendam ham-
pir 400 rumah penduduk khusus di daerah pinggiran sungai.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan 
ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya 
alam, air dan vegetasi. DAS di beberapa tempat di Indonesia 
memikul beban yang amat berat sehubungan dengan tingkat 
kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan 
sumber daya alamnya yang intensif sehingga terdapat beberapa 
indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun 
dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi, 
sedimentasi, banjir dan kekeringan (Dikun, 2003).

Kota Medan dilintasi oleh 6 (enam) sungai yaitu: Sungai Deli, 
Sungai Babura, Sungai Denai, Sungai Putih, Sungai Belawan, dan 
Sungai Sikambing, sedangkan sungai Deli menghubungkan tiga 
kabupaten yakni Karo, Deli serdang dan Kota Medan. Sungai 
terse but sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dipergunakan 
untuk mandi, cuci dan kakus juga menjadi tempat pembuangan 
sampah. 

Bencana banjir dapat dikatakan sebagai bencana non alam 
disebabkan oleh karena perilaku manusia di antaranya mem-
buang sampah tidak pada tempatnya/ke sungai. Sampah yang 
dibuang ke sungai berupa jenis sampah organik mengalami 
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pelapukan sehingga mengakibatkan pendangkalan, sedangkan 
sampah an-organik berupa plastik atau kaleng-kaleng yang 
sulit terurai dan dapat mengakibatkan sungai menjadi kotor 
dan menyumbat aliran sungai (Hakim, 2006).

Sampah merupakan limbah dari kegiatan dan usaha ma-
nusia di permukaan bumi. Oleh karena itu, sampah erat sekali 
kaitannya dengan jumlah manusia, kegiatan dan usaha manusia 
di suatu tempat. Sumber sampah biasanya adalah dari sisa-sisa 
makanan dan bahan sisa proses makanan atau sampah basah, 
sampah kering, abu, atau sampah sisa tumbuhan (Budiman, 
2005).

Semakin banyaknya jumlah manusia maka semakin kom-
pleks kegiatan dan usahanya, dan semakin besar pula masalah 
persampahan yang harus ditanggulangi. Dalam hal ini bisa 
kita lihat banyaknya jumlah produksi sampah di DKI Jakarta 
mencapai 6300 ton, di antaranya 300 ton sampah yang berada 
di sungai, sementara produksi sampah saat banjir menjadi 1500 
ton per hari yang menyumbat aliran mikro atau drainase yang 
menyebabkan banjir (Indonesia Children, 2010)

Menurut Emha Training Center (2005) dalam Hakim (2006), 
jenis dan komposisi sampah di perkotaan terdiri atas sampah 
organik sebanyak 65%, sampah kertas dan plastik masing-
masing 10%, kaca dan logam masing-masing 2% dari total 
sampah yang diproduksi setiap harinya. 

Menurut Simanjuntak (2007), jumlah penduduk di kota 
Medan dan industri baru semakin padat yang memengaruhi 
produksi sampah kota Medan, jika dihitung secara kasar ada 
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sekitar 2008 ton sampah tiap hari diangkut menggunakan 
83 unit truk dan 19 kontainer. Sejumlah tong sampah yang 
dise diakan dijalan terlihat sering tidak mampu menampung 
sampah, sehingga mengotori badan jalan, di perkirakan  
2,5 -3 liter sampah setiap orang dalam sehari. Adanya jumlah 
penduduk yang relatif besar berbanding lurus dengan produksi 
sampah kota Medan dari tahun ke tahun.

Membuang sampah di sungai memang sudah menjadi 
kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat kota 
Medan. Dengan berbagai peringatan atau imbauan sepertinya 
sudah tidak dihiraukan lagi oleh orang-orang yang memiliki 
kebiasaan buruk tersebut. Sejumlah pemandangan tak sedap 
berupa tebaran sampah menumpuk di 58 titik tumpukan 
sampah di pinggir maupun dialiran sungai menghiasi sepanjang 
aliran sungai Deli hingga menuju laut lepas (Satriadi, 2010).

Menurut Bakornas Penanggulangan Bencana (2007), ben-
cana banjir merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. Bencana alam tidak dapat dicegah, akan 
tetapi banyak yang dapat dilakukan untuk meminimalkan 
dampak kerugiannya. Terkait dengan pemahaman penanganan 
bencana secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) 
kelompok yaitu: 1) sebelum terjadi bencana, 2) saat terjadi 
bencana, dan 3) sesudah terjadi bencana. Penanggulangan 
Bencana dapat dilakukan paling tidak ada empat faktor 
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utama yang dapat menimbulkan bencana banjir yang dapat 
menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu ; (a) 
kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (hazard), 
(b) sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumber 
daya alam (vulnerability), (c) kurangnya informasi/peringatan 
dini (early warning) yang menyebabkan ketidaksiapan, dan 
(d) ketidakberdayaan/ketidak mampuan dalam menghadapi 
ancaman bahaya.

Mengubah kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih 
dan sehat memang sulit. Buktinya masih banyak warga yang 
membuang sampah ke sungai. Kriteria sehatnya suatu kota 
maupun desa tergantung pada sampah. Kalau sampah masih 
berserakan di mana-mana, pertanda kawasan itu belum 
sehat. Banyaknya sampah akan mendatangkan berbagai 
sumber penyakit dan banjir. Oleh sebab itu persepsi tentang 
manfaat, akibat yang di timbulkan sampah juga ketersediaan 
sarana prasarana dalam penanganan terhadap sampah harus 
ditumbuhkan supaya lingkungan tetap sehat dan bersih dari 
tumpukan sampah. rendahnya pengetahuan masyarakat 
tentang lingkungan sehingga mereka kurang respons untuk 
dapat menerima informasi yang bermanfaat bagi dirinya.

Undang-undang Republik Indonesia No: 4 Tahun 1982 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 
5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai 
kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan 
hidup dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran 
lingkungan, bahkan setiap daerah juga mengeluarkan peraturan 



52

Bernita Silalahi dan Mukhtar Efendi Harahap

masing-masing yang berhubungan dengan membuang 
sampah.

Menurut hasil survey pendahuluan yang dilakukan pe-
neliti di Kecamatan Medan Labuhan Deli Kelurahan Medan 
Marelan dan Rengas Pulau dilalui oleh Sungai Deli memiliki 
kedalaman ± 40 cm, dari 20 orang ibu yang tinggal di daerah 
aliran Sungai Deli sudah terbiasa membuang sampah di 
sekitar bantaran sungai dan di aliran sungai Deli (63%). Hal ini 
dikaitkan dengan pekerjaan ibu di rumah yang menghasilkan 
sampah dengan berbagai jenis plastik, kertas pembungkus 
belanja juga sampah dapur selain itu ada juga sampah kayu 
juga rumput yang menghalangi aliran sungai membuat tidak 
enak dipandang mata, walaupun terdapat larangan untuk 
mem buang sampah di sepanjang aliran Sungai Deli. Sampah 
tersebut sebahagian sudah mengalami pembusukan yang 
mengakibatkan pendangkalan sungai. Di kelurahan tersebut 
juga tidak terlihat tempat sampah di sepanjang jalan (37%). 
Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai di 
Kecamatan Medan Marelan mengatakan yang mengangkut 
sampah dikelola oleh pemerintah bagian Dinas Kebersihan. 
Pengangkut sampah datang hanya sekali dalam tiga hari dan 
tidak semua sampah masyarakat yang diangkut, karena tidak 
membayar retribusi sampah, oleh karena berbagai alasan 
masyarakat yaitu masih mempunyai lahan yang luas dapat 
dimanfaatkan untuk membakar sampah di halaman masing-
masing. 
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Pencemaran lingkungan umumnya disebabkan oleh 
masyarakat di lingkungan itu sendiri. Hasil penelitian Supadli 
(2011), menunjukkan bahwa perilaku ibu yang tinggal di Daerah 
Aliran Sungai Deli buruk ditandai dengan masih banyaknya 
ibu yang membuang sampah ke sungai yang berpotensi 
menimbulkan bencana bagi manusia yaitu sakit dan banjir. 

Kecenderungan ibu membuang sampah di sungai pada 
dasarnya merupakan perwujudan dari persepsi yang selama 
ini dianut oleh masyarakat awam tentang sungai. Sebagian 
ibu masih memandang sungai sebagai tempat pembuangan 
sampah, dengan alasan ibu sebahagian besar masih belum mau 
untuk bersusah payah membuat lubang atau bak sampah dan 
memanfaatkannya. Membuang sampah di sungai adalah cara 
paling cepat melenyapkan sampah sebatas pandangan mata 
tanpa pernah peduli akibatnya bagi masyarakat.

Green (1980) mengatakan bahwa perilaku manusia dipe-
ngaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi, faktor 
penguat dan faktor pendorong ketiga faktor penyebab yang 
memengaruhi kesehatan (determinan) oleh karena itu intervensi 
juga diarahkan terhadap ketiga faktor tersebut. 

Masih banyaknya kasus pembuangan sampah baik industri 
maupun rumah tangga ke DAS menunjukkan masih rendahnya 
partisipasi dan kesadaran masyarakat yang paling berisiko 
atau rentan terhadap penyakit sebagai dampak bencana banjir 
seperti penyakit kulit dan diare serta kurang ketersediaannya 
sarana prasarana dalam mencegah bencara banjir. Oleh 
Karena itu masih diperlukan upaya nyata dan penyuluhan serta 
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pendidikan kesehatan tentang pentingnya penyelamatan dan 
pelestarian DAS yang merupakan titik utama terjadinya bencana 
banjir.

B. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survey, dengan 
pendekatan explanatory research. Penelitian ini dilakukan di wi-
layah aliran sungai Deli kota Medan kecamatan Medan Marelan. 
Adapun alasan pemilihan tempat dengan pertimbangan 
keterbatasan waktu dan biaya, banyaknya sampah berserakan di 
sekitar sungai dan pinggiran Sungai Deli Medan dan berpotensi 
mengalami bencana banjir.

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2016, dimulai dengan 
penelusuran kepustakaan, penyusunan proposal penelitian, 
pengumuman pemenang hibah dilanjutkan dengan penelitian.

Populasi pada penelitian adalah seluruh ibu rumah tangga 
yang tinggal di pinggiran daerah aliran sungai Deli Medan, ada-
pun alasan peneliti memilih ibu rumah tangga sebagai objek 
penelitian adalah, karena ibu rumah tangga tersebut ter lihat 
membuang sampah plastik dan kertas belanja, sisa-sisa ma-
kanan. Jumlah seluruh populasi ibu di Kecamatan Medan Mare-
lan adalah 14.956 jiwa. Berdasarkan rumus perhitungan besar 
sampel di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 orang.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi 
daerah penelitian dan wawancara langsung kepada responden 
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dengan dipandu kuesioner yang didalamnya memuat identitas 
diri responden serta atribut-atribut mengenai pengetahuan 
dan tindakan responden dalam aktivitas pembuangan sampah 
rumah tangga yang bisa mengakibatkan bencana banjir di 
DAS Deli Kota Medan. Data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dari kecamatan Medan Marelan tentang data wilayah, 
demogafi, jumlah penduduk dan data dari berbagai literatur 
berupa buku, internet.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan 
data dan selanjutnya dianalisis secara statistik. Adapun langkah-
langkah analisis yaitu Analisis Multivariat yaitu analisis lanjutan 
dari analisis bivariat di- maksudkan untuk menganalisis faktor 
paling berpengaruh dari variabel independen: pengetahuan 
dan ketersediaan sarana prasarana terhadap variabel: perilaku 
ibu membuang sampah yang berpotensi bencana banjir di DAS 
Deli Kota Medan dengan menggunakan uji regresi berganda 
pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05).

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Medan merupakan Ibu Kota Sumatera Utara yang 
terletak antara 30,27’ sampai dengan 30,47’ pada keting-
gian 2,5 sampai 37,5 di atas permukaan laut. curah hujan 
per tahun 2009 adalah 208 hari dengan curah hujan 2184 
mm. Sebagian besar Kota Medan merupakan dataran 
rendah dilalui 6 (enam) sungai yaitu: Sungai Deli, Sungai 
Babura, Sungai Denai, Sungai Putih, Sungai Belawan, dan 
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Sungai Sikambing. sedangkan sungai Deli menghubungkan 
tiga kabupaten yakni Karo, Deli Serdang dan Kota Medan. 
Sungai tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan 
dipergunakan untuk mandi, cuci dan kakus juga menjadi 
tempat pembuangan sampah.

Salah satu Kecamatan yang dilalui sungai Deli adalah 
Kecamatan Medan Marelan memiliki 5 Kelurahan dengan 
luas 23,82 Km2 . Jumlah penduduk 133.098 jiwa terdiri dari 
30.048 Kepala Keluarga memiliki batas wilayah adalah :
- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Belawan.
- Sebelah Timur : Kecamatan Medan Labuhan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Deli.
- Sebelah Barat : Kecamatan  Hamparan  Perak  

  Kabupaten Deli Serdang.

Kelurahan yang dilalui oleh Sungai Deli di Kecamatan 
Medan Marelen adalah Kelurahan Labuhan Deli dan Rengas 
Pulau. Jumlah penduduk Kelurahan Labuhan Deli 15.880 
jiwa terdiri dari 3.203 Kepala Keluarga dan Kelurahan 
Rengas Pulau 55.703 jiwa dengan 1175 Kepala Keluarga. 
Mayo ritas penduduknya bersuku melayu, selebihnya Batak, 
dan Jawa. Mata pencaharian penduduk sebagian besar 
nelayan, pegawai negeri, wiraswasta dan buruh. 

2. Analisis Multivariat

Berdasarkan analisis multivariat bahwa seluruh variabel 
penelitian dapat dilanjutkan ke analisis multivariat oleh 
karena nilai p < 0,05 yaitu variabel indepden (penge tahuan 
tentang manfaat, akibat, pencegahan dan keter sediaan 
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sarana prasarana) serta variabel dependen (perilaku mem-
buang sampah berpotensi bencana banjir) menggu nakan 
uji regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
serta untuk meramalkan seberapa jauh variabel independen 
memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Yasril, 
2009).

Persamaan regresi dalam penelitian ini seperti disajikan 
dalam Tabel 5.1 adalah Y = 0,972 + 0,169 X1 + 0,187X2 + 
,187X3 + 0,514X4. Nilai konstanta berpola positif artinya 
perilaku responden membuang sampah yang dapat 
berpotensi bencana banjir sebesar nilai konstanta tersebut, 
jika variabel pengetahuan dan ketersediaan sarana pra-
sarana tetap.

Variabel pengetahuan tentang manfaat pembuangan 
sampah berpengaruh terhadap perilaku responden mem-
buang sampah yang dapat berpotensi bencana banjir di 
DAS Deli Kota Medan dengan p 0,023 < 0,05 dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,169 (tanda +) menyatakan setiap 
peningkatan pengetahuan responden tentang manfaat 
membuang sampah yang tidak baik akan mengakibatkan 
perilaku membuang sampah tidak baik menyebabkan 
potensi bencana banjir sebesar 0,187, sehingga dapat 
dikata kan bahwa makin tidak baik pengetahuan responden 
tentang manfaat membuang sampah maka perilaku 
responden lebih berpotensi bencana banjir. 

Variabel pengetahuan tentang akibat pembuangan 
sampah berpengaruh terhadap perilaku responden 
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membuang sampah yang dapat berpotensi bencana banjir 
di DAS Deli Kota Medan dengan p 0,007 < 0,05 dengan 
nilai koefisien regresi sebesar 0,187 (tanda +) menyatakan 
setiap peningkatan pengetahuan responden tentang akibat 
membuang sampah yang tidak baik akan mengakibatkan 
perilaku membuang sampah tidak baik menyebabkan 
potensi bencana banjir sebesar 0,187, sehingga dapat 
dikatakan bahwa makin tidak baik pengetahuan responden 
tentang akibat membuang sampah maka perilaku 
responden lebih berpotensi bencana banjir.

Variabel pengetahuan tentang pencegahan pem-
buangan sampah dominan memengaruhi perilaku ibu 
mem buang sampah berpotensi bencana banjir di DAS Deli 
Kota Medan. Variabel persepsi tentang pencegahan banjir 
berpengaruh terhadap perilaku responden membuang 
sampah yang dapat berpotensi bencana banjir di DAS 
Deli Kota Medan dengan p 0,007 < 0,05 dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0,187 (tanda +) menyatakan setiap 
peningkatan persepsi responden tentang pencegahan 
membuang sampah yang tidak baik akan mengakibatkan 
perilaku membuang sampah tidak baik menyebabkan 
potensi bencana banjir sebesar 0,514, sehingga dapat 
dikatakan bahwa makin tidak baik pengetahuan responden 
tentang pencegahan membuang sampah yang tidak baik 
maka perilaku responden lebih berpotensi bencana banjir.

Variabel ketersediaan sarana prasarana berpengaruh 
terhadap perilaku responden dalam membuang sampah 
berpotensi bencana banjir dengan p (0,006) < 0,05 dengan 
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nilai koefisien regresi sebesar 0,514 (tanda +) menyatakan 
ketersedian sarana prasarana yang digunakan dalam 
pro ses pengelolaan sampah yang tidak baik di DAS Deli 
Kota Medan akan mengakibatkan meningkatnya perilaku 
membuang sampah yang berpotensi bencana banjir 
sebesar 0,514, sehingga dapat dikatakan bahwa keter-
sediaan sarana prasarana yang tidak baik maka perilaku 
responden membuang sampah sembarang lebih berpo-
tensi bencana banjir.

Secara keseluruhan model regresi dapat memprediksi 
besarnya pengaruh prilaku responden membuang sampah 
yang berpotensi bencana banjir di DAS Kota Medan ditinjau 
dari persepsi tentang sampah dan ketersediaan sarana 
prasarana adalah 45,2%, selebihnya 54,8% dipengaruhi 
oleh faktor lain. 

Tabel 5.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Pengetahuan tentang Sampah 
dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Perilaku Membuang Sampah 

yang Berpotensi Bencana Banjir di DAS Deli Kota Medan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016
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D. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan tentang Manfaat Mengelola 
Sampah terhadap Perilaku Ibu Membuang Sampah 
Berpotensi Bencana Banjir di DAS Kota Medan

Pengetahuan berarti proses internal yang bermanfaat 
sebagai filter dan metode untuk mengorganisasikan 
stimulus yang memungkinkan kita menghadapi lingkungan 
kita. Proses persepsi menyediakan mekanisme melalui 
stimuli yang diseleksi dan dikelompokkan dalam wujud 
yang berarti, yang hampir bersifat otomotik dan bekerja 
dengan cara yang sama pada masing-masing individu 
sehingga secara tipikal menghasilkan pengetahuan yang 
berbeda-beda (Winardi, 2001).

Berdasarkan uji regresi linier berganda terdapat pe-
ngaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang man-
faat mengelola sampah terhadap perilaku ibu mem buang 
sampah berpotensi bencana banjir di DAS Deli Kota Medan 
dengan nilai p=0.023< 0,05. Sesuai pene litian Satriadi 
(2010) bahwa membuang sampah di sungai memang 
sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya 
masyarakat Kota Medan. Sejumlah pemandangan kurang 
sedap berupa tebaran sampah menumpuk di 58 titik 
tumpukan sampah di pinggir maupun di aliran sungai 
meng hiasi sepanjang aliran sungai Deli hingga menuju 
laut lepas.

Penilaian ibu tentang manfaat atau keuntungan 
yang diperoleh dari pengolahan sampah dikategorikan 
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sedang. Hal ini disebabkan ibu merasa sampah dapat 
digunakan kembali atau mendaur ulang seperti kompos 
serta menghemat lahan tempat pembuangan akhir. Ibu 
yang memiliki pengetahuan yang baik tentang man faat 
mengelola sampah, sebagian besar menerapkan perilaku 
membuang sampah yang buruk yang berpotensi menye-
babkan bencana banjir 10 orang (50%), pengetahuan yang 
sedang sebagian besar respondoen juga berperilaku buruk 
yang berpotensi menyebabkan banjir 44 orang (68,4%) 
dan berpengetahuan buruk sebagian besar responden 
berperilaku buruk yang berpotensi menyebabkan banjir 
di DAS yaitu 18 orang (81,4%). Hal ini disebabkan faktor 
pendidikan ibu lebih banyak berpendidikan SMA (75,8%). 
Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa semakin tinggi 
pengetahuan seseorang, semakin mudah untuk menelaah 
informasi yang diterimannya.

Pengetahuan ibu tentang manfaat sampah yang sudah 
baik, tetapi berperilaku membuang sampah sembarang di 
DAS Deli cenderung masih dilakukan. Hal ini berarti ibu 
yang memiliki pengetahuan tentang manfaat sampah yang 
baik belum tentu melaksanakan pembuangan yang di DAS 
Deli. Perilaku ibu tersebut jika dikaitkan dengan pekerjaan 
ibu sebagian besar berstatus sebagai ibu rumah tangga 
yang menghasilkan sampah dengan berbagai jenis seperti 
plastik, kertas pembungkus belanja, hasil pengolahan 
masakan, sisa makanan yang merupakan sampah dapur, 
binatang yang mati, juga sampah kayu, rumput yang 
berasal dari pekarangan yang dibuang ke sungai dapat 
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menghalangi aliran sungai dan juga membuat tidak enak 
dipandang, mata dan bau karena berserakan di tepi-tepi 
sungai. Walaupun terdapat larangan untuk membuang 
sampah di aliran Sungai Deli, namun ibu cenderung 
membuang sampah di daerah aliran sungai. 

Pengaruh yang tidak kalah pentingnya adalah norma 
dalam lingkungan sekitar seperti keluarga, tetangga, 
sekolah dan institusi. Pengaruh lingkungan merupakan 
suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku 
(Notoatmodjo, 2003). Perilaku membuang sampah semba-
rangan di daerah aliran sungai ini tentu tidak akan pernah 
lepas dari pengaruh lingkungan sekitar kita.

Selain itu, disebabkan masih rendahnya pengetahuan 
ibu atau anggota keluarga dalam mendaur ulang sam-
pah sehingga kurang dapat memberikan manfaat dan 
kontribusi kepada keluarga sehingga ibu cenderung mem-
buang sampah ke sungai. Perilaku ibu membuang sampah 
sudah menjadi pola perilaku di masyarakat DAS, dimana 
pembuangan sampah sembarangan merupakan hal yang 
biasa dan tidak melanggar peraturan pemerintah. 

Menurut Bakornas Penanggulangan Bencana (2007), 
bahwa faktor yang dapat menimbulkan bencana banjir 
sehingga menimbulkan banyak korban serta kerugian 
besar kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya 
(Hazard) dan sikap atau perilaku yang mengakibatkan 
penurunan sumber daya alam (Vulnerability), kurangnya 
informasi/peringatan dini (early warning) yang menyebab-
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kan ketidaksiapan, maupun ketidakberdayaan atau ketidak 
mampuan dalam menghadapi ancaman bahaya seperti 
banjir. Pengetahuan ibu tentang manfaat mengelola 
sam pah akan mengakibatkan meningkatnya perilaku ibu 
untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga 
tidak berpotensi bencana banjir sebesar 0,139 di DAS Kota 
Medan. 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 
dapat diukur dari keterlibatannya secara aktif dalam 
pengelolaan sanitasi lingkungan. Untuk dapat mencapai 
tujuan kesehatan lingkungan dan menghindari bencana 
banjir di DAS, maka masyarakat sebagai pelaku perlu 
diikut sertakan. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan 
pengelolaan sampah mencakup penyediaan tempat 
sampah memenuhi standar kesehatan dan terdiri dari 
2 macam yaitu tempat sampah organik dan anorganik 
dengan kriteria tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, 
mudah diperoleh, mengumpulkan sampah dan juga 
mendaur ulang sampah menjadi pupuk ataupun mebjual 
kebank sampah sehingga keluarga memperoleh manfaat 
dalam bidang kesehatan dan masyarakat di sekitarnya. Jika 
masyarakat memahami manfaat mengelola sampah, maka 
perilaku untuk tidak membuang sampah sembarangan 
yang berpotensi bencana banjir dapat diminimalisasi 
di DAS Deli Kota Medan. Hal ini disebabkan kurangnya 
pengawasan dan pemantauan Badan Pengendalian 
Bencana Daerah yang bertanggung jawab dalam memantau 
dan memelihara sanitasi lingkungan di daerah aliran sungai. 
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Demikian juga koordinasi instansi terkait seperti Dinas 
Kebersihan dan Puskesmas dengan memberdayakan 
tenaga kesehatan serta LSM atau promotor lingkungan 
untuk melalukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan 
pemerintah di daerah aliran sungai dan faktor-faktor yang 
menyebabkan bencana banjir, ganggguan kesehatan 
serta memberikan teguran kepada masyarakat yang 
melanggarnya sehingga masyarakat memiliki persepsi yang 
baik yang diwujudkan dengan tindakan tidak membuang 
sampah sembarangan yang berpotensi menyebabkan 
bencana banjir di DAS Kecamatan Marelan Kota Medan.

2) Pengaruh Pengetahuan tentang Akibat Membuang 
Sampah terhadap Perilaku Ibu Membuang Sampah 
Berpotensi Bencana Banjir di DAS Deli Kota Medan

Perbedaan pengetahuan masyarakat dalam membuang 
sampah terhadap sesuatu hal tergantung atau dipengaruhi 
oleh proses pembentukan faktor pengetahuan dan 
pengalaman masyarakat itu sendiri yang merupakan faktor 
memengaruhi persepsi (Widopo, 1993).

Berdasarkan uji regresi linier berganda terdapat penga-
ruh yang signifikan antara pengetahuan tentang manfaat 
membuang sampah terhadap perilaku ibu membuang 
sam pah berpotensi bencana banjir di DAS Deli Kota 
Medan dengan nilai p=0.007 < 0,05. Sesuai penelitian 
Supadli (2011), menunjukkan bahwa perilaku ibu yang 
buruk di Daerah Aliran Sungai Deli ditandai dengan masih 
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banyaknya ibu yang membuang sampah yang berdampak 
terhadap kesehatan keluarga yaitu sakit dan banjir.

Menurut Budiman (2006) pencemaran darat yang 
dapat ditimbulkan oleh sampah ditinjau dari segi kese-
hatan sebagai tempat sarana dari menyebarnya bibit 
penyakit seperti penyakit kulit/gatal-gatal, diare dan 
tipus. Sedangkan ditinjau dari segi keindahan tentu saja 
menurunnya estetika. Pencemaran udara ditimbulkan 
penge luaran bau yang tidak sedap, debu, gas-gas beracun, 
pembakaran sampah dapat menimbulkan karbon mono-
ksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, gas belerang, 
amoniak dan asap di udara. 

Akibat dari perilaku membuang sampah sembarangan 
menyebabkan sampah dari berbagai sumber dapat 
mencemari lingkungan, baik lingkungan darat, udara 
maupun perairan. Macam pencemaran perairan yang 
ditimbulkan oleh sampah misalnya perubahan warna 
dan bau pada air sungai. Penyebaran bahan kimia dan 
mikroorganisme yang dibawa air hujan dan meresapnya 
bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur dan 
sumber air. Bahan-bahan pencemaran yang masuk kedalam 
air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air 
sumur penduduk dan mata air serta dapat mengakibatkan 
bencana banjir (Depkes RI, 2006).

Ibu yang memiliki persepsi tentang akibat membuang 
sampah yang baik cenderung menerapkan berperilaku tidak 
membuang sampah yang di DAS sehingga tidak berpotensi 
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menyebabkan banjir 9 orang (50%), pengetahuan yang 
sedang sebagian besar responden memiliki perilaku buruk 
yang dapat berpotensi menyebabkan banjir 32 orang 
(84,2%) dan berpersepsi buruk sebagian besar responden 
berperilaku buruk yang berpotensi menyebabkan banjir di 
DAS yaitu 32 orang (84,2%).

Jika masyarakat telah menyadari arti pentingnya 
pe nge lolaan sanitasi lingkungan, maka masyarakat 
akan memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan se-
kitar nya dan cendrung berprilaku hidup bersih sehat 
dengan melak sanakan pengelolaan sanitasi lingkungan 
dengan tidak membuang sampah di sungai. Namun 
jika masyarakat belum menyadari hal ini maka dapat 
berperilaku membuang sampah sembarangan berpotensi 
menye babkan bencana banjir. Dalam penelitian ini 
walaupun masyarakat sebagian kecil memiliki persepsi yang 
baik, namun perilaku membuang sampah tersebut maka 
dilakukan dengan frekuensi yang jarang. Hal ini disebabkan 
karena masyarakat memiliki norma dari orang tua terdahulu 
bahwa sungai merupakan tempat membuang sampah dan 
tidak dapat menyebabkan potensi banjir, bahkan tidak 
menggangu kesehatan keluarga. Untuk itu perubahan 
persepsi masyarakat tentang akibat membuang sampah ke 
arah yang lebih baik dengan mewujudkan melalui tindakan 
nyata dengan tidak melakukan perilaku membuang sampah 
sembarang di DAS yang mengakibatkan meningkatnya 
perilaku menghindari potensi terjadinya banjir.
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Demikian juga hasil pengamatan di lapangan, bahwa 
masyarakat yang memiliki tempat sampah tetapi perilaku 
membuang sampah ke sungai masih dilakukan masyarakat 
dengan alasan yang lebih banyak mengatakan bahwa 
sampah yang dibuang ke sungai akan terbawa oleh air 
menuju ke laut sehingga tidak berdampak terhadap 
banjir. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk merubah 
perilaku tersebut melalui kerjasama antara pemerintah 
dan masyarakat dalam upaya untuk mengelola sanitasi 
lingkungan pemukiman daerah aliran sungai yang 
mencakup memberdayaan masyarakat untuk penyediaan 
sarana pengelolaan air limbah dan sampah sesuai 
persyaratan kesehatan sehingga perilaku masyarakat 
dapat meminimalisasi terjadi banjir. Perlunya upaya Dinas 
Kesehatan memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan 
memberdayakan kader-kader kesehatan secara rutin, 
selain itu perlunya ibu-ibu melakukan pelatihan tentang 
pengolahan sampah dengan bentuk prakarya yang 
bermanfaat untuk masyarakat oleh karena itu masyarakat 
sadar dan mengerti tentang perilaku bagaimana cara 
pencegahan banjir dan dampak yang diakibatkan banjir 
di Kecamatan Marelen Kota Medan.

3) Pengaruh Pengetahuan tentang Pencegahan Risiko Akibat 
Sampah terhadap Perilaku Ibu Membuang Sampah 
Berpotensi Bencana Banjir di DAS Kota Medan

Pencegahan bencana banjir merupakan serangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau meng-
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hilangkan risiko bencana banjir, baik melalui pengurangan 
ancaman bencana banjir maupun kerentanan pihak yang 
terkena bencana (BNPB, 2008).

Berdasarkan uji regresi linier berganda terdapat 
penga ruh yang signifikan antara pengetahuan tentang 
pen cegahan risiko akibat sampah terhadap perilaku mem-
buang sampah yang berpotensi bencana banjir di DAS Deli 
Kota Medan dengan nilai p=0.007< 0,05. Upaya mencegah 
terulangnya kejadian banjir di Kecamatan Marelan Kota 
Medan belum didukung oleh peran serta masyarakat 
dalam menyikapi tindakan pencegahan. Masyarakat merasa 
bahwa kegiatan gorong-royong untuk membersihkan 
sampah ataupun sanitasi lingkungan di DAS, bahkan tidak 
mengikuti peraturan larangan membuang sampah di DAS. 
Penilaian masyarakat tersebut disebabkan pengelolaan 
sampah di Kota Medan merupakan urusan pemerintah 
khusus Dinas Kebersihan.

Sesuai pendapat Wijaya (2002) bahwa penyebab 
banjir berdasarkan biofisik mencakup curah hujan tinggi, 
karakteristik DAS yang responsive terhadap banjir, penyem-
pitan saluran drainase, perubahan penutupan lahan, dan 
juga berdasarkan sosial ekonomi dan budaya meliputi 
tidak tegasnya penegakan hukum, perilaku masyarakat 
yang kurang sadar akan lingkungan dan timpangnya 
pembangunan.

Bencana banjir merupakan bencana non alam yaitu 
bencana yang disebabkan oleh karena perbuatan manusia 
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di antaranya membuang sampah tidak pada tempatnya/
ke sungai. Sampah yang dibuang ke sungai berupa 
jenis sampah organik mengalami pelapukan sehingga 
mengakibatkan pendangkalan, sedangkan sampah an-
organik berupa plastik atau kaleng-kaleng yang sulit 
terurai dan dapat mengakibatkan sungai menjadi kotor 
dan menyumbat aliran sungai (Hakim, 2006).

Pengetahuan yang baik tentang pencegahan risiko 
akibat sampah, sebagian besar berperilaku membuang 
sampah yang tidak baik sehingga berpotensi menyebabkan 
banjir 8 orang (53,3%), pengetahuan yang sedang se-
bagian besar respondoen berperilaku buruk sehingga 
dapat berpotensi menyebabkan banjir 24 orang (61,5%) 
dan berpersepsi buruk sebagian besar responden juga 
berperilaku buruk yang berpotensi menyebabkan banjir 
di DAS Deli yaitu 80 orang (88,9%).

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa 
sikap ibu yang buruk dalam memahami tindakan pence-
gahan yang berpotensi menyebabkan banjir. Hal ini 
disebabkan ibu cenderung membuang sampah di sungai 
atau di pekarangan rumah yang pada dasarnya belum 
memahami arti dan fungsi sungai bagi kehidupan di 
sekitarnya. Sebagian ibu juga masih memandang sungai 
sebagai tempat pembuangan sampah, dan belum mau 
bersusah payah untuk membuat lubang atau bak sampah 
sehingga sampah berserakan di pinggir sungai yang dapat 
menghambat arus sungai yang berpotensi menyebabkan 
bencana banjir. 
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Keadaan ini juga didukung aktivitas dalam pengelolaan 
daerah aliran sungai oleh Badan Penanggulangan Bencana 
jarang melaksanakan pengerukan karena keterbatasan 
dana. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan banjir 
di Kecamatan Marelan Kota Medan. Hasil penelitian me-
nunjukkan bahwa persepsi tentang pencegahan risiko 
akibat sampah dominan memengaruhi perilaku ibu mem-
buang sampah berpotensi bencana banjir di DAS Deli Kota 
Medan.

Demikian juga nilai koefisien regresi sebesar 0,187 yang 
berarti setiap peningkatan persepsi ibu yang buruk tentang 
pencegahan risiko akibat sampah di DAS menyebabkan 
ibu berperilaku membuang sampah sembarang berpotensi 
banjir sebesar. Untuk itu perlunya pemerintah daerah 
melakukan tindakan nyata dengan mengalokasikan dana 
untuk kegiatan pengerukan Sungai Deli minimal 1 kali 
dalam 2 tahun.

4) Pengaruh Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap 
Perilaku Ibu Membuang Sampah di DAS Berpotensi 
Bencana Banjir di Kota Medan

Berdasarkan uji regresi linier berganda terdapat penga-
ruh yang signifikan antara ketersediaan sarana prasarana 
terhadap perilaku membuang sampah berpotensi bencana 
banjir di DAS Deli Kota Medan dengan nilai p=0.006< 
0,05. Sarana prasarana seperti wadah sampah merupakan 
suatu alat untuk mempermudah pengelolaan sampah. 
Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan terdiri 
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dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan 
akhir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan 
pemilahan sejak dari sumbernya (SNI 19-2454-2002).

Sesuai penelitian Hermawan (2008) terdapat hubungan 
yang positif antara persepsi ibu rumah tangga tentang 
kebersihan lingkungan dengan perilaku dalam memelihara 
kebersihan lingkungan. 

Masalah yang kita hadapi terkait perilaku masyarakat 
membuang sampah sembarang di daerah aliran sungai 
berkaitan dengan ketersediaan tempat sampah di setiap 
rumah, dimana tidak semua rumah memiliki tempat sampah 
yang memadai. Ketersediaan sarana prasarana di Kelurahan 
Rengas Pulau dan Labuhan Deli belum tersedia dengan 
baik. Ketersediaan tempat-tempat sampah masyarakat di 
Kelurahan Rengas Pulau memiliki dua gerobak sampah 
yang digunakan petugas kebersihan untuk mengangkut 
sampah masyarakat ke TPS dan dua tempat sampah DIPO. 
Tempat sampah yang disediakan Pemda untuk pejalan 
kaki tidak ada, tetapi untuk taman disediakan Pemprov 
sebanyak 6 buah dengan kapasitas 50 liter. Selain itu, 
sebagian tempat sampah masyarakat disediakan sendiri 
dan lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat 
sampah di halaman rumah sedangkan tempat sampah 
didalam rumah menggunakan kantong-kantong plastik.

Demikian juga ketersediaan sarana prasarana di Kelu-
rahan Rengas Pulau belum memadai. Tempat sampah 
yang digunakan keluarga di dalam rumah menggunakan 
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kantong-kantong plastik untuk membuang sampah rumah 
tangga. Sarana pengangkutan sampah masyarakat ke TPS 
menggunakan mobil pengangkut sampah yang datang 
setiap 1 kali dalam 3 hari dan langsung dibuang ke TPA 
Terjun. Tempat sampah yang disediakan Pemda untuk 
pejalan kaki tersedia berbentuk keranjang sampah, tetapi 
untuk taman disediakan Pemko Medan hanya 4 buah tempat 
sampah yang kedap air tanpa tutup dengan kapasitas 30 
liter. Selain itu, sebagian tempat sampah masyarakat 
disediakan Dinas Kebersihan Kota Medan setempat berupa 
keranjang-keranjang sampah dan sebagian lagi disediakan 
masyarakat untuk keperluan individu yang tidak membayar 
retribusi dan lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki 
tempat sampah di halaman rumah.

Dalam upaya mendukung terwujudnya sanitasi ling-
kungan yang sehat diperlukan tempat pembuangan 
sampah yang sesuai standar dan memenuhi syarat kese-
hatan seperti kedap air dan tertutup. Terkait dengan ma-
salah sampah tersebut, permasalahan umum sampah yang 
terjadi sampai saat ini adalah sampah sering dibuang di 
sembarang tempat, di tempat terbuka bahkan di daerah 
aliran sungai sehingga meskipun tidak terlihat tetapi 
menimbulkan bau kurang sedap, menarik perhatian 
binatang dan menjadi vektor penyakit, serta dapat ber-
bahaya bagi kesehatan manusia dan menimbulkan banjir.

Lokasi penempatan wadah sampah sebaiknya ditem-
patkan di halaman muka dan halaman belakang dan 
juga sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak 
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mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya, di 
luar jalur lalu lintas, di ujung gang kecil, di sekitar taman 
dan pusat keramaian, untuk pejalan kaki minimal 100 m 
jarak dari wadah sampah (SNI 19-2454-2002).

Ketersediaan sarana prasarana sampah ibu yang baik, 
sebagian besar berperilaku buruk dengan membuang 
sampah ke sungai berpotensi menyebabkan banjir 18 
orang (64,3%), dan ibu yang menyatakan ketersediaan 
sarana prasarana yang tidak baik sebagian besar memiliki 
perilaku yang buruk berpotensi menyebabkan banjir 54 
orang (76,1%). Demikian juga hasil pengamatan bahwa 
ketersediaan sarana dan prasarana belum mendukung 
dalam upaya mencegah terjadi banjir di Kecamatan 
Marelan Kota Medan. Hal ini disebabkan sebagian masya-
rakat belum memiliki tempat sampah, sampah yang 
tidak diangkut oleh petugas kesehatan dibiarkan saja, 
tempat-tempat pejalan kaki tidak tersedia tempat sampah 
dan tempat pembuangan sementara pada umumnya 
masyarakat menyatakan letaknya jauh dari pemukiman. 
Hal ini juga berkaitan dengan masyarakat yang memiliki 
penghasilan di bawah UMP (≤ Rp. 1.050.000) yang cen-
derung tidak membayar retreibusi sampah. Bahkan keha-
diran petugas kebersihan untuk mengangkut sampah 
dilakukan secara tidak rutin setiap harinya. Jadwal petugas 
kebersihan mengangkut sampah maksimal datang 3 kali 
sehari. Sampah-sampah keluarga yang mudah busuk 
dapat menimbulkan bau yang tidak sedap di sekitar rumah 
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seperti sampah sisa-sisa makanan. Masyarakat yang tidak 
membuang sampah sisa makanan 6 orang (6,1%). 

Menurut Eko (2010) upaya penanggulangan sampah 
di Kecamatan Marelen Kota Medan sudah menjadi kewaj-
iban Dinas Kebersihan. Walaupun demikian, dalam pelak-
sanaannya akan berjalan secara maksimal tanpa dukungan 
dari masyarakat dan apratur pemerintah dari tingkat kota 
hingga kelurahan. Perilaku masyarakat merupakan salah 
satu tulang punggung dalam mengatasi persoalan sampah 
yang dapat menimbulkan bencana banjir. 

Menurut Hakim (2006) solusi penanganan sampah 
dalam mencegah banjir yaitu: pembuatan jaringan sampah, 
membersihakan saluran air, meningkatkan daya serap 
tanah, dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang 
sampah diselokan, drainase ataupun sungai.

Sesuai hasil survei di lapangan Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS) di Kelurahan Medan Deli dan Rengas Pulau 
letaknya jauh dari pemukimanan masyarakat yang ber-
domilisi di sekitar aliran sungai, sehingga masyarkat cen-
derung membuang sampah di aliran sungai. Selain mudah 
dan cepat sampah yang dibuang dapat mengalir ke hilir 
menuju laut. 

Terbentuknya suatu perilaku membuang sampah 
sembarangan berkaitan dengan pandangan teori Green 
dalam Notoatmodjo (2003). Menurut Green perilaku ibu 
membuang sampah dibentuk oleh pengetahuan, sikap, 
norma, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, persepsi, 
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dan ketersediaan sarana prasarana. Faktor-faktor ini 
yang menjadi penyebab utama bagaimana perilaku ibu 
membuang sampah sembarangan terbentuk dan bertahan 
di dalam pikirannya. 

Pengamatan di lapangan diperoleh sebagian ibu yang 
enggan membayar retribusi sampah menyebabkan petugas 
kebersihan tidak mengangkut sampah keluarganya. Ibu 
merasa bahwa lahan pekarangan yang luas dapat dija-
dikan sebagai tempat pembakaran sampah. Walaupun 
su dah terdapat tulisan di panplet berupa larangan mem-
buang sampah ke DAS, namun kenyataannya ibu masih 
membuang sampah ke sungai Deli. Sampah yang diha-
silkan keluarga dapat menimbulkan pendangkalan atau 
penyempitan sungai Deli. Sampah-sampah keluarga 
yang mudah busuk dapat menimbulkan bau yang tidak 
sedap di sekitar rumah seperti sampah sisa-sisa makanan. 
Masya rakat yang membuang sampah sisa makanan ke 
sungai 74 orang (74,7%). Jika frekuensinya berulang dan 
dikalikan per harinya maka sungai Deli akan mengalami 
pen dangkalan yang menyebabkan ketinggian sungai akan 
naik sebandingkan dengan tinggi sedimen pendangkalan 
tersebut. 

Penanganan banjir menurut Tim Balai Teknologi 
Pe nge  lolaan (BTP) DAS Surakarta salah satunya adalah 
me ning katkan upaya penegakan hukum dan peraturan 
yang berkaitan dengan lingkungan khususnya banjir 
yaitu pelarangan bangunan di bantaran sungai, peraturan 
pembuangan sampah di sungai, kewajiban membuat, 
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resapan di perumahan, penerapan tata ruang yang 
ditetapkan secara lebih ketat dan pembatasan secara ketat 
perubahan penggunaan lahan.

Untuk itu perlu dukungan pemerintah kecamatan 
mem berikan teguran atau sanksi kepada masyarakat 
yang membuang sampah sembarang di DAS sungai Deli 
Kota Medan. Demikian bagi Badan Pengendalian Bencana 
Banjir Daerah melakukan tahap pra mencana dengan 
memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi 
membangun, membersihkan saluran drainase, menjaga 
dan memantau kondisi lingkungan. Pada saat bencana 
terjadi kerjasama yang baik dalam pengevakuasian korban 
bencana dalam menyiapkan tempat, pembagian makanan, 
pakaian dan penyediaan obat-obatan. 

E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah 
dipaparkan pada bagian terdahulu, maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu tentang manfaat mengelola sampah 
kategori sedang (57,6%), akibat membuang sampah 
kategori buruk (47,5%) dan pencegahan risiko akibat 
sampah juga buruk (45,5%) sehingga menyebabkan ibu 
berperilaku buruk dengan membuang sampah sembarang 
berpotensi bencana banjir di DAS Deli (72,7%). 
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2. Ketersediaan sarana prasarana di DAS Deli tidak baik 
(71,7%) sehingga menyebabkan ibu berperilaku buruk 
dengan membuang sampah sembarangan berpotensi 
bencana banjir di DAS Deli. 

3. Ada pengaruh pengetahuan tentang sampah (manfaat, 
akibat dan pencegahan) dan ketersediaan sarana prasarana 
terhadap perilaku ibu membuang sampah berpotensi 
bencana banjir. Variabel ketersediaan sarana prasarana 
dominan memengaruhi perilaku ibu membuang sampah 
berpotensi bencana banjir.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 
saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengambil keputusan pada Dinas Kebersihan dan instansi 
terkait untuk menerapkan retribusi sampah kepada selu-
ruh masyarakat dan menambah petugas kebersihan 
dengan frekunsi mengangkut sampah 1 kali sehari, motor 
pengangkut sampah dan jaring sungai sesuai kebutuhan 
sehingga masyarakat tidak membuang sampah di pinggir 
sungai atau Sungai Deli yang berpotensi menyebabkan 
banjir.

2. Pemerintahan Kota Medan merencanakan peraturan ten-
tang alokasi dana untuk pengerukan dasar Sungai Deli 
dan menjadwalkan kegiatannya setiap dua tahun sekali 
dan pengaturan keikutsertaan masyarakat dalam penang-
gulangan bencana banjir. 
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3. Pemerintah Kecamatan/Kelurahan agar menyediakan papan 
pengumuman/ pamflet/spanduk yang berisi larangan dan 
himbauan pada lokasi-lokasi yang tepat yang mudah dilihat 
dan dibaca masyarakat.

4. Perlunya mengikutsertakan intansi kesehatan dan tokoh 
masyarakat/LSM sebagai motivator untuk mengajak 
masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan sampah 
untuk meminimalisasi timbulnya bencana banjir.

5. Perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam 
pengelolaan sampah dengan memberdayakan kader-kader 
kesehatan melalui peningkatan frekuensi penyuluhan 
tentang kebersihan, gotong royong agar masyarakat 
merasakan manfaat terhadap dampak sampah yang dapat 
menimbulkan penyakit khususnya diare dan bencana banjir. 
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