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RINGKASAN  

Perubahan gerak dan distribusi air dipengaruhi oleh adanya ekstrimitas hujan dan konversi lahan.  

Curah hujan menjadi lebih ekstrim dari sebelumnya, sehingga terjadi perubahan rezim hidrologi.  

Konversi lahan dari yang kurang kedap menjadi kedap, terutama di daerah perkotaan, akan 

mempengaruhi gerak air di muka bumi.  Upaya telah banyak dilakukan, diantaranya dengan 

tindakan teknis maupun non teknis.  Akan tetapi hasil yang didapat belum optimal.  Oleh karena 

itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola penyebab banjir agar banjir tidak terjadi dan 

infrastruktur drainase tidak terdegradasi serta tetap dapat berfungsi seperti rencana sebelumnya, 

yang dikenal dengan sebutan “sistem drainase berwawasan lingkungan”.  Penelitian disertasi ini 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya degradasi fungsi infrastruktur drainase 

dan mengembangkan konsep drainase berwawasan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan 

lingkungan di Kawasan Terbangun DAS Cikapundung. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan cluster permukiman dengan membagi daerah studi menjadi 

beberapa cluster.  Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan.  Tahap pertama adalah melakukan 

studi literatur, kolekting data dan mengidentifikasi pengaruh perubahan rezim hidrologi dan 

degradasi fungsi infrastruktur drainase.  Tahap kedua adalah melakukan review pengembangan 

sistem drainase dengan melakukan simulasi pengembangan sistem drainase untuk mengetahui 

kelemahannya dan membuat konsep drainase berwawasan lingkungan yang adaptif terhadap 

perubahan lingkungan.  Sedangkan tahap ketiga adalah melakukan analisis kebijakan terhadap 

sistem drainase berwawasan lingkungan yang disesuaikan dengan hirarki kebijakan (nasional, 

provinsi, kabupaten/kota, komunitas).  Pada laporan penelitian ini akan dibahas hasil penelitian 

kemajuan tahap 1 terkait analisis perubahan rezim hidrologi dan tutupan lahan di kawasan 

terbangun DAS Cikapundung.  Hasil dari penelitian tahap ini adalah bahwa telah terjadi 

perubahan pola curah hujan di wilayah studi dan pola debit aliran Sungai Cikapundung menjadi 

lebih ekstrim dari sebelumnya yang disebabkan oleh konversi lahan dan iklim.  Perubahan ini 

mengakibatkan intensitas hujan dan debit banjir rencana meningkat.  Hal ini ditandai juga 

dengan cenderung meningkatnya koefisien limpasan air hujan serta menurunnya baseflow di 

DAS Cikapundung Hulu.  Akibatnya fungsi infrastruktur drainase mengalami perubahan dan 

debit banjir rencana desainnya perlu dikoreksi. Dari penelitian ini, penggunaan data yang sedikit 

(5 dan 10 tahun data) menghasilkan intensitas hujan dan debit banjir rencana yang lebih ekstrim 

dibandingkan penggunaan data yang banyak (20 dan 35 tahun data).  Hal ini menunjukkan 

bahwa pemilihan jumlah data yang lebih sedikit akan menghasilkan perencanaan infrastruktur 

drainase yang lebih aman karena debit banjir rencana yang digunakan lebih besar. 

 

Kata kunci: Cikapundung,  debit banjir rencana, fungsi infrastruktur drainase, intensitas hujan, 

konversi lahan, permukiman  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

Sumber daya air di suatu daerah dapat kembali seperti kondisi sebelumnya melalui 

mekanisme pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu siklus.  Sumber daya 

air dapat didefinisikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui melalui siklus 

hidrologi, yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan konversi lahan, membentuk rezim 

hidrologi tercatat di data historikal hidrologi dimana komponennya berkarakter acak dan 

stokastik (Arwin & Plamonia, 2012).  Sedangkan siklus hidrologi atau daur hidrologi adalah 

perjalanan air dari permukaan air laut ke atmosfer kemudian akan jatuh ke permukaan tanah 

lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir kembali ke laut 

(Soemarto, 1987).  Daur hidrologi merupakan konsep dasar tentang keseimbangan air secara 

global dan juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Dalam daur hidrologi 

ini terdapat beberapa proses yang saling terkait yaitu proses hujan (presipitasi), penguapan 

(evaporation), evaporasi, transpirasi dan evapotranspirasi, intersepsi, infiltrasi, perkolasi, 

aliran limpasan, aliran air bawah tanah, dan debit sungai.  Meskipun sumber daya air dapat 

diperbaharui, namun keberadaan air di suatu tempat belum tentu sama jumlahnya dari waktu 

ke waktu.  Hal ini dapat disebabkan karena pergerakan air dan distribusi air yang berubah 

setiap waktu.   

Perubahan gerak dan distribusi air ini dipengaruhi oleh adanya ekstrimitas hujan dan 

konversi lahan.  Curah hujan menjadi lebih ekstrim dari sebelumnya. Saat musim kemarau 

semakin lama, sedangkan saat musim hujan, curah hujan semakin tinggi.  Sehingga pada 

curah hujan ekstrim basah menimbulkan bencana banjir (Tjasyono & Gernowo, 2008). 

Sedangkan bila ditinjau dari konversi lahan, perubahan tutupan lahan dari yang kurang kedap 

menjadi kedap, terutama di daerah perkotaan, akan mempengaruhi gerak air di muka bumi.  

Dengan semakin kedapnya permukaan tanah, maka semakin sedikit air yang bisa meresap ke 

dalam tanah dan semakin banyak air hujan yang melimpas.   

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Upaya telah banyak dilakukan, diantaranya dengan tindakan teknis maupun non 

teknis.  Tindakan teknis tersebut antara lain dengan melakukan normalisasi saluran dan 

sungai, perbaikan saluran maupun pembuatan sudetan sungai.  Sedangkan tindakan non 

teknis dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 

limpasan air hujan.  Akan tetapi hasil yang didapat belum optimal.  Hal ini disebabkan karena 

penanganan yang dilakukan masih bersifat kuratif, artinya penanganan dilakukan untuk 

mengelola banjir agar tidak berdampak merugian dan mengganggu aktifitas masyarakat dan 

bukan untuk mengelola penyebab banjir yang ada di daerah tangkapan air.  Selama penyebab 

banjir tersebut tidak dikelola dengan baik, maka banjir akan tetap terjadi dan terulang, bahkan 

semakin parah.  Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola penyebab 

banjir agar banjir tidak terjadi dan infrastruktur drainase tidak terdegradasi serta tetap dapat 

berfungsi seperti rencana sebelumnya.  Sistem ini kenal dengan sebutan “sistem drainase 

berwawasan lingkungan”. 

Gambar 1.1 Penyebab Degradasi Fungsi Infrastruktur 

Drainase 
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Untuk dapat mengelola penyebab banjir dengan baik, diperlukan analisis yang lebih 

mendalam mengenai penyebab banjir yang ada di daerah tangkapan air dan bagaimana 

keterkaitan antara penyebab tersebut dengan kemungkinan banjir yang terjadi.  Dengan 

analisis tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran penyebab banjir yang menjadi awal 

permasalahan, sehingga dapat diusulkan suatu penanganan infrastruktur drainase yang lebih 

tepat sasaran dan lebih resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Gambaran 

konsep pengendalian banjir dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini. 

Gambar 1.2 Konsep Pengendalian Banjir 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pemanasan Global, Perubahan Iklim, dan Ekstrimitas Hujan 

Pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) 

merupakan fenomena alam yang terjadi karena memburuknya kualitas lingkungan akibat 

pencemaran dan penggunaan energi yang berlebihan.  Fenomena ini ditandai dengan 

meningkatnya suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun.  Perubahan iklim mempengaruhi 

langsung komponen utama hidrologi curah hujan, naiknya permukaan laut dan peluasan 

dataran ke arah laut secara artificial dengan reklamasi telah mengancam semakin sulitnya 

pembuangan limpasan air hujan dari daratan ke laut (Arwin, S., 2011).   

Terkait dengan siklus hidrologi, perubahan iklim mempengaruhi anomali distribusi 

curah hujan baik secara spasial maupun temporal. Namun demikian pada skala kecil, pola 

curah hujan tahunan, debit sungai dan hasil air cenderung tidak terpengaruh oleh adanya 

perubahan iklim, meskipun ada kecenderungan menurunnya jumlah air tersedia untuk 

keperluan rumah tangga maupun budidaya pertanian (BPTKPDAS, 2012).  Salah satu 

dampak dari meningkatnya suhu permukaan bumi adalah semakin ekstrimnya curah hujan.   

Pada musim kemarau kekeringan semakin lama, dan pada musim penghujan curah 

hujan semakin singkat durasinya.  Curah hujan yang ekstrim dapat terjadi akibat peningkatan 

kelembaban udara dan semakin banyaknya uap air yang timbul karena suhu permukaan bumi 

yang meningkat.  Dengan semakin banyaknya uap air, akan semakin banyak pula air hujan 

yang jatuh ke bumi.  Hal ini dibuktikan oleh Hanifah, dkk. (2011) yang melakukan penelitian 

di Kota Bandung pada tahun 2010. Hasil analisis intensitas curah hujan yang dilakukan 

menunjukkan bahwa jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 

2010, seluruhnya berada di atas normal demikian pula dengan jumlah hari hujannya. 

Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut dengan kondisi di 

atas normal jarang sekali terjadi di wilayah Bandung.   

Konversi Lahan 

Selain akibat pemanasan global dan perubahan iklim, limpasan air hujan di 

permukaan bumi juga akan meningkat dengan bertambahnya alih fungsi lahan atau konversi 

lahan.  Konversi lahan di Kawasan DAS hulu berupa perambahan hutan menjadi lahan 

budidaya dan permukiman maka akan terjadi ekstrimitas debit air memperparah ancaman 

banjir & kekeringan di kawasan pesisir (Arwin, S., 2011).  Alih fungsi lahan dapat terjadi 

karena adanya pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan untuk tempat tinggal, 

bercocok tanam, berkebun, dan aktivitas lain yang membutuhkan tempat.  Pada umumnya 
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alih fungsi lahan yang terjadi akan membuat permukaan tanah menjadi lebih tertutup dan 

lebih kedap dari sebelumnya.  Sehingga kesempatan air hujan untuk meresap ke dalam tanah 

semakin berkurang. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menanggung beban aktivitas 

penduduk yang besar.  Di Kota Bandung, perkembangan pembangunan sangat pesat sehingga 

tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan air juga semakin meningkat.  Hal ini ditunjukkan 

dalam 30 tahun (1973 – 2003) penggunaan air tanah di Kota Bandung meningkat dari 0,05 

sampai 7,3 m/tahun dan di beberapa tempat muka air tanah mencapai 100 m dari permukaan 

tanah (Ruchijat, 2006).  Oleh karena itu di Kota Bandung, diperlukan rekayasa teknologi 

pengelolaan limpasan air hujan yang dapat meningkatkan kapasitas air hujan yang masuk ke 

dalam tanah dan mempertahankan ketersediaan air tanah. 

Limpasan  Air Hujan 

Pengelolaan sumber daya air sangat dipengaruhi oleh distribusi hujan di atas 

permukaan bumi (Tjasyono & Gernowo, 2008). Air hujan yang jatuh di permukaan bumi 

sebagian akan melimpas di atas permukaan tanah sedangkan sebagian lagi akan menguap 

atau meresap ke dalam tanah.  Besarnya limpasan tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya 

curah hujan yang jatuh dan kondisi permukaan lahan tempat air hujan itu jatuh (Farida & 

Noordwijk, 2004). 

Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun 

waktu tempat air hujan tersebut terkonsentrasi. Analisis intensitas curah hujan dapat diproses 

dari data curah hujan yang terjadi (Fakhrudin & Handoko, 2010).  Faktor-faktor penentuan 

intensitas hujan yang mempengaruhi limpasan air hujan adalah: 

1. Periode ulang hujan rata-rata yang diperoleh 

2. Karakteristik intensitas durasi, dan 

3. Waktu konsentrasi yang sama dengan durasi hujan 

Kondisi permukaan lahan sangat menentukan besarnya air hujan yang melimpas di 

permukaan tanah.  Semakin tertutup lahan atau permukaan tanah, semakin sulit air hujan 

menyerap ke dalam tanah.  Banyaknya limpasan air hujan dapat ditentukan menggunakan 

koefisien pengaliran.  Koefisien pengaliran merupakan perbandingan antara besarnya 

limpasan aliran terhadap besarnya hujan yang menyebabkan limpasan tersebut (Suripin, 

2004).  Besarnya koefisien pengaliran dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 
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1. Tata guna lahan, yaitu semakin banyak bangunan di atas tanah asli, maka semakin besar 

air hujan yang melimpas. Oleh karena itu semakin sedikit air  hujan yang berinfiltrasi, 

sehingga koefisien pengaliran (C) semakin besar. 

2. Kemiringan tanah, yaitu semakin besar kemiringan tanah aliran akan semakin cepat. 

Sehingga kesempatan berinfiltrasi lebih sedikit dibanding limpasan dan koefisien aliran  

(C) semakin besar. 

3. Struktur tanah, berhubungan dengan porositas tanah yang dipengaruhi ukuran butirnya, 

dimana semakin besar porositas tanahnya , maka semakin banyak yang dapat berinfiltrasi 

sehingga koefisien  aliran semakin kecil 

4. Kelembaban tanah, yaitu jika kadar kelembaban lapisan teratas tinggi maka kemampuan 

berinfiltrasi kecil karena kejenuhan tanah meningkat dan koefisien aliran semakin besar 

 

Luas daerah pengaliran harus diperhitungkan secara teliti karena merupakan satu-satunya 

elemen dalam perhitungan besarnya limpasan dengan metoda rasional (Ridwan, 2001).  

Informasi luas daerah pengaliran meliputi : 

1. Tata guna lahan (land use), keadaan sekarang dan rencana kedepan (Renstra), karena hal 

ini akan mempengaruhi tata cara dan sistem jaringan drainase yang akan dibangun, atau 

diperbaiki. 

2. Karakteristik lahan, dan vegetasi-nya, karena hal ini akan berpengaruh kepada koefisen 

aliran permukaan (run off coeffisien) C. 

Infrastruktur Drainase 

Pengaruh climate change dan konversi lahan menyebabkan terjadi ekstrimitas debit 

air (perubahan watak aliran) sehingga meningkatnya ancaman banjir & kekeringan 

berdampak pada degradasi fungsi Infrastruktur SDA. (Arwin, S., 2009).  Hal ini dapat terjadi 

karena infrastruktur drainase didisain menggunakan data curah hujan saat perencanaan dan 

beberapa tahun sebelumnya serta menggunakan perkiraan kondisi tata guna lahan yang akan 

datang.  Perubahan yang ekstrim terhadap curah hujan dan perubahan tata guna lahan diluar 

yang telah diperkirakan akan membuat kapasitas air limpasan yang harus disalurkan menjadi 

lebih besar dari kapasitas disain infrastruktur drainase tersebut.  Dengan demikian 

infrastruktur tersebut tidak akan dapat menangani kapasitas air limpasan tersebut sehingga 

menimbulkan banjir dan degradasi fungsi infrastruktur drainase.   

Selain itu, infrastruktur drainase yang telah diterapkan masih konvensional dan 

berpegang pada paradigma lama drainase, yaitu pematusan air dengan sesegera mungkin 
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mengalirkan air (terutama air hujan) ke badan drainase terdekat.  Penerapan paradigma lama 

drainase ini memiliki beberapa kekurangan antara lain (Susmono, 2013): 

1. Konservasi air di kawasan yang dipatuskan rendah 

2. Banjir di bagian hilir di musim hujan 

3. Fluktuasi debit sungai dan termasuk air tanah yang terkait akan sangat tinggi pada 

muslim hujan dan kemarau 

4. Fluktuasi alamiah debit dan muka air sungai berubah 

5. Muka air tanah akan cenderung turun karena infiltrasi rendah 

Pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar dan tidak bisa 

dilaksanakan bila hanya bertumpu pada kekuatan atau sumberdaya pembangunan yang 

dikuasai pemerintah kota/kabupaten (Hidayatsyah, 2012).  Mengingat mahalnya investasi 

yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur drainase sedangkan limpasan air hujan 

yang harus ditangani infrastruktur tersebut meningkat, maka diperlukan suatu upaya untuk 

mempertahankan fungsi utilitas infrastruktur drainase tersebut dengan mengurangi kapasitas 

air hujan yang melimpas ke dalam infrastruktur drainase tersebut dan mengurangi debit 

puncak pengaliran air hujan.  Upaya tersebut merupakan upaya perbaikan terhadap 

lingkungan di lahan yang telah terbangun untuk mengembalikan jumlah limpasan air hujan 

seperti sebelum terbangun dengan menerapkan suatu sistem drainase yang lebih ramah 

terhadap lingkungan atau dikenal sebagai sistem drainase eco friendly atau ecodrain. 

Selain mencegah timbulnya banjir dan mempertahankan fungsi utilitas suatu 

infrastruktur drainase, keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem 

drainase berwawasan lingkungan adalah dapat dipertahankannya fungsi hidrologis air karena 

dalam sistem drainase berwawasan lingkungan diterapkan beberapa konsep seperti (Susmono, 

2013): 

1. MENAMPUNG air sementara melalui kolam-kolam retensi, bak-bak tandon, lahan- 

lahan penampung air alami/buatan 

2. MERESAPKAN air ke dalam tanah melalui berbagai cara.  

3. MENGALIRKAN air ke sungai terdekat tanpa melampaui kapasitas sungai.  

4. MEMELIHARA kualitas air dan habitat air 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kapasitas limpasan air 

hujan dan meningkatkan jumlah air yang meresap ke dalam tanah, sekaligus mengurangi 

debit puncak adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen drainase berwawasan 

lingkungan.  Penerapan teknologi drainase berwawasan lingkungan sudah banyak dilakukan 

di berbagai wilayah dunia.  Contohnya yang diteliti oleh Sudaryo Broto & Hadi Susanto 
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(2008) tentang waduk resapan; Siswanto & Joleha (2001) tentang sumur resapan di 

permukiman; Kartini Halief, Ratih Dwi Prasetya Ningsih & Nuryanto (2011) tentang teknik 

Bioretensi, Bambang Soenarto (2007) tentang Sumur Injeksi, L.M. David & P. Sousa (2008) 

tentang Kolam Retensi, dan lain sebagainya.   

Meskipun sudah banyak penggunaan teknologi drainase berwawasan lingkungan di 

berbagai wilayah dunia, tetapi teknologi tersebut perlu dan harus dikaji efektifitasnya serta 

disesuaikan teknologinya dalam penggunaannya di Indonesia (Darsono, 2007).  Penerapan 

instrumen drainase berwawasan lingkungan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

dan stakeholder yang akan mengelola instrumen tersebut, karena tidak semua instrumen  

tersebut dapat diterapkan di semua tempat.  Karena kondisi lingkungan di suatu daerah 

berbeda-beda, maka pemerintah membuat panduan untuk pengembangan drainase 

berwawasan lingkungan yang mengarahkan penerapan konsep pengelolaan drainase 

berwawasan lingkungan dalam skala-skala penerapan, yaitu skala rumah tangga, skala 

komunal, dan skala wilayah (Susmono, 2013). 

Studi Terdahulu dan State of the Art 

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan ekstrimitas hujan, konversi lahan dan 

drainase berwawasan lingkungan telah banyak dilakukan.  Kajian yang berkaitan dengan 

perubahan iklim lebih cenderung terhadap perubahan kondisi curah hujan.  Beberapa 

penelitian tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. 

1. M. Fakhrudin dan Unggul Handoko (2010) mengidentifikasi curah hujan DAS di 

Jabodetabek dalam kaitannya dengan perubahan iklim global.  Hasil analisa terhadap 13 

stasiun curah hujan selama 24 – 35 tahun di DAS Jabodetabek menunjukkan bahwa 

parameter R5d sebagian besar (85%) mempunyai kecenderungan meningkat dan 

sebagian kecil (15%) mengalami penurunan. Sedangkan untuk parameter R10 dan SDII 

pola curah hujan terjadi sebaliknya, sebagian besar (85%) mengalami penurunan untuk 

parameter R10 dan curah hujan dengan parameter SDII sebesar 65% mengalami 

penurunan. 

2. Annie Hanifah dan Endarwin (2010) melakukan analisis intensitas curah hujan wilayah 

Bandung pada awal 2010.  Dalam makalahnya, pada awal 2010 di wilayah Bandung 

telah terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi serta berlangsung dalam waktu 

yang cukup lama. Berdasarkan hasil analisis intensitas curah hujan diketahui bahwa 
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jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2010, seluruhnya 

berada di atas normal demikian pula dengan jumlah hari hujannya.  

3. Bayong Tjasyono HK. dan R. Gernowo (2008) melakukan analisis terhadap curah hujan 

ekstrim di area Monsun basin Bandung.  Dalam makalah tersebut dikatakan bahwa 

Monsun Indonesia adalah bagian dari monsun Asia Timur dan Asia Tenggara. Angin 

monsun barat dan monsun timur yang bertiup di atas area basin (cekungan) Bandung 

akan mengalami penekanan dan gerak turun (subsidensi) sehingga jumlah curah hujan 

kecil. Karena monsun barat lebih lembab dari pada monsun timur, maka rasio jumlah 

curah hujan dalam musim monsun barat dan monsun timur selalu lebih besar dari satu.   

4. Chairuddin (2006) melakukan Identifikasi Karakteristik Sumber-sumber Air di 

Cekungan Bandung Menggunakan GIS dan Remote Sensing.  Aspek yang ditinjau dalam 

penelitiannya berupa kondisi klimatologi, pertumbuhan penduduk dan tata guna lahan 

untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan terhadap sistem aliran air yang ada 

sebagai akibat dari penggunaan lahan. Teknologi yang digunakan adalah Teknologi 

Penginderaan Jauh yaitu data citra LANDSAT dengan data time series dari tahun 1983 

sampai tahun 2001. Metode yang dipakai dalam melakukan analisis citra yaitu dengan 

Normalized difference vegetation index(NDVI). Hasil analisis citra Landsat time series 

tahun 1983, 1994 dan tahun 2001 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dari 

karakteristik sumber-sumber air yang mempunyai kecenderungan meningkat.  

5. M. Khairul Rizal (2009) melakukan analisis pemetaan zonasi resapan air untuk kawasan 

perlindungan sumberdaya air tanah (groundwater) PDAM Tirta Nadi Sibolangit 

Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.  Penelitian tersebut dilakukan untuk 

menganalisis zonasi resapan air tanah untuk kawasan perlindungan sumberdaya air tanah 

di Kawasan Sibolangit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Topografi, 

Geologi dan Hidrogeologi sangat berpengaruh terhadap penentuan zona resapan air pada 

daerah penelitian, sedangkan faktor-faktor infiltrasi, perkolasi, permeabilitas, kerapatan 

lindak (bulk density), curah hujan, tutupan lahan dan pengelolaan lahan memberi 

kontribusi terhadap kuantitas daerah resapan air pada daerah penelitian.  

6. Bryant dkk. (2003) meneliti berkaitan dengan proses transportasi aliran dan bahan 

terlarut dalam sumur injeksi.  Mereka membuat model berkaitan dengan profil 

transportasi aliran dan bahan terlarut di sekeliling sumur injeksi.  Hasilnya menunjukkan 

bahwa transprotasi pada awal proses sangat tergantung pada letak relatif batuan.  Model 

ini telah diaplikasikan untuk menghitung transportasi pencemar di batuan sekitar injektor 

dan memodelkan hasil penyebaran kontaminan di hilir sumur injeksi. 
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7. Deletic, dkk. (2011) memberikan kontribusi pada harmonisasi pola pikir untuk 

mendefinisikan dan menilai ketidakpastian dalam hal modeling drainase perkotaan.  

Dalam tulisannya dipetakan sumber ketidakpastian dalam model drainase perkotaan.  

Hasil akhirnya adalah Global Assessment of Modelling Uncertainties (GAMU) yang 

menampilkan pandangan baru untuk memetakan dan mengkuantifikasi sumber 

ketidakpastian dalam model drainase perkotaan. 

8. Thorndahl, S. (2007) meneliti salah satu alternatif metode probabilistik, yaitu the first-

order reliability method (FORM).  Dalam metode ini, data series hujan dibagi menjadi 

data satu kejadian dan setiap kejadian dijadikan data hytograph hujan sintetik berbentuk 

Gaussian dengan parameter seperti ke dalam hujan, durasi dan puncak intensitas hujan.  

Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini sangat aplikatif sebagai alternatif simulasi 

data panjang yang tradisional dari sistem draiane perkotaan, terutama bila tidak ada 

gangguan berarti dalam akurasi modelnya. 

9. Elliot, dkk. (2007) membandingkan beberapa model yang dapat digunakan dalam 

penerapan model Low Impact Urban Stormwater Drainage.  Hasilnya menunjukkan 

bahwa seluruh model yang ditinjau menggunakan metode konvensional untuk 

membangkitkan data limpasan dan perulangannya.  Beberapa model sudah memasukkan 

LID dalam modelnya.  Kesepuluh model tersebut adalah: MOUSE, MUSIC, P8, PURRS, 

RUNQUAL, SLAMM, StormTac, SWMM, UVQ, dan WBM. 

10. Rauch, dkk. (2002) mencoba software yang diberi nama REBEKA.  Software ini 

dibangun untuk menyediakan alat untuk mengelola suatu tipe aliran air yang kecil.  

Dalam jurnal tersebut diuraikan latar belakang dari metodologi software tersebut. 

11. Sansalone, dkk. (2011) melakukan penelitian dengan mengkuantifikasi filtrasi dan 

kloging dari paving semen yang permeabel (CPP) untuk diisi air limpasan dengan 50 

sampai 200 mg/l melalui partikel pasir terdistribusi heterogen.  Permeabel pavement 

digambarkan dapat mereduksi konduktivitas hidrolis awal (ko) selama waktu pengisian.   
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Penelitian.  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh konsep drainase berwawasan lingkungan yang 

adaptif terhadap perubahan lingkungan Kawasan Terbangun di DAS Cikapundung untuk 

mempertahankan fungsi infrastruktur drainase yang telah ada sekaligus melakukan 

konservasi air. 

Luaran (output) hasil penelitian .  

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran : 

1. Draft Disertasi 

2. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional  

Kontribusi Hasil Penelitian.  

Kontribusi hasil penelitian ini adalah menemukan penyebab terjadinya degradasi fungsi 

infrastruktur drainase dan upaya mengeliminasi penyebab degradasi fungsi infrastruktur 

drainase untuk keberlanjutan sumber daya air (solusi) dan mempertahankan fungsi hidrologis 

infrastruktur drainase yang telah ada serta melestarikan sumber daya air, baik air tanah 

maupun air permukaan. 
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BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Keseluruhan penelitian disertasi dilakukan mulai Bulan Januari 2014 sampai dengan 

Bulan Juni 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan dilakukan di kawasan 

terbangun DAS Cikapundung. Pemilihan kawasan terbangun DAS Cikapundung sebagai 

lokasi studi karena permasalahan banjir yang berkaitan dengan ekstrimitas hujan dan 

konversi lahan juga terjadi di DAS Cikapundung. Diharapkan kawasan terbangun DAS 

Cikapundung dapat mewakili karakteristik DAS di negara tropis, terutama yang berada dalam 

zone hujan yang sama (zone hujan munsoon).  Gambar 4.1 berikut ini menunjukkan peta 

lokasi penelitian. 

 

Gambar 4.1 Lingkup Daerah Studi dan Letak Pos Hujan & Debitnya 

Tahapan Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.   
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Gambar 4.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Tahap I 

Dalam tahap I merupakan tahapan pengumpulan dan pengolahan data awal yang 

diperlukan untuk dapat mengembangkan konsep drainase berwawasan lingkungan kawasan 

terbangun DAS Cikapundung.  Dalam tahap ini dilakukan studi literatur, pengumpulan data – 

baik data sekunder maupun data primer, pengolahan data curah hujan, pengolahan data debit 

sungai, pengolahan data tata guna lahan, dan melakukan analisis terhadap perubahan rezim 

hidrologi terkait dengan kejadian banjir. Analisis dilakukan menggunakan SPSS dan ArcGIS. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.3 berkaitan dengan diagram alir 

tahap 1. 

STUDI LITERATUR (LITERATURE REVIEW)

PENGUMPULAN DATA

PENGOLAHAN DATA 

HUJAN DAN DEBIT

REVIEW PERENCANAAN DRAINASE

SIMULASI DISAIN  

DRAINASE 

(METODE RASIONAL)

SIMULASI DISAIN DRAINASE 

BERWAWASAN LINGKUNGAN 

(METODE RASIONAL MODIFIKASI)

KOMPARASI DRAINASE DAN DRAINASE 

BERWAWASAN LINGKUNGAN

PENYUSUNAN DISERTASI

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

IDENTIFIKASI DEGRADASI REZIM HIDROLOGI 

DAN INFRASTRUKTUR DRAINASE

PENGEMBANGAN KONSEP DISAIN DRAINASE BERWAWASAN 

LINGKUNGAN (SKALA INDIVIDUAL, KOMUNAL, KAWASAN)

ANALISIS KEBIJAKAN DRAINASE BERWAWASAN 

LINGKUNGAN

IDENTIFIKASI CLUSTER PERMUKIMAN
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TAHAP ISTUDI LITERATUR

PENGUMPULAN DATA 

· HUJAN : 6 POS HUJAN DI DAS CIKAPUNDUNG (1982 – 2011)

· IKLIM   : SUHU, PENYINARAN, KELEMBABAN UDARA, KEC.ANGIN

· CATCHMENT AREA : PETA LANDCOVER LANDSAT (1995, 2005, & 2013)

· DEBIT  : 4 POS DEBIT DI SUNGAI CIKAPUNDUNG (1982 - 2011) 

PENGOLAH DATA DEBIT

· PEMBANGKITAN DATA   :

        METODE MOCK, NRECA 

· KALIBRASI DATA TIME 

SERIES DEBIT (Q) 

PENGOLAH DATA HUJAN 

· PEMBANGKITAN DATA :  METODE ARITMATIK, KORELASI DATA POS,      

                       PEMBANDING NORMAL

· UJI KONSISTENSI         : METODE KURVA MASSA GANDA

· UJI HOMOGENITAS      : GRAFIK TES HOMOGENITAS

· ANALISIS FREKUENSI : METODE GUMBEL, LOG NORMAL, LOG PEARSON III

· INTENSITAS HUJAN     : METODE VAN BREEN, HASPER DER WEDUWEN

· PERH. HUJAN WILAYAH : METODE ARITMATIK, POLYGON THIESSEN

PENGOLAH CATCHMENT AREA

· INTERPRETASI DATA PETA JADI KELOMPOK DAERAH LINDUNG/HUTAN, 

DAERAH PERTANIAN, DAN DAERAH PERMUKIMAN.

· PENETAPAN KOEFISIEN LIMPASAN CATCHMENT AREA TIAP KELOMPOK

· PERHITUNGAN LUAS AREA SETIAP KELOMPOK

PENGOLAH DATA IKLIM

· TREND PERUBAHAN IKLIM

INVENTARISASI PENYEBAB DEGRADASI FUNGSI 

INFRASTRUKTUR DRAINASE

· CATCHMENT AREA: OBSERVASI LAPANGAN 

· KONDISI & DIMENSI SALURAN EKSISTING: 

OBSERVASI LAPANGAN

· KEJADIAN BANJIR DAN GENANGAN: FREKUENSI, 

TINGGI, LUAS, LAMA BANJIR/GENANGAN à 

INSTANSI TERKAIT 

· LOKASI : SALAH SATU DAERAH PERMUKIMAN

ANALISIS PERUBAHAN REZIM HIDROLOGI

· TREND PERUBAHAN HUJAN DAN DEBIT (MAX & MIN) : 

      MOVING AVERAGE DATA TAHUNAN & GROUPING 5 TAHUNAN

· PERBANDINGAN KURVA IDF THN 1982 – 1996 & 1997 – 2011 KE-6 POS HUJAN 

· HUBUNGAN HUJAN WILAYAH DAN DEBIT POS

· PERUBAHAN HIDROGRAF BANJIR: METODE HSS NAKAYASU

PENGARUH PERUBAHAN REZIM HIDROLOGI & KONVERSI LAHAN TERHADAP 

DEGRADASI FUNGSI INFRASTRUKTUR DRAINASE KONVENSIONAL :

METODE DESKRIPTIF  

Gambar 4.3 Diagram Alir Tahap 1 

 

Tahap II 

Dalam tahap II merupakan tahapan Review Perencanaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang umum dilakukan dalam perencanaan saluran drainase yang dilanjutkan dengan 

pengembangan konsep drainase berwawasan lingkungan.  Dalam tahap ini dilakukan 

Pembuatan Cluster Area, Simulasi Perencanaan Drainase Konvensional Kawasan Terbangun, 

Simulasi Drainase Kawasan Terbangun Berwawasan Lingkungan, Komparasi Kapasitas 

Saluran hasil simulasi perencanaan drainase Konvensional dan drainase Berwawasan 

Lingkungan, dan diakhiri dengan Pengembangan Konsep Sistem Drainase Berwawasan 

Lingkungan.  Tahap 2 ini merupakan tahapan dalam penelitian disertasi yang akan didanai 

dengan hibah disertasi doktor. 

Review Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

Sebelum melakukan pembuatan cluster area dan simulasi pengembangan sistem 

drainase, baik sistem drainase biasa maupun sistem drainase berwawasan lingkungan, 

dilakukan review perencanaan dan pengembangan sistem drainase.  Review ini dilakukan 

menggunakan metode deskriptif.  Dalam review ini, diulas bagaimana cara melakukan 

perencanaan suatu sistem drainase, baik perencanaan sistem saluran drainase maupun sistem 
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drainase berwawasan lingkungan yang selama ini dilakukan.  Dengan mengetahui langkah-

langkah perencanaan drainase diharapkan akan dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahannya, 

sehingga dapat diusulkan perbaikan dalam langkah-langkah perencanaan tersebut, terutama 

berkaitan dengan pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan. 

Pembuatan Cluster Area 

Cluster area dibuat untuk mewakili suatu sub catchment area di kawasan permukiman 

perkotaan yang menjadi daerah studi dari suatu DAS.  Pada tahap 1 wilayah studi telah 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok daerah, yaitu kelompok daerah hutan, pertanian dan 

permukiman.  Pembuatan Cluster Area ini dilakukan dengan bantuan software ArcGIS.   

Setelah dibuat Cluster Area, penelitian selanjutnya adalah analisis terkait parameter 

fisik suatu daerah dengan limpasan air hujan yang terjadi menggunakan metode skoring dan 

pembobotan ini mengikuti diagram air metode penelitian yang dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 
 

Gambar 4.4 Diagram Alir Metode Skoring dan Pembobotan 

 

Simulasi Drainase Permukiman  

Simulasi ini menggunakan Metode Rasional dengan persaman Q=C.A.I untuk 

mendapatkan debit banjir rencana yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas saluran 

yang diperlukan.  Untuk mempermudah dalam proses simulasi, digunakan software model 
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Mike SHE dan DHI.  Model Mike SHE ini digunakan karena dapat mensimulasikan hujan 

aliran dinamis dalam proses hidrologi dan hidrolika dengan rentang waktu yang menerus atau 

kejadian banjir sesaat di daerah perkotaan dengan kontrol drainase berwawasan lingkungan.  

Simulasi Drainase Permukiman Berwawasan Lingkungan 

Untuk mendapatkan konsep pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan 

yang tepat sasaran, maka disusun beberapa skenario sebagai berikut: 

1. Cluster permukiman yang ada di daerah studi dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan 

peruntukan kawasan, yaitu cluster permukiman di kawasan konservasi dan cluster 

permukiman di kawasan kerja yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. 

2. Pada cluster permukiman di kawasan konservasi diterapkan drainase berwawasan 

lingkungan dengan sistem individu dan sistem komunal, sedangkan untuk cluster 

permukiman di kawasan kerja diterapkan drainase lingkungan dengan sistem 

kawasan. 

Dalam pengembangan konsep sistem drainase permukiman berwawasan lingkungan 

ini digunakan Metode Rasional Modifikasi dengan persaman Q=Co.A.I untuk mendapatkan 

debit banjir rencana yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas saluran yang 

diperlukan dimana Co adalah koefisien runoff untuk tutupan lahan hutan.  Sedangkan 

modifikasi lain dari metode rasional adalah untuk menentukan volume air yang akan 

diresapkan dalam bangunan resapan maupun tampungan air yang diperlukan dengan 

persamaan Q=∆C.A.I, dimana ∆C adalah delta koefisien runoff untuk resapan air.  Untuk 

mempermudah dalam proses simulasi, digunakan software model Mike SHE dari DHI. 

Komparasi Kapasitas Saluran 

Komparasi kapasitas saluran dilakukan untuk membandingkan kapasitas saluran dari 

hasil simulasi sistem drainase dengan kapasitas saluran hasil simulasi sistem drainase 

berwawasan lingkungan.  Hasil perbandingan menunjukkan seberapa besar perubahan yang 

terjadi terhadap kapasitas drainase di suatu daerah.  Untuk komparasi ini digunakan metode 

Sum Square Errors (SSE) atau Mean Square Errors (MSE). 

Pengembangan Konsep Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan 

Pengembangan konsep disain sistem drainase berwawasan lingkungan dilakukan 

dengan mempertimbangkan parameter-parameter berpengaruh yang telah diungkapkan pada 

tahap sebelumnya.  Dari seluruh parameter tersebut dicari parameter yang mempunyai 

pengaruh yang besar dalam degradasi fungsi infrastruktur dan diupayakan untuk dapat 

mengelola parameter tersebut agar tidak menimbulkan banjir dengan mengimplementasikan 
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sistem drainase berwawasan lingkungan.  Gambar 4.5 memperlihatkan diagram alir penelitian 

yang akan dilakukan pada tahap 2. 

 

Gambar 4.5 Diagram Alir Tahap 2 

 

Tahap III 

Pada tahap 3 dilakukan analisis kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sistem 

drainase dan semua hal yang terkait dengan limpasan air hujan.  Hal-hal yang terkait dengan 

pengelolaan drainase antara lain adalah: 

1. Aturan pengelolaan dan pengendalian tata ruang;  

2. Aturan konstruksi, operasional dan pemeliharaan saluran drainase, termasuk tanggung 

jawab dan wewenang pengelolaan sistem drainase;  

3. Penetapan penghargaan dan denda/hukuman pada semua pihak terkait pengelolaan 

drainase;  

4. Aturan tanggap darurat terkait kejadian bencana banjir dan genangan; 

 

 

TAHAP 2

IDENTIFIKASI CLUSTER PERMUKIMAN :

· PENGELOMPOKAN GUNA LAHAN : INTERPRETASI 2 PETA LANDCOVER 

BERBEDA TAHUN (TAHAP 1)

· PENGELOMPOKAN JENIS PERMUKIMAN (PERUMAHAN TERATUR & TIDAK): 

INTERPRETASI PETA LANDCOVER & OBSERVASI LAPANGAN

· PENENTUAN KOEFISIEN LIMPASAN: BERDASAR LITERATUR DAN 

PERHITUNGAN KOEFISIEN RATA-RATA (Cr = Σ(Ci.Ai)/ΣAi)

KOMPARASI DRAINASE DAN DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN

METODE: SUM SQUARE ERRORS (SSE), MEAN SQUARE ERRORS (MSE). 

PENGEMBANGAN KONSEP DISAIN SISTEM DRAINASE BERKELANJUTAN YANG ADAPTIF 

TERHADAP EKSTRIMITAS HUJAN DAN KONVERSI LAHAN: 

METODE DESKRIPTIF

DISAIN DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN 

· TOPOGRAFI & JARINGAN DRAINASE: 

INTERPRETASI PETA LANDCOVER THN 1995, 2005, & 2013

· DATA VARIASI IDF: IDF 1982-1996 & IDF 1997-2011 (HASIL TAHAP 1)

· DATA VARIASI KOEF. RUNOFF & LUAS CLUSTER PERMUKIMAN: HASIL 

INDENTIFIKASI CLUSTER THN 1995, 2005 & 2013

· DATA LAJU PERKOLASI: BERDASAR LITERATUR

· SKENARIO PENGEMBANGAN (DIDASARKAN PADA PERATURAN YG ADA): 

      1. INDIVIDU / KOMUNAL / WILAYAH (CLUSTER)

      2. KAWASAN KONSERVASI (HULU DAS) & KAWASAN KERJA (TENGAH DAS)

· LOKASI: CLUSTER UJI

· KAPASITAS BANGUNAN RESAPAN: Q=(Cr-Co).A.I

· KAPASITAS SALURAN: METODE RASIONAL MODIFIKASI Qs=Co.A.I

DISAIN DRAINASE PERMUKIMAN 

· TOPOGRAFI & JARINGAN DRAINASE: 

INTERPRETASI PETA LANDCOVER THN 1995, 2005 & 

2013

· DATA VARIASI IDF: IDF 1982-1996 & IDF 1997-2011 

(HASIL TAHAP 1)

· DATA VARIASI KOEF. RUNOFF & LUAS CLUSTER : 

HASIL INDENTIFIKASI CLUSTER THN 1995, 2005, & 

2013

· LOKASI: CLUSTER UJI

· DISAIN SALURAN: METODE RASIONAL Q=C.A.I

REVIEW PUSTAKA DRAINASE

METODE: DESKRIPTIF
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Aturan-aturan tersebut selanjutnya dianalisis keterkaitannya dengan permasalahan 

perubahan rezim hidrologi dan degradasi fungsi infrakstruktur drainase yang telah diteliti 

pada tahap sebelumnya.  Analisis keterkaitan antara aturan-aturan dengan permasalahan 

degradasi fungsi infrastruktur drainase itu disusun dalam bentuk–bentuk  pilihan kebijakan 

yang terindikasi diperlukan untuk penanganan permasalahan-permasalahan terkait drainase 

tersebut yang disesuaikan dengan hirarki kebijakan yang ada (kebijakan yang bersifat 

nasional maupun kebijakan daerah).  Diagram alir penelitian tahap ke-3 dapat dilihat pada 

gambar 4.6 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Alir Tahap 3 

 

Tahap IV 

Pada tahap ke-4 ini dilakukan penyusunan laporan disertasi dengan mengumpulkan 

hasil-hasil penelitian pada tahap sebelumnya ke dalam satu bahasan yang terstruktur.  Untuk 

lebih memperjelas tahapan ini, maka disusun diagram alir pada Gambar 4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Diagram Alir Tahap 4 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. 

Berdasarkan sumber data, mencakup data primer dan data sekunder. 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa observasi 

langsung maupun melalui wawancara terhadap para pakar drainase yang berasal dari 

akademisi, pemerintahan, dan praktisi.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi/lembaga yang terkait dengan tema 

penelitian dan memiliki dokumentasi yang dibutuhkan. Data sekunder dapat diperoleh 

misalnya dari BBWS Citarum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, 

Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Air PU, maupun sumber-sumber data lain. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi daerah studi, pengukuran 

di lapangan, dan wawancara kepada para pakar drainase, yang meliputi akademisi, 

pemerintahan, dan praktisi, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait,. 

 Alat Bantu Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dilakukan sesuai jenis data yang diolah.  Dalam pengolahan 

data digunakan 3 alat bantu, yaitu software SPSS untuk analisis statistik data terkait korelasi 

antar data hujan dan debit, software ArcGIS untuk penggambaran lokasi penelitian, dan 

microsoft excel untuk melakukan perhitungan simulasi perencanaan drainase lingkungan.    
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI  

Curah Hujan 

Data curah hujan untuk analisis ini diperoleh dari BMKG, Puslitbang SDA, Dinas 

SDA Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, dan BBWS Citarum.  Pos-pos 

hujan yang diambil untuk diolah adalah Pos Hujan Lembang, Pos Hujan Cikapundung, Pos 

Hujan Dago Pakar, Pos Hujan Bandung (Cemara), dan Pos Hujan Margahayu.  Dalam 

penelitian ini pos hujan yang masuk ke daerah penelitian (DAS Cikapundung Hulu) 

berdasarkan analisis hujan wilayah menggunakan metode Polygon Theissen hanya Pos 

Cikapundung, Pos Maribaya dan Pos Dago Pakar.  Sedangkan Pos Lembang dan Pos Cemara 

tidak termasuk dalam daerah penelitian.  Akan tetapi karena data yang terdapat di Pos 

Cikapundung dan Pos Margahayu tidak lengkap, maka diperlukan data dari pos hujan lain 

yang bertetangga untuk melengkapi data yang hilang tersebut, sehingga kedua pos hujan 

tersebut tetap dilibatkan dalam perhitungan. 

Sedangkan data yang diperlukan dari masing-masing pos hujan adalah data hujan 

harian maksimum setiap tahun.  Tabel 5.1. berikut memperlihatkan nama pos hujan dan tahun 

serta jumlah data yang tersedia. Sedangkan data yang tersedia setiap tahunnya dapat dilihat 

pada tabel 5.2. 

 

Tabel 5. 1   Pos Hujan DAS Cikapundung 

 
POS HUJAN KOORDINAT 

TAHUN 

DATA 

BENTUK 

DATA 
SUMBER 

P1  LEMBANG  
06049’35,6” LS 

107037'3,6” BT 

1978-2012 

(35 DATA) 

DATA 

HARIAN 
BMKG, 

Dinas PSDA 

Jabar, 

PUSAIR 

Ditjen PU, 

BBWS 

Citarum  

P2  CIKAPUNDUNG  
06049’15,0” LS 

107037’59” BT 

1998-2012 

(15 DATA) 

DATA 

HARIAN 

P3  DAGO PAKAR  
06052’51,0” LS 

107037’59” BT 

1978-2012 

(35 DATA) 

DATA 

HARIAN 

P4  
BANDUNG 

(CEMARA)  

06053’0,8” LS 

107035'50,4” BT 

1978-2012 

(35 DATA) 

DATA 

HARIAN 

P5  MARGAHAYU  
06048’1,0” LS 

107039’24” BT 

2003-2012 

(10 DATA) 

DATA 

HARIAN 
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Tabel 5. 2   Data yang Tersedia di Pos Hujan DAS Cikapundung 

TAHUN 

Curah Hujan Harian Maksimum (mm/hari) 

LEMBANG CIKAPUNDUNG 
DAGO 

PAKAR 
CEMARA MARGAHAYU 

2012 75 115 70 86 104 

2011 140 70 45 92 132 

2010 70 70 104 77 77 

2009 78 85 73 89 145 

2008 72 60 80 90 186 

2007 79 84 113 81 55 

2006 54 54 66 63 70 

2005 88 91 50 73 56 

2004 82 72 80 98 95 

2003 81 71 105 77 50 

2002 86 75 84 82 

 2001 90 65 62 54 

 2000 94 76 51 95 

 1999 86 65 70 71 

 1998 86 92 70 87 

 1997 64 

 

90 68 

 1996 79 

 

72 81 

 1995 50 

 

89 67 

 1994 40 

 

55 60 

 1993 36 

 

95 78 

 1992 45 

 

98 86 

 1991 37 

 

60 113 

 1990 36 

 

88 80 

 1989 38 

 

75 71 

 1988 36 

 

81 49 

 1987 72 

 

93 73 

 1986 78 

 

78 68 

 1985 76 

 

74 85 

 1984 72 

 

65 57 

 1983 77 

 

82 81 

 1982 61 

 

51 110 

 1981 84 

 

82 80 

 1980 61 

 

77 64 

 1979 69 

 

52 80 

 1978 76 

 

60 91 

  

Pengisian Data Kosong 

Agar pengolahan data dapat dilakukan dengan baik diperlukan data yang cukup 

banyak.  Selain itu, dalam analisis data hujan diperlukan satu seri data yang tidak terputus.  
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Untuk mendapatkan data seri yang lengkap dan tidak terputus, diperlukan pengisian data 

kosong.  Pengisian data kosong dapat dilakuan dengan menggunakan beberapa metode, 

antara lain adalah: 

1. Metode Rata-rata Aljabar 

2. Metode Pembanding Normal 

3. Metode Korelasi Data Terpanjang 

4. Metode Korelasi Data Biner 

5. Metode Korelasi Data Quarterner 

6. Metode Korelasi Positif 

7. Metede Korelasi Positif Bertahap 

8. Metode Korelasi Positif Terbesar 

 

Pemilihan Metode Pengisian Data Kosong 

Pemilihan dilakukan dengan mencari korelasi data keseluruhan pos hujan yang telah 

diisi (1978-2012) dengan data pos acuan  (dalam hal ini Pos Lembang, Pos Cemara dan Pos 

Dago Pakar). Hasil pengujian korelasi setiap metode disajikan pada tabel 5.3. 

 

Tabel 5. 3   Hasil Uji Pemilihan Metode Pengisian Data Kosong  

No Metode 
Korelasi Pos Uji 

Pos Lembang Pos Cemara Pos DagoPakar 

1 Aritmatik/Rata-rata Aljabar 0.330 0.223 0.153 

2 Pembanding Normal 0.274 0.290 0.142 

3 Korelasi Data Terpanjang 0.611 0.932 0.580 

4 Korelasi Data Biner 0.125 0.870 0.180 

5 Korelasi Data Quarterner 0.539 0.928 0.529 

6 Korelasi Positif 0.258 0.896 0.206 

7 Korelasi Positif Bertahap 0.241 0.891 0.201 

8 Korelasi Terbesar 0.604 0.930 0.564 

 

Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa Metode Korelasi Data Terpanjang merupakan metode 

yang mempunyai korelasi terbesar terhadap semua pos acuan, sehingga hasilnya akan 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 

Uji Konsistensi 

Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh 

kesalahan saat pengukuran (Soewarno, 1995).  Penyebab tidak konsisten: 
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 Perubahan mendadak lingkungan hidrologi (pembangunan gedung-gedung pencakar 

langit, gempa bumi, kebakaran hutan, longsor, dan lain-lain) 

 Pemindahan alat/pos hujan 

 Perubahan cara pengukuran (metoda baru) 

 

Pengecekan kualitas data adalah keharusan sebelum data hidrologi diproses  untuk 

diolah/disebarluaskan (Soewarno, 1995).  Cara pengujian konsistensi data menggunakan 

Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS) dan ‘double mass curve technique’ (Kamiana, 2011).  

 

a. Metode Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS) 

Konsistensi ditunjukkan dengan nilai kumulatif penyimpangannya terhadap nilai rata-

rata berdasarkan persamaan:  

 

 

 

 

Dimana:  

k  = 1,2,....N 

Sk*  = nilai kumulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata 

Yi  = niIai data Y ke-i 

Ȳ = nilai Y rata-rata 

N  = jumlah data 

Sk
** = Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS) 

Dy = deviasi standar seri data Y  

 

Setelah nilai Sk** diperoleh untuk setiap k, tentukan nilai Q dan R dengan 

rumus:  atau  

Bandingkan Q terhitung dengan Qkritis dan R terhitung dengan Rkritis*. Nilai Qkritis dan Rkritis* 

didapat dari tabel 5.4. 
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Jika Q terhitung < Qkritis atau R terhitung < Rkritis* , maka seri data yang dianalisis 

konsisten.  Hasil uji konsistensi dengan metode RAPS dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut. 

Dari tabel 5.5, dapat dilihat bahwa semua pos hujan mempunyai nilai yang konsisten. 

 

Tabel 5. 4   Qkritis dan Rkritis* 

N

90% 95% 99% 90% 95% 99%

10 1.05 1.14 1.24 1.21 1.28 1.38

20 1.10 1.22 1.42 1.34 1.43 1.60

30 1.12 1.24 1.46 1.40 1.50 1.70

40 1.13 1.26 1.50 1.42 1.53 1.74

50 1.14 1.27 1.52 1.44 1.55 1.78

100 1.17 1.29 1.55 1.50 1.62 1.86

≈ 1.22 1.36 1.63 1.62 1.75 2.00
 

Sumber : (Kamiana, 2011) 

 

Tabel 5. 5   Hasil Uji Konsistensi Dengan Metode RAPS 

Parameter POS LEMBANG
POS 

CIKAPUNDUNG
POS 

DAGO PAKAR
POS BANDUNG 

(CEMARA)
POS 

MARGAHAYU

Rata-Rata 69.93 76.52 75.43 78.77 78.77

Varian (Dy2) 465.62 125.20 288.08 288.08 2516.05

Sk max = 
Qhitung

0.4612 0.3074 0.2098 0.2098 0.0580

Qkritis 7.3951 7.3951 7.3951 7.3951 7.3951

Konsistensi Konsisten
(Qhitung<Qkritis)

Konsisten
(Qhitung<Qkritis)

Konsisten
(Qhitung<Qkritis)

Konsisten
(Qhitung<Qkritis)

Konsisten
(Qhitung<Qkritis)

 

 

b. Double Mass Curve Technique 

Metode Double Mass Curve Technique digunakan untuk melihat penyimpangan arah 

atau trend dari suatu series data (hujan maupun debit).  Data yang dibutuhkan minimal 5 

stasiun dalam wilayah iklim yang sama.  Kurva dibuat berdasarkan data stasiun utama yang 

akan dites konsistensinya dan data stasiun lain/dasar yang sudah dilengkapi data hilangnya.  

Pada kurva, menurut Linsley: “Perubahan slope tidak akan terlihat kecuali didukung 

paling sedikit 5 tahun data atau bukti nyata adanya perubahan”.   
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Cara melakukan tes konsistensi: 

 Susun ke 5 pos dan tentukan pos utama yang akan dites konsistensinya 

 Rata-ratakan data pos lain (dasar) per tahun 

 Kumulatifkan data pos utama dan pembanding mulai data terbaru sampai data terlama 

 Buat kurva (garis lurus) yang menghubungkan minimal 5 tahun data yang mempunyai 

trend arah yang sama: 

 Sumbu X = kumulatif dari rata-rata 5 pos dasar 

 Sumbu Y = kumulatif pos utama yang digunakan 

 Ukur sudut yang dibentuk oleh masing-masing kurva/ garis lurus dengan sumbu X 

 Lakukan koreksi sehingga semua data mengikuti trend data terbaru (bila terdapat 2 trend 

atau lebih, koreksi dilakukan beberapa kali sampai mendapatkan 1 trend saja) 

 

Dari hasil pengolahan 5 data pos hujan yang ada, hanya pos hujan Lembang saja yang perlu 

dikoreksi.  Sedangkan 4 pos hujan lain tidak perlu dikoreksi.  Berikut gambar data stasiun 

hujan Lembang sebelum (gambar V.1.) dan sesudah dikoreksi (gambar V.2.).  Sehingga 

untuk perhitungan selanjutnya data pos Lembang yang akan digunakan adalah data hasil 

koreksi. 
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Gambar 5. 1   Data Pos Lembang Sebelum Diuji Konsistensi 
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Gambar 5. 2   Data Pos Lembang Sesudah Diuji Konsistensi 

 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk membuktikan bahwa 2 kumpulan data yang 

dibandingkan berasal dari kumpulan yang sama (rezim yang sama).  Metode uji yang biasa 

digunakan adalah Uji - T (Tee Test) (Kamiana, 2011).  Uji - T umumnya digunakan untuk 

menguji : nilai rata-rata 2 kelompok sampel, menguji data yang berpasangan, serta menguji 

koefisien korelasi (Soewarno, 1995). 

Persamaan yang digunakan dalam uji homogenitas dengan menggunakan Uji – T 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Dimana: 

t  = variabel – t terhitung 

Ẍ1  = rata-rata hitung sampel ke-1 
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Ẍ2 = rata-rata hitung sampel ke-2 

N1 = jumlah sampel set ke-1 

N2 = jumlah sampel set ke-2 

σ  = deviasi tandar 

S1
2  = varian sampel set ke - 1 

S2
2  = varian sampel set ke – 2 

Dk = derajat kebebasan 

Analisis :  

 Hipotesis: Ho = kedua susunan data berasal dari kumpulan yang sama 

 t terhitung > tcr à kedua sampel yang diuji tidak berasal dari populasi yang sama (Ho 

ditolak) 

 t terhitung < tcr à kedua sampel yang diuji berasal dari populasi yang sama (Ho diterima) 

 Nilai tcr diperoleh dari tabel distribusi t berdasarkan derajat kebebasan dk =  dan derajat 

kepercayaan. 

Hasil uji homogenitas dengan metode Uji- T dapat dilihat pada tabel 5.6. 

 

Tabel 5. 6   Paired Samples Test  (Derajat kepercayaan 99%) 

 Pasangan Stasiun  Korelasi  
t      

absolute 

tc  

(tabel) 
Ho diterima 

Pair 1 Lembang – Cikapundung 0.147 2.189 2.58 Ya 

Pair 2 Lembang – DagoPakar -0.265 1.773 2.58 Ya 

Pair 3 Lembang – Cemara 0.326 1.544 2.58 Ya 

Pair 4 Lembang – Margahayu 0.305 1.467 2.58 Ya 

Pair 5 Cikapundung – DagoPakar -0.160 0.296  2.58 Ya 

Pair 6 Cikapundung – Cemara 0.532 1.060 2.58 Ya 

Pair 7 Cikapundung – Margahayu 0.365 2.397 2.58 Ya 

Pair 8 DagoPakar – Cemara -0.176 0.823  2.58 Ya 

Pair 9 DagoPakar – Margahayu -0.303 2.033 2.58 Ya 

Pair 10 Cemara – Margahayu 0.883 2.577 2.58 Ya 

 

Dari tabel 5.6. diatas, disimpulkan bahwa seluruh data hujan sudah homogen dan tidak perlu 

dikoreksi. 

Moving Average (Rata-rata Bergerak) 

Moving average (MA) adalah perubahan nilai rata-rata untuk n jumlah data terbaru.  

Nilai rata-rata yang baru dapat dihitung dengan menghilangkan data yang terlama dan 

menambahkan data yang terbaru.  Moving average ini digunakan untuk memprediksi nilai 

pada periode berikutnya.  Model ini sangat cocok digunakan pada data yang stasioner atau 
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data yang konstant terhadap variansi, tetapi tidak dapat bekerja dengan data yang 

mengandung unsur trend atau musiman.  Semakin besar orde rata-rata bergerak, semakin 

besar pula pengaruh pemulusan (smoothing).  

Berikut ini gambar moving average untuk ke-5 pos hujan yang ditinjau. 
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Gambar 5. 3   Moving average 5 tahun Pos Lembang 
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Gambar 5. 4   Moving average 5 tahun Pos Cikapundung 

 

y = 0.191x + 73.53
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Gambar 5. 5   Moving average 5 tahun Pos Dago Pakar 
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y = 0.112x + 76.32
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Gambar 5. 6   Moving average 5 tahun Pos Cemara 
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Gambar 5. 7   Moving average 5 tahun Pos Margahayu 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Moving average 5 tahun Pos Lembang, Cikapundung, dan Margahayu (1978-2012) 

cenderung menurun.  Hal ini dapat terjadi karena ketiga pos hujan tersebut berada pada 

satu daerah morfologi yang sama, yaitu cekungan Lembang.  Penurunan curah hujan ini 

kemungkinan dikarenakan adanya konversi lahan sehingga air hujan sulit turun, dan juga 

karena letak morfologis ketiga pos tersebut berada di dalam cekungan Lembang yang 

sempit yang dibatasi oleh punggungan Gunung Tangkuban Perahu dan Patahan 

Lembang, dimana hujan yang terjadi dalam cekungan ini merupakan bayang-bayang atau 

sisa hujan yang jatuh pada punggungan gunung/bukit.   

b. Sedangkan moving average 5 tahun Pos Cemara dan Dago Pakar (1978-2012) cenderung 

meningkat.  Hal ini dikarenakan dikarenakan letak morfologis kedua pos hujan ini yang 

berada di cekungan Bandung bagian utara yang relatif lebih luas dan dapat menerima 

hujan langsung. 
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Analisis Frekuensi Curah Hujan Harian Maksimum (CHHM) 

Curah hujan harian maksimum adalah curah hujan satu hari tertinggi dalam satu tahun 

data.  Besarnya CHHM bergantung Periode Ulang Hujan yang terjadi. Periode Ulang Hujan 

adalah periode berulangnya kembali hujan yang mempunyai sifat-sifat yang sama.  CHHM 

dicari untuk mengetahui curah hujan terbesar dalam kurun waktu tertentu yang menyebabkan 

limpasan air terbesar (banjir rencana) dan harus disalurkan melalui saluran drainase yang 

akan dibuat.   

Debit banjir rencana adalah debit limpasan air hujan yang diperkirakan akan 

menimbulkan genangan/banjir pada kurun waktu tertentu.  Analisa frekuensi digunakan 

untuk peramalan dalam arti menentukan probabilitas untuk terjadinya peristiwa bagi tujuan 

perencanaan di masa yang akan datang.  Tujuan dari peramalan hidrologis adalah untuk 

memperkirakan waktu terjadinya suatu peristiwa hidrologis yang besar (banjir, hujan, dsb) 

dalam waktu dekat (Kamiana, 2011).  

Dalam menentukan probabilitas kejadian hujan dilakukan analisis probabilitas 

distribusi curah hujan.  Analisis ini menggunakan data historis sebagai dasar perhitungan, 

sedangkan analisisnya menggunakan beberapa metode perhitungan.  Metode tersebut antara 

lain adalah metode Normal, metode Log Normal, metode Gumbel, dan metode Log Pearson 

Type III.   

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhi penggunaan data terhadap frekuensi 

hujan harian maksimum yang dihitung, maka dilakukan variasi terhadap jumlah data yang 

digunakan.  Variasi ini dilakuan dengan mengambil data 10 tahun, 20 tahun dan 35 tahun 

terakhir.  Hal ini juga dikaitkan dengan analisis hujan rencana yang dilakukan dalam 

perencanaan infrastruktur drainase, dimana dalam perhitungannya digunakan satu seri data 

hujan terakhir. 

Hasil perhitungan analisis frekuensi curah hujan harian maksimum untuk periode 

ulang 2, 5, 10, 20,50 dan 100 tahun dengan menggunakan 4 metode dan variasi jumlah data 

sebanyak 10, 20 dan 35 tahun dapat dilihat pada Lampiran. 

 

Pemilihan Frekuensi Curah Hujan 

Hasil perhitungan analisis frekuensi curah hujan harian maksimum kemudian 

dibandingkan satu dengan yang lain untuk dipilih metode dan jumlah data yang akan 

digunakan dalam analisis selanjutnya.  Gambar berikut memperlihatkan perbandingan hasil 

perhitungan antara beberapa metode frekuensi dan jumlah data pada periode ulang hujan 10 

tahun.  
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Gambar 5. 8   Perbandingan Distribusi Hujan Rencana PUH 10 Pos Lembang 

 

 

Gambar 5. 9   Perbandingan Distribusi Hujan Rencana PUH 10 Pos Cikapundung 

 

 

Gambar 5. 10 Perbandingan Distribusi Hujan Rencana PUH 10 Pos Dago Pakar 
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Gambar 5. 11 Perbandingan Distribusi Hujan Rencana PUH 10 Pos Cemara 

 

 

Gambar 5. 12 Perbandingan Distribusi Hujan Rencana PUH 10 Margahayu 

 

Dari gambar diatas diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain: 

• Pada pos Lembang, Cikapundung dan Dago  Pakar - distribusi hujan ekstrim terjadi 

pada 10 tahun terakhir. 

• Pada pos Cemara dan Margahayu – distribusi hujan ekstrim terjadi sepanjang 35 

tahun (1978-2012).  

• Penggunaan 10 data untuk perhitungan hujan rencana lebih ekstrim dari pada yang 

lain pada pos Lembang, Cikapundung dan Dago Pakar. 

• Penggunaan 35 data untuk perhitungan hujan rencana lebih ekstim daripada yang lain 

pada pos Cemara dan Margahayu.  
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Hal ini menunjukkan bahwa setiap pos hujan memiliki keunikan tersendiri.  

Perbedaan yang terjadi ini disebabkan oleh adanya perbedaan posisi geografis, kondisi 

lingkungan sekitar dan iklim lokal.   

Untuk pemilihan metode distribusi probabilitas frekuensi kejadian hujan, dilakukan 

pengujian distribusi porbabilitas.  Uji distribusi probabilitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah persamaan distribusi probabilitas yang dipilih dapat mewakili distribusi statistik 

sampel data yang dianalisis.  Metode pengujian yang dapat digunakan: 

 Metode Chi Kuadrat (χ2) 

 Metode Kolmogorov-Smirnov 

Hasil Uji Chi Kuadrat adalah: 

• Secara umum, penggunaan 10 data untuk perhitungan hujan rencana lebih rendah nilai 

Chi Kuadratnya daripada yang lain 

• Pada penggunaan 10 data, semua metode distribusi hujan dapat diterima.   

 

Sedangkan hasil uji Kormogorov-Smirnov adalah: 

• Secara umum, seluruh metode dapat diterima. 

• Penggunaan 10 data untuk perhitungan hujan rencana menghasilkan distribusi yang 

lebih ekstrim daripada yang lain dimana nilai K-S mengarah pada metode distribusi 

ekstrim seperti Gumbel dan Log Pearson Type III 

 

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat dan Kolmogorov-Smirnov, maka metode distribusi 

frekuensi hujan yang sesuai untuk setiap pos hujan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5. 7   Metode Distribusi Hujan Setiap Pos Hujan 

JUMLAH 

DATA

POS 
LEMBANG

POS 
CIKAPUNDUNG

POS 
DAGO PAKAR

POS 
CEMARA

POS 
MARGAHAYU

10 tahun LOG-PEARSON III GUMBEL LOG-PEARSON III LOG-PEARSON III GUMBEL
20 tahun GUMBEL LOG-NORMAL LOG-PEARSON III LOG-PEARSON III GUMBEL
35 tahun NORMAL LOG-NORMAL NORMAL LOG-PEARSON III GUMBEL

 

 

Secara umum, metode terpilih dengan menggunakan 10 data menghasilkan distribusi hujan 

yang lebih ekstrim dari pada jumlah data yang lain (20 dan 35 data), terlihat dari terpilihnya 

metode distribusi yang biasanya menunjukkan nilai-nilai ekstrim seperti Gumbel dan Log 

Pearson Type III.   
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Pergeseran metode distribusi frekuensi dari Normal ke Log Pearson III terjadi pada 

pos Lembang dan Dago Pakar serta dari Log Normal ke Gumbel terjadi pada Pos 

Cikapundung.  Hal ini mengindikasikan adanya perubahan data hujan menjadi lebih ekstrim 

pada 10 tahun terakhir.  Hal ini disebabkan karena adanya hujan ekstrim dan konversi lahan 

dari hutan menjadi area terbangun yang terjadi di sekitar pos hujan tersebut.   

Sedangkan pada pos Cemara dan Margahayu tidak terjadi perubahan metode 

distribusi hujan berapa pun jumlah data yang digunakan.  Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena ekstrimitas hujan dan konversi lahan sekitar pos hujan tidak banyak terjadi, dimana 

penggunaan lahan telah mencapai kondisi yang stabil. 

 

Analisis Intensitas Hujan 

Intensitas hujan adalah ketinggian atau kederasan curah hujan yang terjadi pada suatu 

kurun waktu, biasanya dalam satuan (mm/jam) atau (cm/jam).  Hasil akhir analisis curah 

hujan adalah untuk mendapatkan “kurva durasi intensitas” yang menunjukkan hubungan 

lamanya pengaliran dengan intensitas hujan.  Intensitas hujan ditentukan dengan 

menganalisis tinggi-tinggi Curah Hujan Harian Maksimum (CHHM).  Beberapa metode yang 

biasa digunakan: 

 Mononobe 

 Van Breen, penelitian di P. Jawa dan Indonesia 

 

a. Metode Mononobe 

Metode Mononobe dapat digunakan untuk membuat kurva intensitas hujan rencana 

menggunakan data hujan harian (Kamiana, 2011).  Rumus: 

 

 

Dimana : 

I      = intensitas hujan rencana (mm) 

X24  = tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana (mm) 

t      = durasi hujan atau waktu konsentrasi (jam)  

 

Dengan mengasumsikan beberapa durasi hujan yang mungkin terjadi (5, 10, 20 menit dan 

seterusnya) dan memasukkan frekuensi curah hujan sesuai periode ulangnya, maka didapat 

intensitas curah hujan yang diinginkan.  Hasil perhitungan dengan metode Mononobe 

t
x

X
I

32

24 24

24
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digambarkan dalam bentuk kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF).  Sebagai contoh 

digambarkan kurva IDF untuk Pos Lembang pada gambar 5.13. berikut. 

 

Gambar 5. 13 Kurva IDF Pos Lembang - Metode Mononobe 

 

b. Metode Van Breen 

Besarnya atau lamanya durasi hujan harian adalah terpusat selama 4 jam dengan hujan 

efektif sebesar 90% dari hujan selama 24 jam.  Penelitian dilakukan di Pulau Jawa dan Kota 

Jakarta pada khususnya.  Persamaan yang digunakan: 

 

 

 

Dimana: 

 I = intensitas hujan (mm/jam) 

 R24 = Curah hujan harian maksimum ( mm/24 jam)  

 

Kurva intensitas durasi hujan atau IDF kota Jakarta menggunakan persamaan Talbot.  

Menurut Van Breen, pendekatan harga a dan b dengan persamaan-persamaan dari hasil 

analisa kurva IDF Jakarta, adalah sebagai berikut :  

a =  54 R + 0,07 R2  

b = 0,3 R  

 

4

%.90 24R
I 
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Maka persamaan IDF dari kurva Van Breen adalah :  

 I =  

 

Hasil perhitungan dengan metode Van Breen digambarkan dalam bentuk kurva 

Intensitas Durasi Frekuensi (IDF).  Sebagai contoh digambarkan kurva IDF untuk Pos 

Lembang pada gambar 5.14. berikut. 

 

 

Gambar 5. 14 Kurva IDF Pos Lembang – Metode Van Breen 

 

Perbandingan Metode Analisis Intensitas Hujan 

Perbandingan dilakukan dengan cara menggabungkan kurva IDF dari kedua metode 

(Mononobe dan Van Breen) pada periode ulang hujan (PUH) yang sama.  Sebagai contoh 

digambarkan kurva IDF Mononobe dan Van Breen pada PUH 10 tahun dalam gambar 5.15 

berikut. 

Berdasarkan gambar 5.15 diatas, maka hasil perbandingan tersebut adalah: 

 Metode Mononobe menghasilkan intensitas hujan yang ekstrim pada durasi hujan pendek 

(5 menit) dan PUH besar (PUH diatas 10 tahun). 

 Metode Van Breen menghasilkan intensitas hujan yang ekstrim pada durasi hujan 

panjang (diatas 5 menit) dan PUH kecil (PUH dibawah 10 tahun).  

 

Dengan demikian untuk analisis selanjutnya akan digunakan Metode Van Breen, karena 

memiliki kurva intensitas yang lebih ekstrim dari Metode Mononobe. 

Rt

RR

3,0

07,054 2
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Gambar 5. 15 Perbandingan Kurva IDF Pos Lembang pada PUH 10 Tahun 

 

Perbandingan IDF 

Perbandingan IDF yang dilakukan adalah perbandingan Kurva IDF dengan 

menggunakan data tahun 1993-2002 dan data tahun 2003-2012.  Perbandingan ini dilakukan 

untuk melihat perbedaan yang mungkin terjadi akibat perbedaan waktu pengolahan data 

hujan untuk perencanaan saluran drainase.  Perbandingan tersebut digambarkan pada gambar 

5.16 berikut yang mengambil contoh kurva IDF pada PUH 5 tahun untuk Pos Lembang untuk 

dua rentang tahun berbeda. 

 

 

Gambar 5. 16 Perbandingan Kurva IDF PUH 5 Tahun Pos Lembang 
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Hujan Wilayah Cikapundung Hulu 

Limpasan yang terjadi dipengaruhi oleh curah hujan yang jatuh di daerah tersebut.  

Besarnya limpasan hujan di suatu DAS sangat ditentukan oleh besarnya hujan yang jatuh di 

DAS tersebut.  Besarnya curah hujan tercatat di setiap pos hujan yang letaknya tersebar di 

beberapa lokasi di dalam maupun di sekitar DAS tersebut.  Oleh karena jumlah pos hujan 

yang ada cukup banyak dan masing-masing mempunyai catatan tersendiri, maka diperlukan 

penggabungan curah hujan dalam satu kesatuan untuk mempermudah dalam analisis 

selanjutnya.  Gabungan informasi curah hujan dari setiap pos hujan dikenal dengan istilah 

Hujan Wilayah.   

Banyak cara menentukan besarnya hujan wilayah di suatu DAS.  Diantaranya adalah 

dengan metode Polygon Theissen.  Metode ini membagi wilayah menjadi beberapa polygon 

yang mewakili wilayah pengaruh dari sebuah pos hujan.   

 

 

Gambar 5. 17 Pembagian DAS Cikapundung Hulu dengan Polygon Theissen 

 

Hasil perhitungan hujan wilayah di DAS Cikapundung Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.8. dan 

tabel 5.9. berikut ini. 
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Tabel 5. 8   Persentase Luas Daerah Pengaruh Pos Hujan 

 
Pos Dago Pakar Pos Cikapundung Pos Margahayu Total 

Luas (km2) 5.88 39.9 30.92 76.7 

Proporsi (%) 7.67% 52.02% 40.31% 
 

 

Tabel 5. 9   Perhitungan Hujan Wilayah DAS Cikapundung Hulu 

Tahun 

Curah Hujan (mm/hari) Hujan 

Wilayah 

(mm/hari) 
Pos Dago Pakar Pos Cikapundung Pos Margahayu 

2012 70 115 104 107 

2011 45 70 132 93 

2010 104 70 77 75 

2009 73 85 145 108 

2008 80 60 186 112 

2007 113 84 55 75 

2006 66 54 70 61 

2005 50 91 56 74 

2004 80 72 95 82 

2003 105 71 50 65 

2002 84 75 90 82 

2001 62 65 13 44 

2000 51 76 159 108 

1999 70 65 69 67 

1998 70 92 106 96 

1997 90 71 52 65 

1996 72 77 101 86 

1995 89 72 60 68 

1994 55 73 75 72 

1993 95 78 101 89 

1992 98 80 117 96 

1991 60 95 244 152 

1990 88 79 114 94 

1989 75 76 93 83 

1988 81 66 18 48 

1987 93 73 61 70 

1986 78 71 54 65 

1985 74 79 113 92 

1984 65 68 33 54 

1983 82 76 92 83 

1982 51 92 225 142 

1981 82 75 84 79 

1980 77 71 53 64 
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Tahun 

Curah Hujan (mm/hari) Hujan 

Wilayah 

(mm/hari) 
Pos Dago Pakar Pos Cikapundung Pos Margahayu 

1979 52 79 121 94 

1978 60 82 145 106 

 

Tutupan Lahan 

Analisis tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan tutupan lahan pada 

beberapa tahun yang berbeda.  Daerah yang menjadi lokasi studi adalah DAS Cikapundung 

Hulu.  Dalam penelitian ini digunakan data tutupan lahan yang diambil dari Citra Satelit 

Landsat dan Aster.  Dari Citra Satelit Landsat diambil data tutupan lahan tahun 1998, 2001, 

2008 dan 2012. 

Peta-peta tersebut kemudian diinterpretasi ke 3 kategori tutupan lahan, yaitu hutan, 

kebun/ladang/tegalan, dan area terbangun.  Peta yang telah dikelompokkan dalam kategori 

tersebut kemudian dihitung luas masing-masing untuk mendapatkan komposisi tutupan 

lahannya. 

Hasil perhitungan luas tutupan lahan dan persentase tiap kategori tutupan lahan setiap 

tahunnya dapat dilihat pada tabel 5.10, sedangkan gambaran perbandingan tutupan lahan 

setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar 5.18 berikut ini. 

 

Tabel 5. 10 Luas dan Persentase Tutupan Lahan DAS Cikapundung Hulu 

Tutupan Lahan 
Luas Area - Ha (%) 

1998 2001 2005 2008 2012 

Hutan 
3.235  

(42.18%) 

2.783  

(36.29%) 

2.529  

(32.98%) 

2.441 

(31.83%) 

2.369 

(30.88%) 

Kebun/ Tegalan/ 

Ladang 

3.191  

(41.60%) 

3.245 

(42.31%) 

3.185 

(41.52%) 

2.881 

(37.56%) 

2.981 

(38.87%) 

Area Terbangun 
1.244  

(16.22%) 

1.641 

(21.40%) 

1.956 

(25.50%) 

2.348 

(30.61%) 

2.320 

(30.25%) 

Total (%) 7.670 7.670 7.670 7.670 7.670 
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Gambar 5. 18 Tutupan Lahan DAS Cikapundung Hulu 

 

Dari gambar 5.18 diatas, terlihat bahwa dari tahun 1998 sampai 2012, luas hutan 

berkurang sebanyak 11%, sedangkan luas area terbangun meningkat sebanyak 14%.  Hal 

serupa ditunjukkan pada gambar 5.19 dan 5.20 berikut ini. 

 

 

Gambar 5. 19 Indeks Konservasi DAS Cikapundung Hulu Tahun 1998 
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Gambar 5. 20 Indeks Konservasi DAS Cikapundung Hulu Tahun 2005 

 

Dari gambar di atas, tutupan lahan di sekitar pos Margahayu tidak banyak berubah, 

sehingga distribusi hujan maksimum cenderung tetap.  Sedangkan tutupan lahan di sekitar 

Pos Cikapundung berubah cepat sehingga distribusi hujan maksimum bergeser dari normal ke 

ekstrim (Log Pearson III).  Perubahan ekstrim terhadap tutupan lahan di sekitar pos hujan 

akan berpengaruh pada hasil pencatatan curah hujan yang jatuh di pos hujan tersebut. 

 

Debit Limpasan 

Kapasitas Hujan, Debit Sungai, Baseflow dan Koefisien Runoff 

Dalam siklus hidrologi, hubungan antara debit rata-rata sungai dengan hujan rata-rata 

wilayah daerah aliran sungai di daerah yang mempunyai akifer air tanah dapat diungkapkan 

dalam persamaan matematis:       

Q = C.(PxA) + b 

Dimana: 

P = Hujan rata-rata wilayah bulanan (m/detik) 

A = Luas daerah aliran sungai (m2) 

b  = baseflow (m3/detik) 

C  = Koefisien runoff 

Q = Debit rata-rata sungai (m3/detik) 

 

Persamaan tersebut dapat diasosiasikan dengan bentuk persamaan linier, yaitu: 

y = a.x + b 
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Dengan membandingkan kedua persamaan tersebut, maka komponen y dapat 

menggantikan komponen debit Q, komponen a dapat menggantikan komponen koefisien run-

off C, komponen x dapat menggantikan komponen kapasitas hujan (P.A), sedangkan 

komponen b dapat menggantikan komponen baseflow b. 

Dengan membuat regresi linier antara data debit rata-rata bulanan (Q=y) dan curah 

hujan rata-rata wilayah bulanan (P.A=x), akan diperoleh nilai a (= C koefisien runoff) dan 

nilai b (baseflow).  Dengan demikian setiap tahun akan peroleh nilai koefisien run off C dan 

Baseflow di DAS Cikapundung Hulu (Pos Maribaya).   

Nilai koefisien run off dan Baseflow hasil pembuatan regresi linier kemudian akan 

dicari trend perubahan keduanya dengan menggunaan metode Moving Average 5 tahun.  

Pengambilan 5 tahun dikarenakan perubahan tutupan lahan dapat dilihat secara jelas setelah 5 

tahun.  Pada tabel V.11 berikut disajikan nilai moving average 5 tahun untuk debit rata-rata, 

curah hujan wilayah, nilai baseflow dan koefisien run off C.  Sedangkan gambar 5.21 dan 

5.22 menunjukkan kecenderungan yang terjadi. 

 

Tabel 5. 11 Moving Average 5 tahun Data Debit Rata-rata, Hujan Wilayah, Baseflow, dan C 

Runoff 

Rentang 

Tahun 

Debit Rata-rata 

(m3/det) 

Curah Hujan 

Wilayah 

(m3/det) 

Baseflow 

(m3/det) 
C runoff 

(Q) (A.P) (b) (C) 

1983-1987 6.034 3.201 2.482 0.122 

1988-1992 5.611 3.086 2.366 0.124 

1993-1997 5.294 3.338 2.177 0.216 

1998-2002 5.225 3.269 2.467 0.154 

2003-2007 5.268 2.709 1.881 0.158 

2008-2012 5.783 3.212 2.365 0.147 

 



44 
 

 

Gambar 5. 21 MA 5 Tahun Hujan & Debit Rata-rata Pos Maribaya (1985 – 2012) 

 

 

Gambar 5. 22 MA 5 Tahun Koefisien Runoff C Pos Maribaya (1985-2012) 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa: 
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· Curah hujan wilayah, debit rata-rata dan baseflow cenderung penurunan.  Hal ini 

dimungkinkan karena letak morfologi DAS Cikapundung Hulu yang berada di 

cekungan Lembang dimana hujan yang terjadi di daerah tersebut cenderung menurun.  

Dengan berkurangnya pasokan air ke daerah ini, maka hal ini akan berdampak pada 

jumlah air yang melimpas di permukaan, baik yang berasal dari limpasan air hujan 

maupun yang berasal dari dalam tanah. 

· Koefisien run off cenderung peningkatan. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

konversi tutupan lahan dari hutan menjadi area terbangun.   

 

Debit Rencana  

Debit banjir rencana ini dihitung dengan mengolah data debit ekstrim maksimum 

yang terjadi di suatu wilayah yang tercatat pada pos pengukuran debit.  Dalam penelitian ini 

debit banjir rencana yang akan dihitung adalah debit banjir rencana di bagian hulu (yang 

dihitung dengan menggunakan data debit Pos Maribaya) dan debit banjir rencana di bagian 

hilir (yang dihitung dengan menggunakan data debit Pos Dayeuhkolot).   

Untuk mendapatkan debit banjir rencana tersebut, maka diambil data debit ekstrim 

maksimum yang terjadi di setiap tahun.  Data debit ekstrim tersebut kemudian diolah untuk 

mendapatkan distribusi frekuensi kejadian banjir dalam periode ulang tertentu.  Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan frekuensi kejadian banjir adalah Metode Normal, Log Normal, 

Gumbel Dan Log Pearson Type III, sama seperti pengolahan data hujan untuk mendapatkan 

kapasitas hujan rencana.  Dan untuk menentukan metode distribusi frekuensi untuk debit 

banjir rencana dilakukan pengujian yang sama, yaitu Uji Chi Kuadrat dan Kolmogorov-

Smirnov.   

Dalam penelitian ini, dilakukan variasi penggunaan data untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pemilihan jumlah data terhadap nilai debit banjir rencana yang dihitung.  

Variasi jumlah data yang digunakan adalah variasi 5 tahun data, 10 tahun data dan 20 tahun 

data terakhir.  Pengambilan 5 tahun diambil karena dalam 5 tahun perubahan debit akibat 

konversi lahan dapat terlihat jelas perbedaanya, sebanding dengan jelasnya perubahan 

konversi lahan yang dapat terlihat setelah 5 tahun. 

Oleh karena pengambilan data perhitungan menentukan hasil perhitungan dan 

menghasilkan distribusi frekuensi yang berbeda, maka dalam setiap perhitungan debit banjir 

rencana perlu dihitung setiap metode distribusi frekuensi dan dipilih metode distribusi 

frekuensi yang sesuai dengan data yang digunakan.  Perhitungan debit banjir rencana yang 
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dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengeser rentang data yang digunakan 

mulai dari yang terlama sampai yang terbaru.   

Hasil perhitungan debit banjir rencana dan perbandingan jumlah data yang digunakan 

(5, 10 atau 20 tahun data) untuk Pos Maribaya dapat dilihat pada gambar 5.23 berikut.  Selain 

itu juga dihitung simpangan yang mungkin terjadi dari setiap debit banjir rencana yang 

dihitung beserta dan perbandingan jumlah data yang digunakan (5, 10 atau 20 tahun data) 

untuk Pos Maribaya, dan dapat dilihat pada gambar 5.24. berikut. 

 

 

Gambar 5. 23 Perbandingan Debit Rencana 5 Tahun Pos Maribaya 

 

Gambar 5. 24 Simpangan Baku Debit Rencana 5 Tahun Pos Maribaya 

Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan debit banjir rencana dan dan 

perbandingan jumlah data yang digunakan (5, 10 atau 20 tahun data) untuk Pos Debit 

Dayeuhkolot.  Hasilnya dapat dilihat pada gambar 5.25.  Selain itu dihitung juga simpangan 
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yang terjadi dari setiap debit banjir rencana yang dihitung dan perbandingan jumlah data 

yang digunakan (5, 10 atau 20 tahun data) untuk Pos debit Dayeuhkolot, dan dapat dilihat 

pada gambar 5.26. berikut. 

 

 

Gambar 5. 25 Perbandingan Debit Rencana 5 Tahun Pos Dayeuhkolot 

 

Gambar 5. 26 Simpangan Baku Debit Rencana 5 Tahun Pos Dayeuhkolot 

 

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa  

· Debit banjir rencana 5 tahun menggunakan 5 data lebih berfluktuatif dan cenderung 

ekstrim dari pada jumlah data yang lebih banyak.  Hal ini data debit 5 tahun terakhir 

(2007-2012) lebih ekstrim dari sebelumnya. 

· Debit banjir rencana 5 tahun pos Maribaya dan Dayeuhkolot cenderung meningkat.  

Hal ini akan menimbulkan degradasi fungsi infrastruktur drainase.  

· Peningkatan debit banjir rencana di hilir akan menghambat masuknya air dari hulu ke 

badan air tersebut, sehingga menimbulkan banjir. 
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Pembuatan Cluster Area 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kondisi fisik yang tertuang 

dalam bentuk peta tematik DAS Cikapundung Hulu yang sudah didigitasi dan dibuat dalam 

format shp yang dapat diolah menggunakan software ArcGIS.  Adapun peta tematik yang 

digunakan adalah:  

a. Peta curah hujan rata-rata tahunan,  

b. Peta kemiringan lahan, 

c. Peta jenis tanah 

d. Peta geologi 

e. Peta ketinggian tanah 

f. Peta tutupan lahan (digunakan tutupan lahan tahun 2012) 

Khusus untuk peta curah hujan, peta tersebut dibuat dengan mengolah data curah hujan 

dari beberapa stasiun hujan yang ditinjau, dan untuk peta tutupan lahan dibuat berdasarkan 

interpretasi peta citra satelit tahun 2001 dan 2012.  Tabel 5.11 berikut memperlihatkan jenis-

jenis peta yang digunakan beserta sumbernya. 

 

Table 5.11 Jenis data dan peta yang digunakan beserta sumbernya 

Data Sumber 

- Data Curah Hujan dan Debit Sungai BMG, Dinas PSDA Jabar, PUSAIR 

Dinas PU Pengairan 

- Peta Topografi Peta Rupabumi Indonesia Lembar Cimahi 

dan Lembang skala 1:25.000, 

BAKOSURTANAL,1995 

- Peta Digital Bandung (jenis tanah, 

sungai, batas administrasi, dll) 

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prov. 

Jabar, 2012 

- Peta Geologi Peta Geologi lembar Bandung DGTL 

Bandung, 1992 

- Peta Tutupan Lahan (Citra Satelit)  LANDSAT 2001 dan 2012 

 

2. Klasifikasi Data  

Klasifikasi data dilakukan terhadap keenam parameter fisik yang ada di DAS Cikapundung 

Hulu dengan mengelompokkan nilai pada setiap parameter menjadi 5 kelompok, sehingga 
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setiap parameter fisik akan terdiri dari 5 kelompok nilai.  Kelima kelompok tersebut 

kemudian dituangkan ke dalam peta tematik setiap parameter fisik agar selanjutnya bisa di-

overlay untuk analisis spasial.   

Berikut cara pengelompokan nilai yang ada di setiap parameter fisik. 

A. Data Curah Hujan 

Data curah hujan untuk analisis ini diperoleh dari BMKG, Puslitbang SDA, Dinas 

SDA Provinsi Jawa Barat, dan BBWS Citarum.  Stasiun-stasiun hujan yang diambil untuk 

diolah adalah Stasiun Hujan Lembang, Stasiun Hujan Cikapundung, Stasiun Hujan Dago 

Pakar, Stasiun Hujan Bandung (Cemara), dan Stasiun Hujan Margahayu.  Dalam penelitian 

ini pos hujan yang masuk ke daerah penelitian (DAS Cikapundung Hulu) berdasarkan 

analisis hujan wilayah menggunakan metode Polygon Theissen hanya Stasiun Cikapundung, 

Stasiun Maribaya dan Stasiun Dago Pakar.  Sedangkan Stasiun Lembang dan Stasiun Cemara 

tidak termasuk dalam daerah penelitian, tetapi digunakan sebagai pembanding untuk stasiun 

hujan yang lain. 

Data yang diperlukan dari masing-masing stasiun hujan adalah data rata-rata hujan 

tahunan.  Tabel 5.12 berikut memperlihatkan nama stasiun hujan beserta sumber datanya.  

Karena jumlah stasiun hujan yang ada di DAS Cikapundung Hulu hanya 3, sedangkan yang 

dibutuhkan adalah 5 kelompok data, maka curah hujan di daerah studi akan dibagi menjadi 5 

kelompok daerah hujan dengan menginterpolasi data dari 3 stasiun yang ada.   

Tabel 5.12. Stasiun hujan DAS Cikapundung 

 STASIUN 

HUJAN 
KOORDINAT BENTUK DATA SUMBER 

P1  LEMBANG  06049’35,6” LS 

107037'3,6” BT 

DATA HARIAN BMKG, Dinas 

PSDA Jabar, 

PUSAIR Ditjen 

PU, BBWS 

Citarum 

P2  CIKAPUNDUNG  06049’15,0” LS 

107037’59” BT 

DATA HARIAN 

P3  DAGO PAKAR  06052’51,0” LS 

107037’59” BT 

DATA HARIAN 

P4  BANDUNG 

(CEMARA)  

06053’0,8” LS 

107035'50,4” BT 

DATA HARIAN 

P5  MARGAHAYU  06048’1,0” LS 

107039’24” BT 

DATA HARIAN 
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B. Data Kemiringan Lahan 

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses 

peresapan air ke dalam tanah dan penentuan kawasan konservasi. Semakin besar kemiringan 

lerengnya, maka akan semakin kecil jumlah air yang dapat meresap ke dalam tanah. 

Data kemiringan lereng diperoleh dari peta rupabumi Indonesia lembar Lembang 

skala 1:25.000 dan dari citra SRTM (Shuttle Radar Terrain Mission), yang sebetulnya adalah 

peta topografi. Kemiringan lereng dapat dihitung dengan cara : 

 

 

 

 

Gambar 5.27 Sketsa perhitungan kemiringan lereng 

 

Kemiringan lereng (%) = (y/x) x100%       (1) 

Data kemiringan lahan dinyatakan dalam satuan persen (%).  Pengelompokan data 

kemiringan lahan menjadi 5 kelompok dilakukan mengikuti pembagian kelompok yang sudah 

ada.  Bila pengelompokan yang ada tersebut lebih dari 5 kelompok, maka ada beberapa 

kelompok yang digabungkan. 

C. Data Jenis Tanah 

Peta jenis tanah diperoleh dari penelitian Puslitanak yang diolah kembali secara 

digital oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan tahun 2012. Data jenis tanah dibedakan 

menurut nama jenis tanah tersebut.  Pengelompokan data jenis tanah menjadi 5 kelompok 

dilakukan mengikuti jumlah jenis tanah yang sudah ada.  Bila pengelompokan yang ada 

tersebut lebih dari 5 kelompok, maka ada beberapa kelompok yang digabungkan. 

D. Data Geologi 

Kondisi geologi suatu daerah akan sangat berpengaruh pada permeabilitas dan 

koefisien resapan daerah tersebut. Kondisi ini akan sangat dipengaruhi oleh tekstur dan 

struktur dari tiap jenis batuan. Semakin besar permeabilitas dan koefisien resapan, maka akan 

semakin besar pengaruhnya terhadap limpasan air hujan.  Peta geologi dan sebaran jenis 

y 

x 



51 
 

tanah di wilayah DAS Cikapundung Hulu diperoleh dari Peta Geologi lembar Bandung 

DGTL Bandung, 1992. 

Data geologi dibedakan menurut nama batuan pembentuknya.  Pengelompokan data 

geologi menjadi 5 kelompok dilakukan mengikuti pembagian geologi yang sudah ada.  Bila 

pengelompokan yang ada tersebut lebih dari 5 kelompok, maka ada beberapa kelompok yang 

digabungkan. 

E. Data Ketinggian Tanah 

Data ketinggian tanah dibedakan menurut data topografi tanah yang ada mulai dari 

yang terendah sampai yang tertinggi.  Pengelompokan data ketinggian tanah menjadi 5 

kelompok dilakukan dengan membagi ketinggian tanah yang ada menjadi 5 kelompok yang 

sama intervalnya.   

F. Data Tutupan Lahan 

Data tutupan lahan dibedakan menurut data penggunaan lahan yang ada.  Dalam 

penelitian ini digunakan peta tutupan lahan pada tahun 2001 dan 2012, hasil Interpretasi Citra 

Departemen Perencanaan Wilayah Kota ITB.  Penggunaan lahan di Sub DAS Cikapundung 

Hulu pada tahun 2001 dan 2012 meliputi permukiman, persawahan, tegal/ladang, kebun, 

hutan, semak belukar, dan situ. Pengelompokan data tutupan lahan menjadi 5 kelompok 

dilakukan dengan mengelompokkan penggunaan lahan sesuai pengelompokan yang ada.  Bila 

jumlah penggunaan lahan yang ada lebih dari 5 kelompok, maka ada beberapa penggunaan 

lahan yang digabungkan, selama karakteristik tutupannya mempunyai kesamaan.  

3. Skoring Parameter  

Setelah setiap parameter fisik dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan dituangkan 

dalam peta tematik setiap parameter menggunakan software ArcGIS, selanjutnya dilakukan 

pemberian skor pada setiap kelompok parameter.  Pemberian skor dilakukan berdasarkan 

besarnya pengaruh setiap kelompok parameter terhadap timbulnya limpasan air hujan.  Untuk 

kelompok parameter yang menghasilkan limpasan air hujan paling besar diberi skor 1, 

sedangkan kelompok parameter yang menghasilkan limpasan air hujan paling sedikit diberi 

skor 5.  Selanjutnya skor masing-masing kelompok dimasukkan ke dalam atribut peta tematik 

yang sudah ada sebelumnya.   

Langkah selanjutnya adalah melakukan overlay terhadap keenam peta tematik yang 

telah diberi skor pada masing-masing kelompok parameter.  Hasil overlay yang dilakukan 

berupa poligon yang mewakili daerah yang mempunyai karakteristik fisik gabungan dari 
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keenam parameter yang digunakan.  Oleh karena setiap kelompok parameter telah diberi skor, 

maka sebuah poligon daerah hasil overlay akan memiliki skor total tertentu yang merupakan 

gabungan dari skor yang dimiliki oleh keenam parameter yang ada di daerah tersebut. 

Berdasarkan hasil overlay dan perhitungan terhadap skor di tiap poligon daerah, maka  

untuk poligon daerah dengan skor total yang paling kecil, maka dapat diasumsikan bahwa 

daerah tersebut merupakan daerah yang paling besar limpasan air hujannya.  Sebaliknya 

untuk daerah dengan skor total paling besar, maka dapat diasumsikan bahwa daerah tersebut 

merupakan daerah yang paling sedikit limpasan air hujannya.   

4. Penentuan Keterkaitan antara Skor Total dan Koefisien Limpasan 

Penentuan skor akhir dari setiap daerah ditentukan berdasarkan skor setiap parameter 

fisik yang ada di daerah itu.  Setiap daerah hanya memiliki 1 skor untuk setiap parameter.  

Berdasarkan hasil overlay dan perhitungan terhadap skor total untuk setiap poligon daerah, 

maka diperoleh bahwa nilai skor total terkecil menunjukkan limpasan air hujan terbesar yang 

terjadi di daerah tersebut.  Sedangkan nilai skor total terbesar menunjukkan limpasan air 

hujan terkecil yang terjadi di daerah itu.  Skor tersebut tersebut digunakan bila tidak 

dilakukan pembobotan.  Nilai skor total divariasikan dengan mengubah bobot setiap 

parameter fisik. 

Berkaitan dengan limpasan air hujan di atas permukaan tanah, besar limpasan air hujan 

di permukaan tanah dapat dinyatakan dalam perbandingan air yang melimpas di permukaan 

tanah dengan air hujan yang jatuh di suatu area tangkapan tertentu.  Perbandingan tersebut 

dikenal dengan nama koefisien limpasan (runoff coefficient).  Limpasan air hujan terbesar 

dapat dinyatakan dengan koefisien limpasan (C) bernilai 1 (C=1).  Sebaliknya untuk limpasan 

air hujan terkecil dinyatakan dengan nilai C sebesar 0 (C=0).   

Bila hasil skor total diperbandingkan dengan nilai koefisien limpasan C, maka hasil 

skor total terkecil akan sebanding dengan koefisien limpasan C=1.  Sedangkan untuk hasil 

skor total terbesar akan sebanding dengan koefisien limpasan C=0.  Nilai koefisien limpasan 

C yang berada di antara nilai 0 dan 1 akan dihitung menggunakan metode interpolasi 

terhadap nilai hasil skor total antara nilai skor total terkecil dan terbesar. 

5. Penentuan Skor dan Bobot Terpilih 

Untuk menentukan tingkat pengaruh setiap parameter fisik terhadap limpasan air hujan 

yang terjadi, maka dilakukan pembobotan terhadap setiap parameter yang ditinjau.  

Parameter fisik yang mempunyai pengaruh besar terhadap limpasan air hujan ditandai dengan 
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nilai bobot parameter fisik itu yang besar pula.  Dalam penentu bobot setiap parameter fisik 

ini, diperlukan suatu nilai acuan sebagai dasar pertimbangan bahwa nilai koefisien limpasan 

akhir yang diperoleh adalah benar.   

Nilai acuan diperoleh dari perhitungan regresi linier yang menggambarkan hubungan 

antara data debit rata-rata bulanan dan curah hujan rata-rata wilayah bulanan.  Dalam siklus 

hidrologi, hubungan antara debit rata-rata sungai dengan hujan rata-rata wilayah daerah aliran 

sungai di daerah yang mempunyai akifer air tanah dapat diungkapkan dalam persamaan 

matematis:       

Q = C.(PxA) + b        (2) 

Dimana: 

P  = Hujan rata-rata wilayah bulanan (m/detik) 

A  = Luas daerah aliran sungai (m2) 

b   = baseflow (m3/detik) 

C   = Koefisien limpasan 

Q  = Debit rata-rata sungai (m3/detik) 

Persamaan tersebut dapat diasosiasikan dengan bentuk persamaan linier, yaitu: 

y = a.x + b        (3) 

Dengan membandingkan kedua persamaan tersebut, maka komponen y dapat 

menggantikan komponen debit Q, komponen a dapat menggantikan komponen koefisien 

limpasan C, komponen x dapat menggantikan komponen kapasitas hujan (P.A), sedangkan 

komponen b dapat menggantikan komponen baseflow b. 

Dengan membuat regresi linier antara data debit rata-rata bulanan (Q=y) dan curah 

hujan rata-rata wilayah bulanan (P.A=x), akan diperoleh nilai a (= C koefisien limpasan) dan 

nilai b (baseflow).  Dengan demikian setiap tahun akan peroleh nilai koefisien limpasan C 

dan baseflow di DAS Cikapundung Hulu (Stasiun Maribaya).  Nilai koefisien limpasan dan 

baseflow hasil pembuatan regresi linier kemudian akan dicari trend perubahan keduanya.   

Dari regresi linier tersebut diambil nilai koefisien limpasan rata-rata untuk tahun-tahun 

tinjauan, dalam hal ini tahun 2001 dan 2012.  Pada tahun-tahun tersebut terdapat perbedaan 

tutupan lahan yang menyebabkan limpasan air hujan yang terjadi menjadi berbeda.  Koefisien 

limpasan pada tahun-tahun tersebut merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya 

limpasan air hujan yang terjadi di daerah studi, yaitu DAS Cikapundung Hulu.   
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Untuk dapat menentukan bobot yang tepat, maka distribusi koefisien limpasan yang 

telah ditentukan sebelumnya dihitung koefisien rata-ratanya untuk mendapatkan limpasan air 

hujan dari seluruh daerah dalam DAS Cikapundung Hulu.  Koefisien rata-rata tersebut 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

          (4) 

Dimana: Crata-rata  = koefisien limpasan rata-rata 

  Ci = koefisien limpasan tiap jenis tutupan lahan 

  Ai = luas daerah tiap jenis tutupan lahan 

Koefisien limpasan rata-rata dihitung untuk 2 tahun tutupan lahan yang ditinjau, yaitu 

tahun 2001 dan 2012.  Hasil perhitungan koefisien limpasan rata-rata tersebut kemudian 

dibandingkan dengan koefisien limpasan rata-rata hasil perhitungan dari regresi linier pada 

tahun yang sama.  Semakin kecil perbedaan koefisien limpasan rata-rata dari tutupan lahan 

terhadap koefisien limpasan rata-rata dari regresi linier, semakin baik pendekatan yang 

dilakukan.  Perbedaan yang paling kecil menunjukkan skor dan bobot yang terpilih. 

6. Pengumpulan dan Klasifikasi Data 

Data yang dikumpulkan berupa peta digital yang telah diubah menjadi format shp yang 

dapat diolah dalam software ArcGIS.  Berikut ini peta-peta tematik hasil pengumpulan data 

yang telah diklasifikasi menjadi 5 kelompok. 

 

Gambar 5.28 Klasifikasi Curah Hujan 
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Gambar 5.29 Klasifikasi Kemiringan Lahan 

 

Gambar 5.30 Klasifikasi Jenis Tanah 
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Gambar 5.31 Klasifikasi Geologi 

 

 

Gambar 5.32 Klasifikasi Ketinggian Lahan 
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Gambar 5.33 Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2001 

 

 

Gambar 5.34 Klasifikasi Tutupan Lahan Tahun 2012 

 

Gambar 5.28 sampai 5.34 di atas terlihat pengelompokan setiap parameter fisik menjadi 

5 kelompok.   
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7. Skoring Parameter  

Setelah seluruh peta tematik dibuat pengelompokannya, selanjutnya adalah memberi 

skor atau nilai pada setiap kelompok dalam setiap parameter fisik tersebut.  Pemberian skor 

mengikuti kecenderungan setiap kelompok terhadap besaran limpasan air hujan.  Pemberian 

skor pada setiap kelompok parameter dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut. 

 

Tabel 5.13. Skoring Kelompok Parameter Fisik 

Para- 

meter 

fisik 

Skor Terhadap Limpasan Air Hujan 

Sumber 
5 4 3 2 1 

Curah 

hujan 

(mm/th) 

> 2800 
2600 – 

2800 

2400 –  

2600 

2200 –  

2400 
< 2200 

BMKG, 

2012 

Geologi 

Endapan 

Gunung 

Api Tua 

(Qvu) 

Endapan  

Gunung api 

muda 

(Qyu) 

Tufa Pasir 

(Qyd) 

Breksi, Tufa 

Berbatuapung 

Aglomerat 

(Qyl/Qyt) 

Collunum 

(Qc) 

DGTL, 

1995 

Jenis 

tanah  

Inceptisols 

(Humitro- 

pepts) 

Andisols 

(Eutric hap- 

ludands, 

Thaptichap 

ludands) 

Alluvial/ 

Inceptisol 

(Aquic 

utropepts) 

Mollisol 

(Hapludolls) 

Entisols/ 

Inceptisol 

(Tropor- 

thents) 

Lemlit 

Tanah 

Bogor 

(1979) 

Ketinggi- 

an tempat 

(m)  

> 1960 1730 –1960 1510 – 1730 1280 – 1510 < 1280 DGTL, 

1995 

Kemiring- 

an lereng 

(%)  

< 5 5 – 15 15 – 25 25 – 40 > 40 DGTL, 

1995 

Pengguna

an lahan  

Hutan Kebun 

Campur 

Tegal/ 

ladang 

Area Terbuka Permukim 

an 

DGTL, 

2001/ 

2012 
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8. Keterkaitan antara Skor, Bobot, dan Koefisien Limpasan 

Skor total suatu daerah ditentukan berdasarkan hasil overlay terhadap enam peta 

tematik parameter fisik.  Oleh karena setiap kelompok parameter diberi nilai antara 1 sampai 

5 dan tidak dilakukan pembobotan, maka skor total maksimum yang akan didapat adalah 

sebesar 30, sedangkan skor total minimum adalah sebesar 6.  Skor total maksimum 

menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki limpasan air hujan paling rendah, dalam hal ini 

diasumsikan dengan koefisien limpasan terendah (C=0), sedangkan skor total minimum 

menunjukkan limpasan terbesar dengan asumsi koefisien limpasan tertinggi (C=1).  Untuk 

skor total yang ada di antara nilai tersebut, maka nilai koefisien limpasannya ditentukan 

secara proporsional.  Tabel 5.14 berikut memperlihatkan distribusi nilai koefisien limpasan 

terhadap skor total yang mungkin ada sebelum dilakukan pembobotan. 

 

Tabel 5.14. Konversi Skor Total Menjadi Koefisien C Sebelum Pembobotan 

No SKOR IK C  No SKOR IK C  No SKOR IK C 

1 6 0.00 1.00  10 15 0.38 0.63  18 23 0.71 0.29 

2 7 0.04 0.96  11 16 0.42 0.58  19 24 0.75 0.25 

3 8 0.08 0.92  12 17 0.46 0.54  20 25 0.79 0.21 

4 9 0.13 0.88  13 18 0.50 0.50  21 26 0.83 0.17 

5 10 0.17 0.83  14 19 0.54 0.46  22 27 0.88 0.13 

6 11 0.21 0.79  15 20 0.58 0.42  23 28 0.92 0.08 

7 12 0.25 0.75  16 21 0.63 0.38  24 29 0.96 0.04 

8 13 0.29 0.71  17 22 0.67 0.33  25 30 1.00 0.00 

9 14 0.33 0.67           

 

9. Penentuan Skor dan Bobot Terpilih 

Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan nilai acuan yang diperoleh langsung 

dari data curah hujan dan debit di daerah studi.  Nilai acuan diperoleh dari perhitungan 

regresi linier yang menggambarkan hubungan antara data debit rata-rata bulanan dan curah 

hujan rata-rata wilayah bulanan.  Debit bulanan didapat dari stasiun pengukuran data 

Maribaya.  Sedangkan data curah hujan rata-rata wilayah diperoleh dari stasiun hujan yang 

ada di daerah studi, yaitu Stasiun Cikapundung, Dago Pakar, dan Margahayu. Nilai koefisien 
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run off dan baseflow hasil pembuatan regresi linier kemudian akan dicari trend perubahan 

keduanya.  Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5.35 berikut. 

 

 

Gambar 5.35 Koefisien Limpasan C Stasiun Maribaya (1981-2012) 

 

Dari gambar 5.35 terlihat bahwa nilai koefisien limpasan C pada tahun 2001 adalah 

sebesar 0,4789, sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar 0,518.  Selanjutnya dilakukan 

pembobotan terhadap keenam parameter fisik.  bobot ini merupakan nilai pengali terhadap 

skor parameter.  Skor total dihitung dengan mengalikan skor tiap parameter fisik dengan nilai 

bobot parameter tersebut. Setelah skor total dikonversi menjadi koefisien limpasan C, 

kemudian dihitung koefisien limpasan rata-rata (Cbobot) dari setiap tutupan lahan dan 

dibandingkan dengan hasil regresi linier (Cregresi).  Tabel 5.15 berikut ini menunjukkan variasi 

bobot dan kedekatan nilai koefisien limpasan rata-rata.  

Tabel 5.15. Konversi Skor Total Menjadi Koefisien C Sebelum Pembobotan 
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Dari tabel 5.15 di atas terlihat bahwa variasi bobot pertama menjadi yang terpilih 

karena  menghasilkan perbedaan yang paling kecil untuk dua jenis tutupan lahan yang 

berbeda, yaitu tutupan lahan pada tahun 2001 dan 2012. 
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari penelitian sampai tahap  ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

 Pos Lembang, Cikapundung dan Margahayu posisi geografis yang sama di 

Cekungan Lembang, karena data hujannya mempunyai kecenderungan yang sama 

(menurun) sedangkan Pos Dago Pakar dan Cemara posisi geografis yang sama di 

Cekungan Bandung, karena mempunyai kecenderungan yang sama (meningkat). 

 Distribusi probabilitas hujan cenderung bertambah ekstrim di daerah studi 

karena pengaruh iklim, tutupan lahan, dan letak geografis, yang ditunjukkan oleh 

pergeseran distribusi probabilitas dari Normal menuju Gumbel/Log Pearson III dan 

perhitungan hujan serta debit rencananya. 

 Pada durasi hujan yang sama, intensitas hujan meningkat. Contohnya di Pos 

Lembang, terlihat dari nilai intensitas hujan pada Kurva IDF PUH 5 tahun untuk 

tahun 2003-2012 yang lebih tinggi dari tahun 1993-2002 .  

 Konversi lahan dari hutan menjadi area terbangun telah terjadi di DAS 

Cikapundung Hulu, dengan berkurangnya area hutan dari 42% (1998) menjadi 31% 

(2012), sedangkan area terbangun meningkat dari 16% (1998) menjadi 30% (2012). 

Hal ini menyebabkan meningkatnya nilai koefisien run off dari tahun ke tahun.  

 Di DAS Cikapundung Hulu, terjadi peningkatan debit di Pos Maribaya dan 

Dayeuhkolot yang disebabkan oleh peningkatan distribusi hujan maksimum, IDF, 

dan konversi lahan (peningkatan koefisien runoff). 

 Debit Banjir Rencana untuk perencanaan infrastruktur drainase meningkat akibat 

naiknya intensitas hujan dan konversi lahan hutan menjadi area terbangun yang terjadi 

di DAS Cikapundung Hulu sehingga timbul degradasi fungsi infrastruktur 

drainase (debit yang melalui infrastruktur drainase melebihi debit banjir rencananya).  

 Diperlukan upaya untuk mencegah degradasi fungsi infrastruktur drainase itu 

dengan melakukan beberapa tindakan preventif dengan konsep drainase berwawasan 

lingkungan dan konservasi air. 
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ABSTRACT 

Water resources management is strongly influenced by rainfall distribution over the land 

surface. Rainwater that falls on the land surface will be partially runoff above ground level. 

The amount of runoff is greatly affected by the amount of precipitation that falls and the 

environmental conditions where the rain is falling. So a research that considers the physical 

environment parameters that affect the amount of runoff is need. In this research, the 

parameters of the physical environment is the amount of rainfall, geological conditions, soil 

structure, slope, altitude, and land cover in the study area Upper Cikapundung watershed.  

The research method is the scoring and weighting parameters method. In this method each 

parameter were grouped into five classes and assigned a score. Whereas the weighting is 

determined by assuming the weight. Then the scoring and weighting assumptions multiplied 

to obtain the total score to be converted into a runoff coefficient. To get the assumption 

weights close to reality, it is necessary to make a comparison between runoff coefficient 

calculation results with actual runoff coefficient at the point of the review, in this case 
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Maribaya River Flow Station. Results of the research that has been conducted shows that the 

weighting for each corresponding parameter is equal to 1 for the parameter of rainfall, 

geological conditions, soil structure, slope, altitude, and land cover. 

Keyword: runoff coefficient, scoring, weighting, method. 

 


