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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hujan merupakan salah satu penyebab banjir, hujan di Indonesia terjadi pada 

jangka waktu dari bulan Oktober hingga Maret. Pada umumnya pola curah hujan di 

Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis. Curah hujan yang tinggi di suatu 

wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya 1)tinggi 

rendahnya tempat, 2)angin, dan lainnya. Curah hujan di Indonesia tidak terlepas 

dari pengaruh Angin Muson Barat dan Angin Muson Timur, selain itu curah hujan 

di daerah Indonesia berbeda antara daerah satu dengan yang lain, ini disebabkan 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan di setiap daerah tersebut juga 

berbeda-beda (BMKG). 

Debit puncak terjadi akibat peningkatan jumlah air larian permukaan, kondisi 

tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah volume air sungai sehingga 

meningkatkan kemungkinan terjadinya bahaya banjir (Wicaksono, dkk 2009). 

Debit puncak dapat dikatakan sebagai debit kritis yang menyebabkan banjir. Debit 

puncak terjadi ketika seluruh aliran permukaan yang berada di daerah aliran sungai 

(DAS) mencapai titik outlet (Asdak 2002, Rahim 2006, Arsyad 2010). Faktor yang 

mempengaruhi debit puncak antara lain, yaitu karakteristik hujan dan karakteristik 

DAS. Karakteristik hujan, meliputi lama hujan, intensitas hujan, jumlah hujan, dan 

distribusi hujan, sedangkan karakteristik DAS meliputi ukuran DAS, bentuk DAS, 

topografi, jenis tanah, geologi, dan penggunaan lahan. Debit puncak penting untuk 

diketahui sebagai kerangka pengendalian banjir dalam perancangan bangunan 

pengendali debit banjir (Rahim, 2006).  

Metode yang umum untuk pendugaan debit puncak salah satunya adalah 

metode rasional. Metode rasional adalah metode yang paling sederhana dan paling 

banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian hidrologi lainnya. Daerah Aliran 

sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh 
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punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan (Asdak, 

2014). 

Menurut Priyadi Kardono (2016), dalam seminar nasional pemanfaatan 

informasi geospasial untuk peningkatan sinergi pengelolaan lingkungan hidup, 

sekitar 80 persen daerah aliran sungai di Pulau Jawa saat ini dalam kondisi kritis. 

Kondisi DAS semakin memburuk dengan meningkatnya degradasi lahan akibat alih 

guna dan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kritisnya DAS diperparah dengan 

belum sinkronnya antara pengelola lingkungan dengan pemerintah daerah 

setempat. Khususnya, apabila DAS tersebut berada di kawasan dua Propinsi yang 

berbeda. 

Penelitian ini berada di Sub DAS Samin. Sub DAS Samin merupakan hulu 

bagian DAS Solo yang paling rawan bencana alam seperti banjir, longsor, erosi, hal 

ini dikarenakan pergerakan tanah (BPDAS Solo, 2009). Faktor yang mempengaruhi 

antara lain: (1) hujan lebat disertai angin kencang; (2) geologi  sebagian besar 

berasal dari bahan induk abu/tuf vulkan; (3) penggunaan tanah tidak sesuai kaidah 

konservasi tanah; (4) pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non 

pertanian (Priyono, 2014). 

Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

karakteristik suatu DAS. Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dapat 

mempengaruhi karakteristik hidrologi wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arsyad (2005), yang menyatakan bahwa setiap perlakuan yang diberikan 

pada sebidang tanah dapat mempengaruhi tata air di tempat tersebut. Menurut peta 

penggunaan lahan tahun 2006 yang disediakan oleh Balai Kehutanan Solo, 

penggunaan lahan dikawasan sub DAS Samin yang paling dominan adalah sawah 

irigasi dengan luas 10 308.10 ha, sedangkan hutan di bagian hulu hanya memiliki 

luas sebesar 400.64 ha. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan debit puncak 

dan risiko banjir di bagian hilir DAS, sehingga upaya mitigasi di bagian hilir 

menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan upaya pengurangan terjadinya 

bahaya banjir. 

Sub DAS Samin memiliki luas 37 564.7 ha yang secara admisitrasi masuk di 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Sub DAS Samin merupakan 
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penyumbang air terbesar untuk DAS Bengawan Solo. (BPDAS Solo 2008 dalam 

Dimas Alfred 2015). Untuk mengetahui keberlakuan metode rasional dalam 

menduga debit puncak, peneliti melakukan pengujian menggunakan data yang 

tersedia di Sub DAS Samin. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui keberlakuan metode rasional dalam menduga debit puncak dengan 

menggadakan penelitian “ANALISIS CURAH HUJAN UNTUK PENDUGAAN 

DEBIT PUNCAK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RASIONAL DI SUB 

DAS SAMIN KABUPATEN KARANGANYAR”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Daerah atau lokasi penelitian berada di Sub DAS Samin bagian hilir yang 

berada di Kabupaten Sukoharjo. Hujan yang terjadi dibagian hulu  Sub DAS samin 

menyebabkan air turun ke bagian hilir Sub DAS Samin, dan menyebabkan debit air 

semakin tinggi di daerah hilir sehingga beberapa tempat mengalami banjir 

limpasan. 

Maka timbulah beberapa permasalahan : 

1) Bagaimanakah pola distribusi hujan pada Sub DAS Samin ? 

2) Seberapa besar debit puncak banjir tahunan di Sub DAS Samin ? 

3) Bagaimanakah kondisi perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Sub DAS 

Samin ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk menentukan pola distribusi hujan di Sub DAS Samin 

2) Untuk menentukan debit puncak tahunan rata-rata di sub DAS Samin  

3) Untuk menganalisis pengaruh penggunaan lahan terhadap debit puncak  di Sub 

DAS Samin. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini untuk : 
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1.) Memberi manfaat dan memperkaya wahan keilmuan terhadap pengembangan 

kawasan dan pengelolaan sumberdaya air atau balai pengelolaan sumberdaya air 

untuk perencanaan pengelolaan sistem yang lebih baik. 

2.) Penelitian yang dilakukan syarat untuk memenuhi standar kelulusan S1 

Geografi, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Ditinjau dari segi hidrologi sungai mempunyai fungsi utama menampung 

curah hujan setelah menjadi aliran perumukaan (surface run off) dan mengalirkan 

sampai ke laut. Oleh karena itu sungai dapat diartikan sebagai wadah atau 

penampung dan penyalur alamiah aliran air dengan segala benda yang terbawa dari 

daerah pengaliran sungai ke tempat lebih rendah dan bermuara di lautan.  

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke 

danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis 

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 

daratan (UU Nomor 7 Tahun 2004). 

Daerah Aliran Sungai merupakan daerah yang dibatasi punggung-punggung 

gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh 

punggung gunung tersebut akan dilahirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai 

utama. DAS biasannya dibagi menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir (Chay Asdak, 

1995). 

Daerah aliran sungai dapat dibedakan berdasarkan bentuk atau pola, bentuk 

DAS akan menentukan pola hidrologi yang ada. Corak atau pola DAS dipengaruhi 

oleh faktor geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah DAS. Sosrodarsono dan 

Takeda (1977) mengklasifikasikan bentuk DAS sebagai berikut: 
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1. DAS Bulu Burung, memiliki karakteristik jalur anak 

sungai di kiri-kanan sungai utama mengalir menuju 

sungai utama, debit banjir banjir kecil karena waktu 

tiba banjir dari anak-anak sungai berbeda-beda. Banjir 

berlangsung agak lama.  

           Gambar 1. DAS Bulu Burung 

2. DAS Radial, memiliki karakteristik bentuk DAS 

menyerupai kipas atau lingkaran, anak-anak sungai 

berkonsentrasi ke suatu titik secara radial, banjir besar 

terjadi di titik pertemuan anak-anak sungai. 

       Gambar 2. DAS Radial 

3. DAS Paralel, memiliki karakteristik dan corak dimana 

dua jalur aliran sungai yang sejajar bersatu di bagian 

hilir, banjir terjadi di titik pertemuan anak sungai. 

 

     Gambar 3. DAS Paralel 

4. DAS Kompleks, memiliki beberapa buah bentuk dari ketiga bentuk di atas. 

Hakekat DAS selain sebagai suatu wilayah bentang lahan denngan batas 

topografi serta suatu wilayah kesatuan ekosistem, juga merupakan suatu wilayah 

kesatuan hidrologi. Sebagai satu kesatuan hidrologi, DAS berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya proses hidrologi yang mengubah input menjadi output (Journal Of 

Evaluation and Monitoring Sub Watershed). Input yang dimaksud berupa 

presipitasi salah satunya adalah air hujan, sedangkan output atau keluarannya 

adalah aliran permukaan (run off) atau yang biasa disebut hasil air atau debit air 

atau volume limpasan. DAS juga berfungsi sebagi daerah penyangga air tanah 

dalam wilayah tersebut (Viaud et.al., 2004). 

Setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai ciri/karakteristik tersendiri. 

Ciri/karakteristik suatu DAS diperlukan untuk memprediksi potensi maupun 

kerentannya. Dalam aspek hidrologi potensi tersebut adalah jumlah air yang 

tersedia, sedangkan kerentannya meliputi debit maksimum dan debit minimum 

(Salmah Retnowati, 2012). 
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Pengelolaan DAS adalah proses formulasi dan implementasi kegiatan atau 

program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di 

DAS untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya 

kerusakan sumber daya air dan tanah. Ia mempunyai arti sebagai pengelolaan dan 

alokasi sumber daya alam di DAS teramasuk pencegahan banjir dan erosi, serta 

perlindungan nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya alam. 

Pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi dan 

kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar DAS (Asdak, 1995). 

b. Sistem Hidrologi Daerah Aliran Sungai  

Suatu DAS dapat dianggap sebagai ekosistem yang saling terkait antara 

ekosistem alam dengan ekosistem buatan manusia. Prilaku manusia dengan segala 

aktivitasnya akan mempengaruhi tanggapan atau respon DAS terhadap input air 

hujan yang jatuh di dalam DAS. Aktivitas manusia tersebut merupakan manifestasi 

dari tindakan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya baik 

vegetasi, tanah maupun air dalam rangka pengelolaan DAS (Supangat dan 

Murtiono 2002). 

Komponen biotik maupun abiotik dalam ekosistem DAS sangat 

berpengaruh terhadap perubahan siklus hidrologi. Jika ekosistem DAS mengalami 

perubahan, maka komponen-komponen dalam siklus hidrologi juga akan berubah. 

Perubahan ekosistem DAS umumnya diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam 

upaya penggunaan lahan yang ada dalam suatu DAS. Bertambahnya jumlah 

manusia menurut bertambahnya kebutuhan manusia terhadap lahan. Hal inilah yang 

menjadi dsar utama terjadinya perubahan penggunaan lahan (murtiono, 2008). 

Perubahan penggunaan lahan dampaknya akan mulai dirasakan secara 

bertahap. Perubahan musim kemarau dan musim hujan, khususnya di daerah tropik 

mengalami defisit dan surplus air. Pada musim kemarau mulai mengalami 

kekeringan (defisit) dan pada musim hujan mengalami banjir (surplus). Untuk itu 

perlu dilakukan pengelolaan DAS secara terpadu dalam mengalami permasalahan 

tersebut, agar sistem hidrologi dalam suatu ekosistem DAS tetap baik (Murtiono, 

2008). 
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c. Presipitasi 

Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan 

bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan 

curah hujan serta salju didaerah iklim sedang. Presipitsi adalah peristiwa klimatik 

yang bersifat alamiah yaitu perubahan bentuk air di atmosfer menjadi curah hujan 

sebagai akibat proses kondensasi. Presipitasi adalah faktor utama yang 

mengendalikan proses daur hidrologi di suatu DAS.  Presipitas dipandang sebagai 

faktor pendukung sekaligus pembatas bagi usaha pengelolaan sumberdaya air dan 

tanah dikarenakan proses ekologi, geografi dan tataguna lahan disuatu DAS 

ditentukan oleh berlangsungnya daur hidrologi. Presipitasi mempunyai banyak 

karakteristik yang dapat mempengaruhi produk akhir suatu hasil perencanaan 

pengelolaan DAS.  

d. Intensitas Hujan 

Intensitas hujan adalah jumlah hujan per satuan waktu. Intensitas hujan atau 

ketebalan hujan per satuan waktu lazimnya dilaporkan dalam satuan milimeter per 

jam. Data intensitas hujan biasanya dimanfaatkan untuk perhitungan-perhitungan 

prakiran besarnya erosi, debit puncak (banjir), perncanaan drainase, dan bangunan 

air lainnya (Chay Asdak, 2014).  

Intensitas hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi yang 

pendek dan meliputi daerah yang tidak sangat luas. Hujan yang meliputi daerah 

yang luas, jarang sekali terjadi dengan intensitas yang tinggi, tetapi dapat 

berlagsung dengan durasi cukup panjang. 

Menurut Loebis (1992), intensitas hujan dpat diturunkan dari data curah 

hujan harian (mm) dengan menggunakan metode monobe. Adapun rumus monobe 

sebagai berikut :  

𝐼 =
𝑅24

24
(

24

𝑡𝑐
)

𝑚

   ....................................................................................................  (1) 

dalam hal ini : R  = Curah hujan rancangan setempat (mm) 

T  = Lamanya curah hujan (jam) 

I  = Intensitas curah hujan (mm/jam) 
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Besarnya intensitas curah hujan tidak sama di segala tempat, hal ini 

dipengaruhi oleh topografi wilayah, durasi dan frekuensi di tempat atau wilayah 

yang bersangkutan.  

e. Waktu Konsentrasi 

 Waktu konsentrasi (Time of Concentration-Tc) adalah waktu perjalanan 

yang diperlukan oleh air dari tempat yang paling jauh (hulu DAS) sampai ke titik 

pengamatan aliran air (outlet). Hal ini terjadi ketika tanah sepanjang kedua titik 

tersebut telah jenuh dan semua cekungan bumi lainnya telah terisi oleh air hujan. 

Diasumsikan bahwa bila lama waktu hujan sama dengan Tc berarti seluruh bagian 

DAS tersebut telah ikut berperan untuk terjadinya aliran air (debit) yang sampai ke 

titik pengamatan (Suripin, 2004).  

Lama waktu konsentrasi sangat tergantung pada sifat-sifat DAS seperti 

jarak yang harus ditempuh oleh air hujan, kemiringan dan lain-lain. Pada DAS yang 

kecil, lama waktu pengaliran dari tempat terjauh bisa menyamai durasi hujan. 

Sedangkan pada DAS yang besar, seringkali air hujan yang jatuh pada tempat 

terjauh bisa datang terlambat atau lebih lambat dari durasi hujan. 

Salah satu metode untuk memperkirakan waktu konsentrasi adalah rumus 

yang dikembangkan oleh Kirpich (1940) yang dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑡𝑐 = (
0,87 𝑥 𝐿2

1000 𝑥 𝑆
)

0,385

  ............................................................................................  (2) 

dimana :  tc  = waktu konsentrasi (jam) 

  L  = Panjang Sungai (km) 

  S = Kemiringan sungai (m/m) 
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f. Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan adalah usaha manusia dalam memanfaatkan lingkungan 

alamnya yang berupa bentuk kegiatan pemanfaatan lahan, misalnya pertanian, 

perkebuna, tegalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ritohardoyo, 

2009). Penggunaan lahan dapat dikelompokkan menurut berbagai cara, tetapi 

secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu penggunaa lahan 

pedesaan dan penggunaan lahan perkotaan dan industri. Penggunaan lahan desa 

meliputi pertanian, padang rumput, dan kehutanan sedangkan penggunaan lahan 

perkotaan dan industri meliputi kota, industri, tempat rekreasi, jalan raya dan 

aktivitas pertambangan (Vink, 1975). 

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan 

dari satu sisi penggunaan diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang 

lain dari satu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada 

kurun waktu yang berbeda. Proses perubahan penggunaan lahan pada dasarnya 

merupakan akibat dari adanya pertumbuhan dan transformasi struktur sosial-

ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan tersebut terlihat 

dengan adanya pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat 

meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita serta adanya pergeseran 

kontribusi sektor pembangunan dari sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya 

alam ke aktivitas sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) (Hardjowigeno, 

2007).  

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS pada dasarnya bersifat 

dinamis mengikuti perkembangan penduduk dan pola pembangunan wilayah, 

namun perubahan pola penggunaan lahan yang tidak terkendali dan terencana dapat 

berpengaruh buruk terhadap daya dukung DAS terutama jika terjadi pada daerah 

hulu. Dampak yanng ditimbulkan tidak hanya pada bagian hulu tersebut, tetapi juga 

pada bagian hilir. Dampak yang paling mendasar adalah perubahan karakteristik 

debit puncak aliran dan perubahan volume limpasan (Hartanto, 2009). 
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g. Metode Thiessen 

Penerapan metode polygon Thiessen ada suatu anggapan bahwa setiap pos 

hujan dapat mewakili tebal hujan dari suatu daerah dengan luas tertentu. Luas 

tertentu itu adalah luas daerah yang dibatasi tegak lurus yang melalui dan membagi 

dua bagian yang sama dari setiap garis lurus yang menghubungkan setiap dua pos 

hujan yang berdekatan, sehingga bila digambar setiap pos hujan akan terletak di 

dalam suatu polygon. Curah hujan rata-rata dari suatu DPS dihitung dari jumlah 

hasil perkalian tebal hujan dengan luas poligonnyo dibagi dengan luas seluruh DPS 

(Soewarno, 2015). 

Tebal hujan rata-rata DPS (P) dapat dihitung dengan rumus : 

𝑃 =
(𝑃1.𝐴1)+(𝑃2.𝐴2) +⋯+(𝑃𝑛.𝐴𝑛)

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
   ............................................................................  (3) 

dimana : 

P  = hujan rata-rata (mm) 

P1, P2, Pn = jumlah hujan masing-masing stasiun yang diamati (mm) 

A1, A2, An = luas sub area yang mewakili masing-masing stasiun hujan (km2) 

        

Gambar 4. Metode Polygon Thiessen 
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h. Analisis Frekuensi 

Analisa frekuensi hujan merupakan analisa statistik penafsiran hujan, 

biasanya dalam perhitungan hidrologi aplikasi untuk menentukan terjadinya 

periode ulang hujan pada periode tahun tertentu. Pada perencanaan teknik 

sumberdaya air, analisis frekuensi hujan ini sangat diperlukan dalam perhitungan 

kejadian banjir rencana apabila pada lokasi yang direncanakan tidak terdapat 

pencatatan debit maksimum jangka panjang dan terus menerus. 

Menurut Suripin (2004), tujuan analisis frekuensi data hidrologi adalah 

berkaitan dengan besaran peristiwa-peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan 

frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan. Analisis 

frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk 

memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Dengan 

anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang masih sama dengan 

sifat  statistik kejadian hujan masa lalu. Dalam ilmu statistik dikenal beberapa 

macam distribusi frekuensi (jenis sebaran atau analisis frekuensi) yang banyak 

digunakan untuk menentukan tinggi curah hujan rencana dalam analisa hidrologi 

ada empat jenis yaitu: 

a) Distribusi Normal 

b) Distribusi Log Normal 

c) Distribusi Log-Person III 

d) Distribusi Gumbel 

Menurut Widyasari (2005) untuk menentukan dugaan (hipotesa) distribusi 

(sebaran) data sesuai parameter statistik adalah sebagai berikut;  

a. Distribusi Normal 

Distribusi normal atau kurva normal disebut juga distribusi Gauss. PDF 

(Probability Density Function) distribusi Normal dapat dituliskan dalam bentuk 

rata-rata dan simpangan bakunya, sebagai berikut: 

𝑃(𝑋) =  
1

𝜎√2𝜋
exp (

− (𝑥− 𝜇2

2𝜎2 ) , −∞ < 𝑥 <  ∞  .................................................... (4)  

keterangan :  

P(X)  = Fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal) 

X  = Variable acak kontinu 
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µ  = Rata-rata nilai 

X σ  = Simpangan baku dari nilai X 

Dalam pemakaian praktis, umumnya rumus tersebut tidak digunakan secara 

langsung karena telah dibuat tabel untuk keperluan perhitungan, dan juga dapat 

didekati dengan: 

𝐾𝑇 =  
𝑋𝑇−𝑋

𝑆
  ....................................................................................................... (5) 

Keterangan : 

XT  = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dalam periode ulang T Tahunan 

X  = Nilai rata-rata hitung variat 

S  = Deviasi standar nilai variat 

KT  = Faktor frekuensi (nilai variabel reduksi Gauss) 

Ciri khas distribusi Normal adalah: 

- Skewness (Cs) = 0,00 

- Kurtosis (Ck) = 3,00 

b. Distribusi Log Normal 

Distribusi Log Normal merupakan hasil transformasi dari distribusi normal, 

yaitu dengan mengubah nilai variat X menjadi nilai logaritmik variat X. Distribusi 

log-Pearson Tipe III akan menjadi distribusi log normal apabila nilai koefisien 

kemencengan CS= 0,00. Secara matematis distribusi log-normal di tulis sebagai 

berikut : 

𝑃(𝑋) =
1

(log 𝑋)(𝑆)(√2𝜋)
 . 𝑒𝑥𝑝 {

1

2
(

log 𝑋− ẋ

𝑆
)

2

}  .......................................................... (6) 

keterangan : 

P(X) = peluang log normal 

X = nilai variat pengamatan 

ẋ = nilai rata-rata dari logaritmik variat X, umumnya dihitung nilai rata-rata  

   geometriknya 

Ciri khas statistik distribusi Log Normal adalah: 

- Cs = 3 Cv 

- Cv > 0 
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c. Distribusi Gumbel 

Umumnya digunakan pada perhitungan hujan harian maksimum untuk  

menentukan kejadian yang ekstrem. Secara matematis distribusi Gumbel di tulis 

sebagai berikut: 

𝑋 = ẋ + 𝑘. 𝑆 ....................................................................................................... (7) 

dimana : 

X = perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode 

       ulang tertentu 

ẋ = nilai rata-rata kejadian 

S = standar deviasi kejadian 

k = faktor frekuensi k untuk harga ekstrim gumbel 

𝑘 =
𝑌𝑇− 𝑦𝑛

𝑆𝑛
  ........................................................................................................... (8) 

dimana : 

YT = reduksi variat 

yn  = reduksi rata-rata variat yang nilainya tergantung jumlah data(n) 

YT =  ̵ ln[  ̵ ln  { 
(𝑇𝑟−1)

𝑇𝑟
  } ]    .................................................................................. (9) 

Tr = periode ulang 

Sn = standar deviasi variat yang nilainya tergantung jumlah data(n) 

Ciri khas statistik distribusi Gumbel adalah: 

- Cs ≤ 1,1396 

- Ck ≤ 5,4002 
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d. Distribusi Log-Pearson III 

Log Pearson III sering digunakan pada perhitungan hujan harian maksimum 

untuk menghitung besarnya banjir rencana yang terjadi pada periode ulang tertentu. 

Adapun persamaan fungsi kerapatan peluangnya adalah : 

𝑃(𝑋) =
1

(log 𝑋)(𝑆)(√2𝜋)
 . 𝑒𝑥𝑝 {

1

2
(

log 𝑋− ẋ

𝑆
) ²}   ....................................................... (10) 

     g.7 

Sifat statistik distribusi ini adalah: 

- Cs = 0,00 

- Ck > 4 s.d 6 

i. Debit Aliran Sungai 

Debit aliran sungai dapat berasal dari beberapa sumber air, yaitu : 

1) Limpasan permukaan : bagian limpasan yang melintas di atas permukaan tanah 

menuju saluran sungai. Atau disebut limpasan di atas lahan. 

2) Limpasan bawah permukaan : limpasan ini merupakan sebagian dari limpasan 

permukaan yang disebabkan oleh bagian presipitasi yang berinfiltrasi ke tanah 

permukaan dan bergerak secara lateral melalui horizon-horizon tanah bagian 

atas menuju sungai (Chow, dalam Sri Harto, dalam Susilowati 2007). 

3) Limpasan permukaan langsung : bagian limpasan permukaan memasuki sungai 

secara langsung setelah curah hujan. Limpasan ini sama dengan kehilangan 

presipitasi (= intersepsi + infiltrasi + evapotranspirasi + Cadangan permukaan) 

atau hujan efektif. 

Air yang jatuh di atas vegetasi diitersepsi (yang kemudian berevaporasi 

dan/atau mencapai permukaan tanah) selama suatu waktu maupun secara langsung 

jatuh di atas tanah (khusunya pada kasus dengan hujan berintensitas tinggi dan 

lama). Bagian hujan yang pertama membasahi permukaan tanah dan vegetasi. 

Selanjutnya, lapisan tipis air dibentuk di atas permukaan tanah yang disebut dengan 

detensi permukaan. Jika lapisan air ini menjadi lebih besar maka aliran mulai 

membentuk laminer, namun jika kecepatan aliran meningkat, maka turbulensi juga 

meningkat. Aliran ini disebut limpasan permukaan. Air yang mengalir ini akhirnya 

mencapai saluran sungai dan menambahkan debit sungai.  
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j. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Debit Aliran pada suatu DAS 

Aliran pada saluran atau sungai tergantung dari berbagai faktor secara 

bersamaan. Dalam kaitannya dengan limpasan, faktor yang berpengaruh secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor meteorologi dan 

karakteristi daerah tangkapan saluran atau daerah aliran sungai (DAS). 

1) Faktor meteorologi yang berpengaruh terutama adalah karakteristik hujan, 

yang meliputi : 

 Intensitas hujan 

Pengaruh intensitas hujan tergantung pada laju infiltrasi. Apabila 

intensitas hujan melebihi laju infiltrasi meningkat, maka kemungkinan akan 

meningkatkan limpasan permukaan seiring dengan meningkatnya curah 

hujan. Intensitas hujan tidak selalu berbanding lurus dengan limpasan 

karena adanya genangan di permukaan, namun sudah pasti intensitas ini 

berpengaruh pada debit dan volume limpasan. 

 Durasi hujan 

Durasi hujan dengan intensitas tertentu berpengaruh pada limpasan 

total. Setiap DAS memiliki satuan durasi hujan atau lama hujan kritis. 

Apabila hujan kritis yang terjadi lebih lama dibandingkan lama hujan, maka 

lamanya limpasan akan sama dan tidak tergantung pada intensitas hujan. 

 Distribusi curah hujan 

Pada dasarnya, laju dan volume limpasan maksimum akan dicapai 

ketika seluruh DAS telah memberi kontribusi pada aliran, namun 

kenyataannya intensitasnya hujan yang lebih tinggi pada sebagian DAS 

akan menghasilkan limpasan yang lebih besar dibandingkan intensitas hujan 

sedang yang merata di seluruh DAS. Karakteristik distribusi hujan 

dinyatakan dalam koefisien distribusi yang merupakan perbandingan antara 

hujan tertinggi di suatu titik dengan hujan rata-rata DAS. 

2) Karakterisik DAS yang berpengaruh besar pada aliran permukaan meliputi : 

 Luas dan bentuk DAS 

Semakin luas suatu DAS, laju dan volume limpasan akan meningkat 

tetapi limpasan atau aliran yang dinyatakan dalam laju dan volume 
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persatuan luas, besarnya akan berkurang seiring bertambahnya luas suatu 

DAS. Hal ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan air untuk mengalir 

dari tiitk terjauh sampai titik kontrol (waktu konsentrasi). Pengaruh bentuk 

DAS terhadap limpasan terletak pada pola aliran dalam sungai. 

 Topografi 

DAS dengan kemiringan curam dengan saluran yang rapat akan 

menghasilkan laju dan volume limpasan yang lebih besar daripada DAS 

yang landai dengan saluran yang jarang dan terdapat banyak cekungan. 

Saluran yang rapat pada suatu DAS akan memperpendek waktu konsentrasi 

sehingga meningkatkan volume dan laju limpasan permukaan. 

 Tata guna lahan 

Daerah hutan dengan vegetasi yang lebat akan menghasilkan limpasan 

yang kecil karena kapasitas infiltrasinya besar. Jika vegetasi di daerah 

tersebut dihilangkan dan dibiarkan menjadi lahan kosong, akan terjadi 

pemampatan tanah sehingga infiltrasi terhambat. Hal tersebut dapat 

menghasilkan limpasan yang lebih besar. Air hujan akan mudah 

terakumulasi di sungai-sungai dengan kecepatan tinggi dan dapat 

menyebabkan banjir. 

k. Metode Rasional 

Pendugaan debit puncak dengan menggunakan metode rasional merupakan 

penyederhanaan besar-besaran terhadap suatu proses penentuan aliran permukaan 

yang rumit akan tetapi metode tersebut dianggap akurat untuk menduga aliran 

permukaan dalam rancang bangunan yang relatif murah, sederhana dan 

memberikan hasil yang dapat di terima. 

Metode rasional adalah metode lama yang masih digunakan hingga 

sekarang untuk memperkirakan debit puncak (peak discharge) yang ditimbulkan 

oleh hujan deras pada daerah tangkapan (DAS) kecil (Ponce, 1989). Dalam 

perhitungannya metode ini telah memasukan karakteristik hidrologi dan proses 

aliran yaitu (1) intensitas hujan, (2) durasi hujan, (3) luas DAS.  

Rumus ini adalah rumus yang tertua dan yang terkenal di antar rumus-rumus 

empiris lainnya. Rumus ini banyak digunakan untuk sungai-sungai biada dengan 
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daerah pengaliran yang luas dan juga untuk perencanaan drainase daerah pengaliran 

yang relatif sempit. Metode rasional dipandang sebagai salah satu cara praktis dan 

mudah. Penerapannya di Indonesia masih memberikan peluang untuk 

dikembangkan. Metode ini cocok dengan kondisi Indonesia yang beriklim tropis 

(Soewarno, 2000). 

Bentuk umum rumus rasional adalah sebagi berikut : 

Q = 0,278 . C . I . A  ........................................................................................ (11) 

Dimana :  Q  = Debit banjir maksimum (m3/dt) 

 C = Koefisien limpasan 

 I  = Intensitas curah hujan rata-rata (mm/jam) 

 A = Luas daerah penngaliran (km2) 

Rumus rasional tersebut dapat diartikan bahwa jika terjadi hujan selama 1 

jam dengan intensitas hujan 1 mm/jam pada daerah aliran sungai seluas 1 km2, 

dengan asumsi besarnya koefisien aliran C = 1, maka debit banjir yang terjadi 

sebesar 0,2788 m3/detik (Hadisusanto, 2010). 

l. Koefisien Aliran 

Koefisien aliran merupakan upaya mengendalikan banjir yang biasa 

dilambangkan dengan C. Faktor utama yang mempengaruhi nilai C adalah laju 

infiltrasi tanah, tanaman penutup lahan dan intensitas hujan (Arsyad, 2006). 

Penelitian ini menggunakan metode cook, variabel yang digunakan adalah 

topografi, penutup lahan, tingkat infiltrasi tanah, dan simpanan permukaan. 

Penentuan koefisien aliran dilakukan dengan melakukan pembobotan masing-

masinng variable berdasarkan tabel skor. 

Tabel 1.1  Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng Konfigurasi relief skor 

0-5 % Datar 10 

5 – 10% Bergelombang 20 

10 – 30 % Perbukitan 30 

>30% Medan terjal dan kasar 40 
Sumber : U.S. Soil Conservation Service (1942) dalam Chow (1964) dalam Gunawan (1991) 
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Tabel 1.2 Infiltrasi Tanah 

Tingkat Infiltrasi Karakteristik medan Skor 

Cepat Pasir dalam atau tanah 

lain yang menyerap air 

lebih cepat 

5 

Sedang Lempung dalam dengan 

kapasitas infiltrasi se-

tipe dengan tanah prairi 

10 

Lambat Material liat atau tanah 

lain dengan kapasitas 

infiltrasi rendah 

15 

Sangat lambat Tidak ada penutup tanah 

efektif, lapisan tanah 

atau batuan tipis, 

kapasitas infiltrasi 

diabaikan 

20 

Sumber : U.S. Soil Conservation Service (1942) dalam Chow (1964) dalam Gunawan (1991) 

 

Tabel 1.3 Penutup Lahan 

Kondisi penutup lahan skor 

Kira-kira 90% DAS tertutup baik oleh 

pohon-pohonan, rumput dan sejenisnya 

5 

Kira-kira 50% DAS tertutup baik oleh 

pepohonan dan rumput 

10 

Tanaman penutup sedikit-sedang, tidak 

ada taaman pertanian atau penutup alam 

sedikit, kurang dari 10% DAS tertutup 

baik 

15 

Tidak ada tanaman penutup efektif atau 

sejenisnya 

20 

Sumber : U.S. Soil Conservation Service (1942) dalam Chow (1964) dalam Gunawan (1991) 
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Tabel 1.4  Kerapatan Aliran 

Kondisi penutup lahan skor 

Banyak dijumpai depresi permukaan 

sebagai cekungan air, sistem alur 

drainase tidak jelas, banyak dijumpai 

danau, rawa dan telaga 

5 

Depresi permukaan seperti danau, rawa 

atau telaga tidak lebih 2% 

10 

Sistem alur-alur drainase kecil dapat 

dikenali 

15 

Beberapa depresi permukaan di-abaikan 20 
Sumber : U.S. Soil Conservation Service (1942) dalam Chow (1964) dalam Gunawan (1991) 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.5 Penelitian sebelumnya 

No. Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Nanang Setiawan 

(UNS, 2010) 

Tingkat Bahaya Erosi Permukaan 

Daerah Aliran Sungai Samin Tahun 

2007  

1. Besar erosi permukaan DAS Samin 

2. Tingkat Bahaya Erosi permukaan dan 

sebarannyan di DAS Samin 

Purposive 

Sampling 

1. Besarnya erosi permukaan DAS Samin 

termasuk sangat berat yaitu 8.027,333 

ton/ha/thn 

2. Tingkat bahaya erosi di DAS Samin 

terbagi 5 kelas yaitu sangat ringan, 

ringan, sedang, berat, dan sangat berat 

2. R.Sudaryanto  

(UNS, 2010) 

Analisi Penggunaan Lahan 

Pertanian di Kawasan Lindung 

DAS Samin untuk Mitigasi 

Bencana Longsor dan Banjir 

1. Menganlisis penggunaan lahan pertanian 

di kawasan lindung di DAS Samin 

Interpretasi foto 

udara 

1. Kawasana lindung dengan keiringan 

>45% telah digunakan untuk pertanian, 

sementara tanah yang mendominasi 

yaitu Alfisol dan Andisol. 

3. Dimas Alfred 

Prasetia (IPB, 2015) 

Analisis Hidrologi menggunakan 

model SWAT di Sub DAS SAMIN 

DAS SOLO 

1. Analisis hidrologi di Sub DAS Samin 

dengan menggunakan model SWAT 

2. Analisis kondisi neraca air di Sub DAS 

Samin 

Model SWAT 1. Validasi model SWAT menghasilkan 

nilai NSE 0.6 dan R2 0.7, menunjukan 

prediksi kondisi hidrologi yang 

memuaskan 

2. Kondisi neraca air dengan Curah hujan 

3543mm/tahun menghasilkan bawah 

tanah 311.0mm/tahun, perkolagi 

452.0mm/tahun, aliran laterral 

4.3mm/tahun, limpasan 

2078.4mm/tahun, dan evapotranspirasi 

697.3mm/tahun 
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No. Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

4 Tejo Wijayanto 

(UNS, 2013) 

Analisis Kekritisan Daerah Resapan 

Air di DAS Samin Hulu Kecamatan 

Tawangmangu Kab.Karanganyar 

2013 

1. Mengetahui kondisi daerah resapan di DAS 

Samin hulu 

2. Mengetahui kondisi daerah resapan aktual 

di DAS Samin hulu 

3. Mengetahui kekritisan daerah resapan air 

di DAS Samin hulu 

4. Mengetahui distribusi kekritisan daerah 

resapan air di DAS Samin hulu 

Deskriptif 

Spasial 

1. Terdapat empat kondisi resapan 

potensial dengan luasan berbeda. 

2. Terdapat empat kondisi resapan 

aktual dengan luasan berbeda. 

3. Terdapat enam kondisi kekritisan 

resapan air dengan luasan berbeda. 

4. Sebaran kondisi kekritisan air baik 

dan normal alami cenderung berada 

di penggunaan lahan hutan dan 

semak belukar, sedangkan 

kekritisan resapan yang mengalami 

penurunan berada pada bentuklahan 

lereng tengah dan lembah. 

5 Indhitalaras 

Jiasukma  

(UMS, 2016) 

Analisis curah hujan untuk 

pendugaan debit puncak 

menggunakan metode rasional di 

sub das samin kabupaten 

karanganyar 

 

1. Untuk menentukan Pola distribusi hujan 

yang tepat di Sub DAS Samin 

2. Untuk mengetahui debit puncak tahunan 

rata-rata di kedua DAS Samin  

3. Untuk mengetahui pengaruh pengunaan 

lahan terhadap debit puncak  di Sub DAS 

Samin. 

Analisis data 

sekunder 

- 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Pada perencanaan pembangunan keairan selalu dibutuhkan informasi tentang 

debit puncak yang terjadi sebagai kerangka pengendalian banjir. Debit puncak yang 

terjadi akan menyebabkan banjir di kawasan Sub DAS tersebut. Daerah Aliran Sungai 

Bengawan Solo, khususnya wilayah Sub DAS Samin memiliki permasalahan yang 

kompleks seperti, perkembangan pembangunan di bidang perkebunan, permukiman, 

pertanian, dan penebangan hutan yang menyebabkan terjadinya penurunan kondisi 

hidrologi suatu daerah aliran sungai. Permasalahan yang kompleks ini dipicu oleh 

banyaknya penduduk di sekitar Sub DAS Samin yang terus bertambah setiap tahunnya, 

sehingga fungsi dan manfaat Sub DAS Samin menjadi turun dari waktu ke waktu. 

 Debit puncak di suatu DAS disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain 

disebabkan oleh tingginya curah hujan, kurangnya daerah resapan, serta adanya 

pemukiman di sepanjang sungai, dan banyaknya penggundulan hutan serta terjadinya 

pendangkalan sungai. Banjir luapan wilayah bengawan solo terus terjadi dari tahun 

1968 hingga saat ini (2016), hal ini kerap terjadi ketika curah hujan tinggi dengan 

intensitas waktu hujan yang bervariasi.  

 Suatu daerah aliran sungai (DAS) mempunyai ciri/karakteristik tersendiri. 

Ciri/karakteristik dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik hujan dan karakteristik 

DAS. Karakteristik hujan yang digunakan antara lain; intensitas hujan, durasi hujan, 

dan distribusi curah hujan, sedangkan karakteristik DAS yang berpengaruh besar 

terhadap debit puncak meliputi; luas, bentuk DAS, topografi, jenis tanah, geologi, dan 

penggunaan lahan.  

 Intensitas hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi yang 

pendek dan meliputi daerah yang tidak sangat luas. Intensitas hujan tidak akan sama 

besarnya dari satu tempat dengan tempat lain, hal ini dipengaruhi oleh topografi 

wilayah tersebut, durasi, dan frekuensi. Durasi atau waktu konsentrasi hujan adalah 

waktu yang diperlukan oleh air dari hulu untuk mencapai outlet, lama waktu 

konsentrasi tergantung dari sifat-sifat DAS yang antara lain; jarak dari hulu ke hilir 

yang ditempuh oleh air hujan dan kemiringan lereng. Karakteristik hujan terakhir 
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adalah distribusi hujan atau analisis frekuensi yang merupakan analisa statistik 

penafsiran hujan untuk mnentukan terjadinya periode ulang hujan pada periode tahun 

tertentu. Curah hujan rencana dihitung menggunakan pola distribusi yang telah 

ditentukan berdasarkan parameter statitik, sedangkan intensitas hujan dihitung dengan 

rumus Monobe. 

Pendugaan debit puncak di sub DAS samin menggunakan metode rasional. 

Metode rasional yang digunakan dengan mempertimbangkan nilai koefisien limpasan 

(C) dengan variabel, antara lain penggunaan lahan, kemiringan lereng, tekstur tanah, 

dan kerapatan aliran yang dihitung menggunakan perhitungan Cook’s.  

Pada perhitungan debit puncak karakteristik DAS juga berpengaruh besar 

terhadap debit yang terjadi. Luas DAS yang kecil akan mempengaruhi daya tampung 

dari DAS tersebut. Topografi dan bentuk suatu DAS, mempengaruhi besar debit dan 

durasi air hujan yang mengalir mencapai titik terendah, yang juga dapat meningkatkan 

debit puncak. Jenis tanah dalam penelitian terkait DAS juga akan mempengaruhi daya 

resapan, sedangkan penggunaan lahan mempunyai peran penting dalam proses 

intersepsi hujan yang jatuh dipermukaan tanah. 

Perubahan penggunaan lahan mempunyai pengaruh di kawasan Sub DAS 

samin pada setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini tentu akan mempengaruhi 

besarnya debit puncak yang dihasilkan dari tahun ke tahun. 
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1.7 Batasan Operasional 

DAS : daerah tangkapan yang dapat menampung dan menyimpan air hujan  

(Penulis,2017). 

Perubahan Penggunaan lahan : bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi 

penggunaa diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari satu 

waktu ke waktu (Hardjowigeno, 2007).  

Presipitasi : jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi (Nugroho, 2010). 

Intensitas : jumlah hujan per satuan waktu (Nugroho, 2010). 

Waktu Kosentrasi : waktu perjalanan yang diperlukan oleh air dari hulu  DAS hingga 

ke outlet (Suripin, 2004). 

Metode Polygon Thiessen : Curah hujan rata-rata dari suatu DPS dihitung dari jumlah 

hasil perkalian tebal hujan dengan luas poligonnya dibagi dengan luas seluruh DPS 

(Soewarno, 2015). 

Analisa frekuensi : analisa statistik penafsiran hujan (Suripin, 2004). 

Metode rasional : adalah metode yang digunakan untuk  memperkirakan debit puncak 

(peak discharge)  (Ponce, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


