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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan 

ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-

sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 2007). Daerah Aliran Sungai sebagai 

suatu hamparan wilayah atau kawasan yang menerima, mengumpulkan air 

hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya ke laut atau danau. 

Sehingga fungsi hidrologisnya sangat dipengaruhi oleh jumlah curah hujan 

yang diterima dan geologi yang mempengaruhi bentuk lahan serta penggunaan 

lahannya. 

Debit puncak DAS merupakan laju aliran air (dalam bentuk volume air) 

yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu (Asdak, 

2007). Debit puncak digunakan untuk identifikasi kesehatan suatu daerah aliran 

sungai (DAS), perencanaan pengelolaan DAS, serta untuk monitoring dan 

evaluasi kinerja DAS. Debit puncak yang tinggi pada suatu DAS mencerminkan 

kerusakan pada DAS tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi besarnya 

debit puncak yaitu karakteristik curah hujan dan karakteristik DAS meliputi  

ukuran, topografi, jenis tanah, kerapatan aliran, dan penggunaan lahan 

Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat terutama di wilayah 

DAS yang dekat dengan kawasan perkotaan akan berdampak pada perubahan 

penggunaan lahan terutama dari lahan vegetasi menjadi lahan terbangung. 

Dampak dari perubahan penggunaan lahan vegetasi menjadi lahan terbangun 

terutama pada daerah resapan menyebabkan berkurangnya kemampuan 

infiltrasi dan sebaliknya akan meningkatkan volume limpasan air permukaan, 

sehingga daya dukung DAS sebagai penyangga ekosistem wilayah akan 

menurun dan menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, 

erosi, sedimentasi, dan abrasi. 
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Daerah Penelitian terletak di DAS Kali Premulung yang merupakan 

bagian dari Sungai Bengawan Solo termasuk sebagai salah satu sistem drainase 

alam kota Surakarta. DAS tersebut berada di empat Kabupaten yaitu bagian 

hulu meliputi sebagian Timur Kabupaten Boyolali, bagian Tengah meliputi 

wilayah Utara Kabupaten Sukoharjo, wilayah Selatan Kabupaten Karanganyar 

(enklave Colomadu) dan bagian hilir berada di wilayah perbatasan Kabupaten 

Sukoharjo hingga bermuara di sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta.  

Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka pertumbuhan 

penduduk di kota Surakarta disebabkan oleh kondisi geografis kota Surakarta 

yang merupakan pusat perdagangan dan industri bagi wilayah sekitarnya,  

sehingga menyebabkan jumlah penduduknya semakin bertambah dari tahun ke 

tahun secara nyata, sedangkan luas wilayahnya tetap, akibatnya tingkat 

kepadatan rata-rata penduduknya pun juga bertambah dan memicu terjadinya 

urban sprawl. Berdasarkan pada data pertumbuhan penduduk yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistk tahun 2014, jumlah presentase pertumbuhan 

penduduk dalam 10 tahun terakhir meningkat sebanyak 0,8% tiap tahunnya 

seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1. 

    Tabel 1.1  Jumlah Pertumbuhan Penduduk kota Surakata 

Tahun Jumlah Penduduk 
Pertambahan Jiwa Dari 

Kurun Waktu 

Presentase Pertumbuhan 

Penduduk 

 

2007 498.105 398 0,08 

2008 498.504 399 0,08 

2009 498.904 400 0,08 

2010 500.173 466 0,08 

2011 502.866 2.693 0,08 

2012 505.413 2.547 0,08 

2013 507.825 2.412 0,08 

2014 510.077 2.252 0,08 

Sumber : BPS kota Surakarta tahun 2014 

 

Kondisi ini menuntut kebutuhan lahan untuk perluasan kawasan baru, 

baik untuk pemukiman, jasa perdagangan dan industri berikut fasilitas lainnya, 
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sehingga menyebabkan daerah sekitarnya menjadi alternatif pilihan untuk 

pengembangan kawasan baru yang berimplikasi terhadap perubahan 

penggunaan lahan di Kota Surakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2014 untuk wilayah administratif 

yang berada di wilayah DAS yaitu Boyolali, Sukoharjo dan Kota Surakarta, 

menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penggunaan lahan sawah yang 

sebagian besar mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 

seluas 0,97% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Boyolali, 0,16% 

dari luas Kabupaten Sukoharjo dan 1,74% dari luas Kota Surakarta. Total 

presentase perubahan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Perubahan Penggunaan Lahan Sawah dan Bukan Sawah 

Kabupaten/Kota 

2006 2014 

Luas 

Total 

Presentase 

Perubahan 

Lahan 

(%) 

Sawah  

(Ha) 

Bukan 

Sawah 

(Ha) 

Sawah 

(Ha) 

Bukan 

Sawah 

(Ha) 

Sukoharjo 21.096 25.570 20.643 26.023 46.666 0,97 

Boyolali 22.938 78.574 22.778 78.734 101.512 0,16 

Surakarta 158 4.246 81 4.323 4.404 1,74 

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2014 

DAS Kali Premulung dengan luas wilayah 84,27 km2 dan sungainya 

yang memiliki panjang 28,71 km2, saat ini di wilayahnya banyak mengalami 

perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya berupa lahan pertanian, kebun 

maupun tegalan menjadi lahan pemukiman maupun industri sebagai dampak  

dari perkembangan Kota Surakarta. Hal tersebut memicu terjadinya penurunan 

laju infiltrasi dan meningkatan volume aliran permukaan dari tahun ke tahun 

yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan erosi serta sedimentasi pada 

sungai, sehingga menimbulkan genangan ketika debit limpasan tidak bisa 

ditampung oleh sungai. Kali Premulung merupakan salah satu bagian dari 

sistem drainase alam Kota Surakarta yang membutuhkan perhatian lebih dalam 

hal perawatan dan pengelolaan daerah aliran sungai, sehingga penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 
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PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP DEBIT PUNCAK 

SUB DAS KALI PREMULUNG TAHUN 2006 DAN 2014” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan Sub DAS Kali Premulung di 2006 

dan  tahun 2014? 

2. Berapa jumlah debit puncak Sub DAS Kali Premulung pada tahun 2006 dan 

2014? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan penggunaan lahan Sub DAS Kali 

Premulung  terhadap debit puncaknya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perubahan penggunaan lahan Sub DAS Kali Premulung 2006 

dan tahun 2014 

2. Memperkirakan jumlah debit puncak Sub DAS Kali Premulung pada tahun 

2006 dan tahun 2014  menggunakan metode rasional 

3. Menganalisis secara deskriptif pengaruh perubahan penggunaan lahan Sub 

DAS Kali Premulung terhadap debit puncak menggunakan pendekatan 

koefisien limpasan metode cook. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi pemanfaatan lahan di DAS Kali Premulung dalam 

kurun waktu 10 tahun. 

2. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam rangka pengendalian banjir dan 

pengelolaan DAS 

3. Sebagai syarat untuk pencapaian drajat S1 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Penggunaan Lahan 

Menurut Arsyad (2010) penggunaan lahan dapat dikelompokan ke 

dalam penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. 

Penggunaan lahan pertanian meliputi hutan, sawah, ladang, perkebunan, 

dan lainnya. Penggunaan lahan non pertanian seperti pemukiman, industri, 

dan perkantoran.  

Menurut Arsyad (2010), setiap perlakuan yang diberikan pada 

sebidang tanah akan mempengaruhi tata air di tempat itu dan tempat – 

tempat di hilirnya. Menurut Sinukaban (1989), pemanfaatan Sumber Daya 

Alam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak memperhatikan kemampuan 

dan kelestariannya akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada lahan dan 

gangguan tata air.  

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yaitu 

keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun 

waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik 

dan non-sistematik. Perubahan secara sistematik terjadi ditandai oleh 

fenomena yang berulang, yaitu tipe perubahan penggunaan lahan pada 

lokasi yang sama. Perubahan seperti ini dapat ditunjukkan dengan peta multi 

waktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, 

sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-

sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin 

bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak 

linier karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun 

lokasinya (Murcharke, 1990). 

b. Perubahan Tata Guna Lahan 

Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan 

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan 

berkurangnya tipe tata guna lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu 
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berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang 

berbeda (Wahyunto, Priyono, dan Sunaryo, 2001).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan, yaitu: 

1) Faktor Alamiah.  : Penggunaan lahan yang dipengaruhi oleh 

faktor alamiah di wilayah tersebut terkait dengan  kondisi iklim, 

tanah, topografi maupun morfologi wilayahnya 

2) Faktor Sosial : Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia 

tidak bisa melepaskan diri dari pemanfaatan sumber daya alam 

yang tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan atau 

keahlian, mata pencaharian dan penggunaan teknologi serta adat 

istiadat yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. 

 

Suhartanto (2001) dalam penelitiannya di Sub DAS Cidanau 

Kabupaten Serang Propinsi Banten mengatakan bahwa perubahan tata guna 

lahan dari hutan campuran menjadi lahan pertanian (ladang dan atau kebun) 

akan mempengaruhi keseimbangan tata air di suatu DAS, yaitu terjadinya 

erosi, sedimen dan banjir. Oleh karena itu, optimasi pengelolaan DAS 

merupakan hal yang sangat penting dalam prinsip konservasi sumber daya 

air. 

Perubahan tata guna lahan daerah aliran sungai (DAS) memberikan 

pengaruh cukup dominan terhadap debit puncak banjir. Menurut Nastain 

dan Santoso (2003) dalam penelitiannya di DAS Banjaran, Baturaden 

mengatakan bahwa perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun 

menjadi kawasan terbangun sebesar 1,26% atau 80,832 hektar yang terjadi 

pada tahun 1994-2001 mengakibatkan air hujan yang jatuh di DAS tersebut 

banyak yang tidak meresap ke dalam tanah melainkan lebih banyak 

melimpas menjadi aliran permukaan, sehingga meningkatkan debit banjir di 

hilir sungai. 
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c. Daerah Aliran Sungai 

Definisi daerah aliran sungai dapat berbeda-beda menurut pandangan 

dari berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, daerah 

aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

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

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

dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan.  

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 . (Asdak, 2007) 

Menurut Asdak, kajian ekosistem DAS dibagi menjadi tiga daerah 

yaitu  :  

1) Daerah hulu sungai. Daerah hulu sungai merupakan daerah 

konservasi dan mempunyai karakteristik alam antara lain : 

kemiringan lahan tajam, bukan daerah banjir dan genangan dan 

kerapatan drainasenya tinggi, vegetasi penutup lahan umumnya 

merupakan tegalan hutan, pemakaian air ditentukan oleh pola 

drainase.  

2) Daerah tengah sungai. Daerah aliran sungai bagian tengah 

merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik 

DAS hulu dan hilir.  

3) Daerah hilir sungai. Daerah hilir sungai merupakan daerah 

pemanfaatan, dan mempunyai karakteristik alam sebagai berikut : 

kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat sehingga di 

beberapa tempat menjadi daerah banjir dan genangan, vegetasi 
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penutup lahan didomonasi oleh tanaman pertanian, sedangkan 

pemakaian airnya diatur dengan beberapa bangunan irigasi.  

Daerah Aliran Sungai dapat dibedaan berdasarkan bentuk atau pola 

dimana bentuk ini akan menentukan pola hidrologi yang ada. Corak atau 

pola DAS dipengaruhi oleh faktor geomorfologi , topografi dan bentuk 

wilayah DAS. Sosrodarsono dan Takeda (1997) mengklasifikasi bentuk 

DAS sebagai berikut :  

1. DAS Bulu Burung, memiliki karakteristik jalur anak sunga di kiri-

kanan sungai utama mengalir menuju sungai utama. 

2. DAS Radial, memiliki karakteristik DAS menyerupai kipas atau 

lingkaran, anak-anak sungai berkonsentrasi ke suatu titik secara 

radial. 

3. DAS Pararel, memiliki karakteristik dan corak dimana dua jalur 

aliran sungai yang sejajarbersatu di bagian hilir, banjir tejadi di titik 

pertemuan anak sungai. 

4. DAS kompleks, memiliki beberapa buah bentuk dari ketiga di itik 

pertemuan anak sungai. 

d. Metode Poligon Thiessen  

Metode memberikan proporsi luasan daerah pengaruh stasiun hujan 

terhadap DAS dapat mengakomodasikan ketidak seragaman jarak, sehingga 

variasi hujan antara stasiun hujan yang satu dengan lainnya adalah linier dan 

sembarang stasiun hujan dianggap dapat mewakili kawasan DAS terdekat. 

Metode ini cocok untuk daerah yang datar dengan luasan DAS < 5.000 km2, 

dengan jumlah stasiun terbatas dibandingkan luasnya DAS, dan metode ini 

lebih akurat dibandingkan dengan metode Aritmatik.(Suripin, 2003) 

 

𝑃 =  
∑ 𝑃𝑖.𝐴𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1

  ...........................................................(1.1) 
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Keterangan : 

 P = Curah hujan yang tercatat di stasiun hujan (mm) 

 n = Banyaknya stasiun hujan  

 A = Luas DAS (km2) 

 

Gambar 1.1 Gambar  polygon thiessen 

e. Koefisien Limpasan dan Debit Puncak 

Apabila suatu DAS memiliki intensitas hujan yang melebihi 

kapasitas infiltrasi, maka setelah laju infiltrasi terpenuhi air hujan akan 

mengisi cekungan cekungan pada permukaan lahan hingga akhirnya terisi 

penuh dan air akan mengalir pada permukaan tanah. Air yang mengalir di 

atas permukaan tanah disebut dengan limpasan permukaan. Limpasan pada 

permukaan tanah akan masuk pada saluran drainase yang kemudian akan 

bertemu pada suatu anak sungai dan akan menjadi aliran sungai. Hal ini 

dapat menyebabkan debit sungai meningkat dan apabila debit sungai lebih 

besar dari kapasitas sungai hal ini akan menyebabkan terjadinya luapan 

sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir pada suatu DAS atau 

wilayah (Triatmodjo, 2010). 

Berdasarkan Metode Cook,  koefisien limpasan permukaan 

diperoleh ditinjau dari faktor kemiringan lereng, penggunaan lahan, 

kerapatan aliran dan tekstur tanah. Infiltrasi merupakan kemampuan tanah 

untuk meresapkan air (berkaitan dengan tekstur tanah, lereng, dan penutup 

lahan/kerapatan vegetasi). Semakin rendah kemampuan infiltrasi tanah, 
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semakin lempung/halus tekstur tanahnya, semakin curam lereng, dan 

semakin rendahnya tutupan vegetasinya, menjadikan debit puncak DAS 

tinggi. Besarnya koefisien limpasan yang digunakan untuk pengukuran 

debit puncak memperhatikan kemungkinan perubahan penggunan lahan di 

kemudian hari (melihat/memprediksi penggunaan lahan seperti apa yang 

muncul pada beberapa tahun ke depan). Pada tutupan vegetasi yang rapat, 

aliran permukaan yang dihasilkan lebih sedikit, karena peran intersepsi oleh 

tajuk dan meningkatnya laju infiltrasi akibat tingginya kapasitas penyerapan 

seresah (Dauwani, 2012). Untuk memperoleh nilai koefisien C dari masing-

masing variable disajikan dalam Tabel 1.3.: 

Tabel 1.3 Koefisien Limpasan Model Cook. 

Karakteristik 

DAS 

Karakteristik DAS yang menyebabkan terjadinya limpasan permukaan 

100 (ekstrem) 75 (tinggi) 50 (normal) 25 (Rendah) 

Relief 

Medan terjal kasar 

dengan lereng rata-rata 

umumnya diatas 30%.  

(40) 

Perbukitan dengan lereng 

rata-rata antara 10 – 30%. 

(30) 

Bergelombang, 

dengan lereng rata-

rata antara 5-10% 

(20) 

Lahan relatif datar, 

lereng 0-5% 

(10) 

Infiltrasi 

Tanah 

Tidak ada penutup tanah 

efektif, lapisan tanah 

tipis, kapasitas infiltrasi 

diabaikan. 

(20) 

Lambat menyerap air, 

material liat atau tanah 

lain dengan kapasotas 

infiltrasi rendah. 

(15) 

Lempung dalam 

dengan infiltrasi kira-

kira setipe dengan 

tanah prairi. 

(10) 

Pasir dalam atau 

tanah lain mampu 

menyerap air 

dengan cepat. 

(5) 

Vegetasi 

Penutup 

Tidak ada tanaman 

penutup efektif atau 

sejenisnya. 

(20) 

Tanaman penutup sedikit 

sedang, tidak ada tanaman 

pertanian dan penutup 

alam sedikit, kurang dari 

10% DAS tertutup baik. 

(15) 

Kira-kira 50% DAS 

tertutup baik oleh 

pepohonan dan 

rerumputan 

(10) 

Kira-kira 90% DAS 

tertutup baik oleh 

rumput, kayu-

kayuan atau 

sejenisnya. 

(5) 

Timbunan 

Permukaan Diabaikan : 

Beberapa depresi 

permukaan dan dangkal, 

alur drainase terja; dan 

kecil. 

(20) 

Rendah : 

Sistem alur drainase kecil 

dan mudah dikenali. 

(15) 

Normal : 

Timbunan depresi 

dalam bentuk danau, 

rawa, atau telaga tidak 

lebih dari 2% 

(10) 

Tinggi : 

Timbunan depresi 

permukaan tinggi, 

sistem drainase 

sukar dikenali, 

banyak dijumpai 

danau, rawa, atau 

telaga. 

(5) 

Sumber : Sudaryatno (2001) 
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f. Metode Rasional 

Metode Rasional adalah salah satu dari metode tertua dan awalnya 

digunakan hanya untuk memperkirakan debit puncak (peak discharge) 

(Wanielista 1990). Ide yang melatarbelakangi metode Rasional adalah jika 

curah hujan dengan intensitas I terjadi secara terus menerus, maka laju 

limpasan langsung akan bertambah sampai mencapai waktu konsentrasi 

(Tc). Waktu konsentrasi (Tc) tercapai ketika seluruh bagian DAS telah 

memberikan kontribusi aliran di outlet. Perhitungan debit puncak 

diekspresikan dalam formula Rasional sebagai berikut ini: 

 

𝑄𝑝 = 0,278 . 𝐶. 𝐼. 𝐴....................................................................(1.2) 

Keterangan : 

Qp = Air larian (debit) puncak (m3/dt) 

C = Koefisien air larian  

I  = Intensitas Hujan (mm/jam) 

A = Luas wilayah DAS (km2) 

Metode ini berdasarkan asumsi bahwa hujan mempunyai intensitas 

yang seragam dan merata di seluruh DAS selama minimal sama dengan 

waktu konsentrasi (tc). Jika curah hujan dengan intensitas (I) terjadi secara 

terus menerus, maka laju limpasan langsung bertambah sampai mencapai tc, 

sedangkan tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah memberikan 

kontribusi aliran di muara (outlet), sehingga perhitungan debit banjir dengan 

metode Rasional ini memerlukan data intensitas curah hujan (I), yaitu 

ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air 

tersebut terkonsentrasi dengan satuan mm/jam (Loebis 1992). 
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g. Intensitas Curah Hujan (I) 

Dalam perhitungan (Q)  dengan Metode Rasional diperlukan data 

intensitas curah hujan, yaitu kedalaman air hujan per satuan waktu atau 

curah hujan jangka pendek dalam satuan mm/jam dan dinotasikan dengan 

huruf I. Intensitas hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada 

suatu kurun waktu selama air tersebut terkonsentrasi . Intensitas hujan (I) 

dipengaruhi oleh lamanya suatu kejadian hujan (durasi) atau waktu 

konsentrasi (tc) serta curah hujan maksimum selama 24 jam. Intensitas hujan 

yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi 

daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali 

dengan intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup 

panjang. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang 

jarang terjadi, jika terjadi berarti sejumlah besar volume air bagaikan 

dicurahkan dari langit (Sudjarwadi 1987). Jika tidak dapat mengamati 

besarnya intensitas hujan (I) karena alatnya tidak ada, maka intensitas hujan 

(I) dapat analisa secara empiris dengan rumus-rumus eksperimental seperti 

rumus Talbot, Mononobe, Sherman dan Ishiguro (Suyono dan Takeda 

1993). Curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam yang 

disebut intensitas curah hujan (mm/jam). Intensitas hujan untuk (tc) tertentu 

dapat dihitung dengan rumus Mononobe dibawah ini (Kirpich, 1940 ) : 

𝐼 =
𝑅24

24
(

24

𝑡𝑐
)

2

3
..........................................................................(1.3) 

Keterangan : 

I = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

 tc = Lamanya curah hujan / durasi curah hujan (jam) 

R24 = Curah hujan harian maksimum (mm/hari) 

Metode tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap bagian dari 

subdas akan memberikan kontribusi. Hal tersebut dapat dicapai jika lama 

hujan yang turun sama dengan waktu konsentrasi, yaitu waktu air akan 

mencapai outlet das dari titik terjauh dari outlet tersebut. 



13 

 

 

 

h. Waktu Konsentrasi (tc) 

Waktu konsentrasi (tc) suatu DAS adalah waktu yang dibutuhkan 

oleh aliran air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan kemudian mengalir 

dari titik terjauh sampai ke tempat keluaran DAS setelah lahan menjadi 

jenuh. Dalam hal ini diasumsikan bahwa jika lama hujan sama dengan 

waktu konsentrasi (tc), maka setiap bagian DAS secara serentak telah 

menyumbangkan aliran terhadap tempat keluaran DAS atau dengan kata 

lain bahwa waktu konsentrasi (tc) tercapai ketika seluruh bagian DAS telah 

memberikan kontribusi aliran di tempat keluaran DAS tersebut. Salah satu 

metode yang sering dipakai adalah persamaan yang dikembangkan oleh 

Kirpich (1940), sebagai berikut (Suripin, 2004) : 

𝑡𝑐 = (
0,87×𝐿2

1000×𝑆
)

0,385

..............................................................(1.4) 

Keterangan :  

  L = Panjang Sungai (km) 

S = Kemiringan Sungai (%) 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Sumber : Penulis, 2017

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sudaryatno 

(2000) 

Estimasi Debit Puncak di Daerah 

Aliran Sungai Garang Semarang 

dengan Menggunakan Teknologi 

Inderaja dan SIG 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 

kemampuan teknik pengindraan jauh dan sistem 

informasi geografis untuk pembuatan peta 

koefisien limpasan permukaan dan menduga 

besarnya debit puncak dengan menggunakan 

metode rasional 

Metode penelitian berupa survey 

lapangan dan analisa data dengan skoring 

metode cook menggunakan sistem 

informasi geografis 

Peta koefisien limpasan 

permukaan dan hasil perhitungan 

estimasi debit puncak DAS 

Garang 

Annisa 

Kusuma 

Pradana 

(2015) 

Estimasi Potensi Limpasan 

Permukaan menggunakan 

Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografis di Daerah Aliran 

Sungai Serang 

Mengetahui kemampuan citra 

Landsat 8 dalam menyadap 

parameter limpasan permukaan. 

Mengetahui koefisien limpasan 

permukaan (C) di DAS Serang 

berdasarkan metode Cook dan 

sebaran keruangannya 

Metode survei dengan estimasi koefisien 

limpasan permukaan menggunakan 

Metode Cook. Skoring dan overlay 

dilakukan terhadap parameter-parameter 

penentu limpasan permukaan 

Peta dan estimasi koefisien 

limpasan permukaan DAS 

Serang 

Devian Arya F 

(2016) 

Pengaruh Perubahan Penggunaan 

Lahan Terhadap Debit Puncak Sub-

Das Opak Hulu Tahun 2009 Dan 

2014 Menggunakan Citra Landsat 5 

Dan Landsat 8 

 

Mengetahui perubahan penggunaan lahan sub-DAS 

Opak tahun 2009 dan 2014 menggunakan Citra 

Landsat 5 dan Landsat 8.  

Mengetahui debit puncak sub-DAS Opak pada 

tahun 2009 dan 2014 menggunakan metode 

Haspers  

Mengetahui pengaruh perubahan penggunaan lahan 

sub-DAS Opak terhadap debit puncaknya. 

Metode penlitian ini adalah skoring 

menggunakan metode cook dan 

perhitungan debit puncak dengan 

menggunakan metode haspers 

Hasil penelitian berupa analisis 

deskriptif dari pengaruh 

berubahan lahan dari tahun 2009 

– 2014 terhadap debit puncak 

sub DAS Opak hulu 

Malbonis 

Salma Rofi 

(2018) 

Analisi Pengaruh Perubahan 

Penggunaan Lahan terhadap Debit 

Puncak Sub DAS Kali Premulung 

Tahun 2006 dan 2014 

Mengetahui bagaimana perubahan penggunaan 

lahan DAS Kali Premulung 2006 dan tahun 2014 

Menentukan jumlah debit puncak sub DAS Kali 

Premulung pada tahun 2006 dan tahun 2014 

Menganalisis pengaruh perubahan penggunaan 

lahan  Sub DAS Kali Premulung terhadap debit 

puncaknya menggunakan metode rasional. 

Metode penlitian ini adalah skoring 

menggunakan metode cook dan 

perhitungan debit puncak dengan 

menggunakan metode rasional 

Hasil penelitian adalah analisis 

deskriptif pengaruh berubahan 

lahan tahun 2006 dan 2014 

terhadap debit puncak Sub DAS 

Kali Premulung 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan daerah yang dibatasi punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan 

ditampung oleh punggung gunung tersebut untuk kemudian dialirkan melalui 

sungai-sungai kecil ke sungai utama. Siklus hidrologi dalam ekosistem DAS di 

distribusikan melalui beberapa cara yaitu air lolos, air batang dan air hujan yang 

langsung jatuh ke permukaan tanah dan mengalir ke sungai sebagai limpasan 

permukaan (debit puncak). Limpasan permukaan sangat dipengaruh oleh 

parameter biofisik DAS. Penelitian ini menggunakan metode cook untuk 

menentukan koefisien limpasan permukaan dengan beberapa parameter yaitu, 

penggunaan lahan, kemiringan lereng, kerapatan aliran dan jenis tanah. 

Diantara parameter yang berperan dalam mempengaruhi limpasan permukaan, 

parameter penggunaan lahan merupakan faktor dinamis yang dapat dipengaruhi 

oleh aktivitas manusia maupun alam. 

Berkembangnya kawasan perkotaan dalam ekosistem DAS menyebabkan 

meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang 

kemudian akan berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan, terutama di 

wilayah rural yang umumnya di dominasi oleh lahan vegetasi. Perubahan lahan 

vegetasi menjadi lahan terbangun meningkatkan jumlah limpasan permukaan 

dan menurunkan laju infiltrasi air. Meningkatnya laju limpasan di wilayah hulu 

akan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir, sehingga  perencanaan 

tataguna lahan sangat diperlukan supaya tidak menganggu siklus hidrologi 

dalam ekosistem DAS. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan 

membandingkan jenis penggunaan lahan dari masing-masing tahun yang 

berbeda. 

Topografi wilayah DAS berupa kemiringan lereng dan kerapatan aliran 

sungai berpengaruh terhadap perubahan limpasan permukaan. Kemiringan 

lereng yang curam menyumbang nilai koefisien limpasan yang tinggi dibanding 

kemiringan lereng yang datar. Kerapatan aliran mempengaruhi jumlah 

timbunan permukaan yang ada dalam DAS. Semakin tinggi kerapatan aliran, 

memberikan nilai koefisien limpasan yang lebih besar Hal ini dikarenakan 
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curah hujan yang melebihi tingkat infiltrasi akan membentuk timbunan 

permukaan. 

Parameter jenis tanah sangat berkaitan dengan karakteristik fisik tanah 

yang ada di dalam DAS. Permeabilitas dan porositas tanah dapat mempengaruhi 

laju infiltrasi air ketika terjadi presipitasi. Jenis tanah dengan tekstur 

berlempung akan menyumbang nilai koefisien limpasan yang lebih besar 

dibanding jenis tanah dengan tekstur berpasir, karena kemampuan infiltrasi 

yang rendah. 

Dalam perhitungan menggunakan rumus metode rasional, selain koefisien 

limpasan  jumlah debit puncak DAS juga dipengaruhi oleh intensitas curah 

hujan dan luas DAS. Intensitas hujan diperoleh berdasarkan perhitungan 

menggunakan rumus mononobe. Intensitas curah hujan dan penggunaan lahan 

merupakan faktor dinamis yang mempengaruhi perubahan debit puncak 

sedangkan luas DAS cenderung tetap dari waktu ke waktu. Diagram kerangka 

pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 : Diagram Kerangka Pemikiran 

 

1.7 Batasan Operasional 

 Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut 

akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan 

melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 2007) 

 Debit puncak merupakan laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang 

melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu (Asdak, 

2007) 

 Limpasan permukaan bagian limpasan yang melintas di atas 

permukaan tanah menuju saluran sungai (Seyhan, 1990). 

 Penggunaan lahan   merupakan setiap bentuk intervensi manusia 

terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk 

DAS Kali Premulung 

Inensitas Curah Hujan  

Perubahan Debit Puncak 

Banjir DAS 

Nilai Koefisien Limpasan  Morfometri DAS  

Faktor 

kemiringan 

lereng, 

kerapatan aliran, 

tekstur tanah 

Faktor 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan 
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keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia 

(Rustiadi dan Wafda, 2007) 

 Metode Rasional adalah salah satu dari metode tertua dan awalnya 

digunakan hanya untuk memperkirakan debit puncak (peak discharge) 

(Wanielista 1990) 

 Intensitas hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu 

kurun waktu selama air tersebut terkonsentrasi (Sudjarwadi,1987) 

 Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan 

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti 

dengan berkurangnya tipe tata guna lahan yang lain dari suatu waktu ke 

waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu 

yang berbeda (Wahyunto, Priyono, dan Sunaryo, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 


