
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Konsep Dasar dan Metode 

Penggunaan model Soil Moisture Accounting (SMA) yang terdapat dalam 

paket program HEC-HMS bertujuan untuk mengetahui ketersediaan air pada suatu 

DAS tertentu. Yang dimaksud dengan ketersediaan air dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan air permukaan (sungai) ataupun bendung. Analisis ketersediaan air 

berupa debit andalan 80% yang didapatkan dari hasil simulasi HEC-HMS. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui kajian pustaka, wawancara dari pihak dinas terkait seperti Dinas 

Pengairan Pertambangan dan Energi (Disairtamben) Kabupaten Banyumas, Dinas 

Pertanian, dan Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas PSDA Jawa Tengah. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian terlihat seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Jenis data, peta dan sumbernya 

No Data/Gambar/Peta Sumber 

1 Peta topografi DAS Banjaran Balai PSDA Purwokerto 

2 Data hujan harian pada DAS Banjaran selama 

10 tahun 

Balai PSDA Purwokerto 

3 Data hujan harian pada DAS Banjaran selama 

2 tahun terakhir dan data debit terukur sungai 

Banjaran yang diukur pada waktu yang sama 

Balai PSDA Purwokerto 

4 Data klimatologi yang terdiri dari data 

evapotranspirasi (bulanan), temperatur, 

kecepatan angin, kelembaban udara, dan lama 

penyinaran matahari 

Balai PSDA Purwokerto 

6 Laporan-laporan terdahulu yang dapat 

memberikan data dan informasi mengenai 

ketersediaan air DAS Banjaran. 

Dinas Pertambangan dan 

Energi Purwokerto 
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3.3 Pengolahan Data 

3.3.1  Data Hujan dan Data Evapotranspirasi 

Data hujan yang dikumpulkan adalah hujan harian yang tercatat dari stasiun 

di daerah sekitar DAS Banjaran. Data tersebut diperoleh dari Balai Pengembangan 

Sumberdaya Air di Wilayah Kabupaten Banyumas. 

Dari data yang ada hanya terdapat 1(satu) stasiun hujan yang termasuk 

cakupan wilayah DAS Banjaran, adapun stasiun tersebut bernama stasiun Ketenger. 

Data yang didapat dari stasiun hujan tersebut adalah data hujan harian tahun 1990 - 

2005. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hujan harian 

tahun 2004 - 2005. 

 Data evapotranspirasi merupakan data yang diperlukan sebagai input model 

meteorologi dalam HEC-HMS. Data evapotranspirasi yang didapat untuk penelitian 

ini sudah berupa nilai evapotranspirasi bulanan rerata untuk setiap bulan dalam 

mm/bulan. 

3.3.2  Data Debit Aliran Sungai 

 Data debit aliran sungai Banjaran di bendung Banjaran I diperoleh dari 

catatan stasiun duga air otomatik (automatic water level recorder) meliputi periode 

sepanjang 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2005. Untuk data 

debit tahun 2004 diperoleh dari catatan stasiun duga air biasa (manual) yang dibaca 1 

kali sehari di bendung Banjaran I. Dari data debit aliran yang didapatkan, terlihat 

bahwa kualitas data yang baik adalah data debit pada tahun 2003 - 2005, data 

tersebut sesuai dengan panjang data hujan harian yang digunakan. Untuk penelitian 

ini data debit yang digunakan adalah data debit tahun 2004 - 2005. 
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3.4 Simulasi Lowflow 

 Simulasi lowflow (aliran rendah) merupakan tahapan untuk menentukan 

parameter DAS berdasarkan data masukan dan model yang dipilih. Adapun model 

yang digunakan untuk simulasi lowflow yaitu dengan menggunakan Soil Moisture 

Accounting (SMA) sebagai model volume runoff, Clark's UH untuk model direct 

runoff, reccesion untuk model baseflow dan user hyteograph untuk precipitation 

model. 

 Adapun masukan data yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. data hujan harian, 

2. data debit terukur harian, 

3. luas DAS, 

4. evapotranspirasi (bulanan), 

5. initial storage, 

6. storage capacity, 

7. time of concentration, 

8. storage coefficient, 

9. initial Q (initial baseflow), 

10. recession constant (recession factor),  

11. threshold Q (ratio), 

12. number of subreaches (number of steps). 

 Data input (1), (2), (3), (4) diperoleh dari pengolahan dan perhitungan data 

sekunder, sedangkan input nomor (5) sampai dengan (12) diperoleh dengan 

melakukan kalibrasi. Untuk kepentingan kalibrasi, simulasi lowflow membutuhkan 
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data hujan harian dan data debit harian terukur pada waktu yang bersamaan. 

Penentuan nilai awal input nomor (5) sampai dengan (12) yaitu dengan memasukkan 

nilai sembarang tetapi nilai tersebut harus berada diantara batas minimum dan 

maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan parameter yang ditentukan. 

 

3.5 Kalibrasi Program HEC-HMS 

 Kalibrasi adalah suatu prosedur untuk menentukan nilai-nilai yang 

dianggap telah dapat mewakili keadaan DAS yang sebenarnya, berdasarkan data 

masukan dan keluaran yang tersedia. Kalibrasi dalam program HEC-HMS 

dimaksudkan untuk memperkirakan besaran parameter dan kondisi awal. 

Langkah kalibrasi ini dilakukan supaya hidrograf hasil hitungan sama atau 

menyerupai hidrograf terukur, sehingga dalam kalibrasi ini memerlukan debit terukur 

dan data hujan pada rentang waktu yang sama. Supaya hasil kalibrasi baik maka 

grafik hidrograf hasil hitungan sama atau menyerupai grafik hidrograf terukur dan 

nilai objective function sekecil mungkin, serta perbedaan debit terukur dengan debit 

hitungan tidak lebih dari 10%. Untuk model Soil Moisture Accounting (SMA), 

objective function yang digunakan adalah peak-weighted root mean square error. 

 Kalibrasi untuk lowflow di DAS Banjaran menggunakan data debit harian 

tahun 2004, data hujan harian pada tahun 2004 dan data evapotranspirasi bulanan 

yang dihitung berdasarkan data klimatologi di stasiun klimatologi Ketenger. 

 Sebelum menggunakan program HEC-HMS sebaiknya kondisi regional 

settings yang terdapat dalam operating system komputer disesuaikan dengan negara 

asal dari program tersebut dibuat. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan 
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program yang berasal dari luar negeri sehingga pada saat pembuatannya 

menggunakan kondisi dari negara tersebut. 

 

3.6 Objective Function 

 Dalam program HEC-HMS untuk membandingkan hidrograf hasil hitungan 

dengan hidrograf terukur, HEC-HMS menghitung indeks kesesuaian (index of 

goodnes of fit) yang dinyatakan dengan objective function. Adapun tujuan 

penggunaan dari objective function adalah untuk menentukan nilai parameter yang 

sesuai dengan meminimalkan nilai objective function tersebut. 

 

3.7 Verifikasi Model 

Verifikasi model dimaksudkan untuk menguji apakah nilai-nilai parameter 

DAS yang telah didapatkan pada tahap optimasi sudah merupakan nilai yang 

cukup representatif untuk DAS yang ditinjau. Langkah yang dilakukan adalah 

melakukan hitungan ulang berdasarkan input model yang sudah dikalibrasi untuk 

simulasi hitungan debit dengan periode yang lain dari hitungan kalibrasi. Input 

model tersebut berupa parameter-parameter yang digunakan dalam model tersebut. 

Nilai-nilai parameter tersebut didapat dari hasil optimasi. 

 

3.8 Simulasi Model 

Simulasi model dalam penelitian ini digunakan untuk mencari debit harian 

yang akan digunakan dalam perhitungan debit andalan. Perhitungan simulasi model 

dalam HEC-HMS membutuhkan parameter DAS dan juga data hujan yang seragam. 
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Simulasi model dimulai dengan membuat parameter DAS dalam hal ini parameter 

DAS yang digunakan adalah parameter DAS hasil optimasi. Untuk masukan data 

hujan yang seragam digunakan data hujan tahun 1999 – 2005. 

 

3.9 Debit Andalan 

Debit andalan adalah debit yang selalu tersedia sepanjang tahun. Dalam 

penelitian ini debit andalan merupakan debit yang memiliki probabilitas 80%. Debit 

dengan probabilitas 80% adalah debit yang memiliki kemungkinan terjadi di 

bendung sebesar 80% dari 100% kejadian. Jumlah kejadian yang dimaksud adalah 

jumlah data yang digunakan untuk menganalisis probabilitas tersebut. Jumlah data 

minimum yang diperlukan untuk analisis adalah lima tahun dan pada umumnya 

untuk memperoleh nilai yang baik data yang digunakan hendaknya berjumlah 10 

tahun data. 
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3.10  Bagan Alir Penelitian 

 

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Ketersediaan Air 

Debit Andalan 80% 


