
 

  

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian atau riset merupakan suatu usaha untuk mencari pembenaran dari suatu 

permasalahan hingga hasilnya dapat ditarik kesimpulan dan dari hasil penelitian 

yang diperoleh dapat bermanfaat. Metode penelitian dilakukan guna menunjang 

kelancaran selama proses penelitian tersebut dilakukan. 

3.1 Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung terletak pada koordinat 104°48’ - 

105°08’ BT dan 05°12’ - 05°33’ LS, dengan luas wilayah ± 625 km
2
, yang 

dibatasi sebelah utara Kabupaten Lampung Tengah, sebelah Timur - 

Selatan Kabupaten Pesawaran dan sebelah barat Kabupaten Tanggamus. 

Kondisi topografi secara umum bervariasi antara dataran tinggi dan 

dataran rendah. Lokasi penelitian optimasi waduk regulating dam berada 

di koordinat 104,918º BT, 5,334º LS yang berada di desa Pekon Bumi 

Ratu, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. 

Lokasi penelitian regulating dam berada di Desa Pekon Bumi Ratu 

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Di dekat lokasi ini ± 2 – 3 

km ke arah hilir terdapat bangunan Intake PDAM Kabupaten Pringsewu 

yang mengambil aliran Sungai Way Sekampung. Peta lokasi penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Regulating dam Way Sekampung 

Rencana area genangan waduk akibat dibangunnya regulating dam yaitu 

berada di desa Pekon Bumi Ratu, Pekon Pamenangan dan Pekon Pasir 

Ukir, Kecamatan Pagelaran pada sebelah kiri area genangan. Sedangkan di 

sebelah kanan waduk yaitu meliputi desa Pekon Fajar Baru, Kecamatan 

Pagelaran Utara dan Giri Mulyo, Giri Tunggal dan Pekon Banjar Rejo, 

Kecamatan Banyumas. 

3.2 Kondisi Lokasi Penelitian 

Kondisi topografi Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Banyumas 

merupakan daerah peralihan dari pegunungan Bukit Barisan ke daerah 

relatif datar kearah utara-timur. Pada lokasi ini terdapat dua bukit yang 

Lokasi Pekerjaan 

Bandar Lampung 
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membentuk celah relatif sempit pada aliran Sungai Way Sekampung. 

Kedua bukit inilah yang akan digunakan sebagai tumpuan (abutment) 

regulating dam. Adapun kondisi geologi daerah Kecamatan Pagelaran ini 

berupa lapisan batuan tuffa yang berlapis dengan batuan siltstone. 

Klimatologi Kabupaten Pringsewu sebagai bagian area Lampung Selatan 

termasuk beriklim tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup 

dari Samudra Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya. Dua 

musim dimaksud adalah pada bulan Nopember - Maret angin bertiup dari 

arah Barat dan Barat Laut, sedangkan pada bulan Juli - Agustus angin 

bertiup dari arah Timur dan Tenggara. 

Kecepatan angin rata-rata sebesar 5,83 km/jam. Suhu udara di wilayah 

Kabupaten Pringsewu pada daerah daratan dengan ketinggian 30 - 60 

meter di atas permukaan laut rata-rata berkisar antara 26
o
C -28

o
C. Suhu 

udara maksimum mencapai 33,4
o
C dan juga suhu udara minimum 

mencapai 21,7
o
C. Kelembaban udara rata-rata sekitar 75% – 95%, dimana 

kondisi kelembaban udara akan cenderung meningkat pada daerah dengan 

topografi yang lebih tinggi. 

Adapun kondisi tata guna lahan di daerah penelitian regulating dan 

waduknya, secara umum digunakan oleh masyarakat setempat mayoritas 

sebagai petani dan buruh pertanian. Usaha pertanian yang dikembangkan 

adalah bercocok tanam terutama padi pada musim rendeng/penghujan dan 

palawija pada musim kering. Tanaman pada musim kering yang 

dibudidayakan adalah tanaman sayur-sayuran, jagung, tembakau, cabe dan 
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lain-lain. Pada daerah genangan dengan topografi berbukit dan lereng, 

komoditas yang diusahakan yaitu tanaman coklat/kakau, karet, sawit, lada. 

 

Gambar 3.2 Lokasi Regulating Dam Way Sekampung  

3.3 Bahan dan Alat 

3.3.1 Bahan 

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Data curah hujan harian selama 9 tahun dari stasiun curah hujan 

Batutegi dan Argoguruh; 

2. Data debit outflow 15 harian selama 9 tahun Bendungan Batutegi; 

3. Data debit inflow 15 harian selama 9 tahun Bendung Argoguruh; 

4. Data debit limpasan 15 harian selama 9 tahun Bendung Argoguruh; 

5. Data luas tangkapan hujan Bendungan Batutegi; 

Way Sekampung 

Bendungan Batutegi 

Proposed Dam 5 

Intake PDAM 

Proposed Dam 1 

Proposed Dam 2 

Proposed Dam 3 

Proposed Dam 4 
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6. Data luas tangkapan hujan Bendungan Batutegi; 

7. Data luas tangkapan hujan Bendung Argoguruh; 

8. Data luas tangkapan hujan Regulating Dam; 

9. Peta-peta terkait, seperti: Peta Hidrologi dan Peta Topografi. 

 

3.3.2 Alat 

Sedangkan alat yang dipergunakan di dalam penelitian ini, antara lain: 

Software Microsoft Office, Auto CAD, dan Kamera. 

3.4 Metode Pelaksanaan Penelitian 

Secara umum prosedur dalam penelitian ini akan dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a.  Studi literatur 

Studi ini dilaksanakan untuk mendapatkan teori-teori, studi terdahulu, 

serta berbagai literatur yang mendukung penelitian. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan membaca, meneliti dan memahami segala informasi, 

baik yang berupa data tertulis maupun yang berupa gambar. Studi ini 

dilakukan di perpustakaan. 

b.  Pengumpulan data teknis 

Pengumpulan data teknis untuk mendapatkan dat luas daerah tangkapan di 

sekitar lokasi studi, morfologi daerah tangkapan, data teknis bendungan 

berupa data struktur berikut data teknis lainnya seperti luas genangan, 

lengkung kapasitas, dan kapasitas tampungan. 
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c.  Pengumpulan data debit 

Pengumpulan data debit ini dilakukan di 2 tempat yaitu di Bendung 

Argoguruh dan Bendungan Batu Tegi. Data debit di Bendung Argoguruh 

yang harus didapat adalah data debit inflow pintu intake bendung dan data 

debit limpasan di atas mercu bendung. Adapun data debit yang harus 

diambil di Bendungan Batu Tegi adalah data outflow waduk. Semua data 

adalah time series data dari tahun 2005 – 2013 dengan periode pengukuran 

15 harian.  

d.  Penentuan data debit di lokasi Regulating Dam 

Karena di lokasi Regulating Dam tidak terdapat stasiun pengukuran debit, 

maka penentuan data debit di lokasi Regulating Dam dilakukan dengan 

melakukan perbandingan luas antara daerah tangkapan hujan Regulating 

Dam dan daerah tangkapan hujan Bendung Argoguruh. Hasil 

perbandingan luas ini kemudian dijadikan acuan untuk memperbandingkan 

debit di Regulating Dam dan Bendung Argoguruh. Tentu saja dengan 

asumsi bahwa daerah tangkapan hujan Regulating Dam dan daerah 

tangkapan hujan Bendung Argoguruh mempunyai kondisi morfologi yang 

hampir sama. 

e.  Penentuan tujuan simulasi 

Penentuan tujuan simulasi dilakukan untuk memberikan arah dan tujuan 

simulasi serta menentukan constrain atau faktor kendala yang 

mempengaruhi proses dan hasil simulasi. 
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f.  Optimasi waduk Regulating Dam 

Optimasi waduk Regulating Dam dilakukan dengan cara mensimulasikan 

perilaku elevasi muka air waduk Regulating Dam akibat pengaruh inflow 

dan outflow yang terjadi pada waduk. Optimasi dianggap selesai apabila 

elevasi muka air waduk yang terjadi selama simulasi telah berjumlah 80% 

kejadian dari elevasi waduk optimal. 

Prosedur dalam penelitian ini dapat diterangkan melalui daftar alir sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.3. Prosedur penelitian 


