
  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Pringsewu merupakan suatu kabupaten baru yang ada di Propinsi 

Lampung. Sebagai suatu kabupaten baru, mereka bersemangat untuk  melakukan 

pembangunan di semua bidang sarana prasarana infrastruktur, terutama 

pembangunan fisik di bidang pengairan yaitu bangunan sipil air.  

 

Untuk melakukan pembangunan fisik yang bermanfaat untuk kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Pringsewu, maka diperlukan sebuah perencanaan yang 

baik sesuai dengan spesisifikasi teknis yang sesuai dengan bangunan sipil air. 

Adapun data-data teknis yang diperlukan adalah data curah hujan harian. 

 

Data curah hujan diperoleh dari pengamatan petugas pencatat curah hujan yang 

ada di Stasiun Hujan PH 016 Fajar Esuk S 05
o
21’23.0’’ E 104

o
57’00.0’’  , Stasiun 

Hujan PH 018 Panutan S 05
o
22’10.4’’ E 104

o
53’35.8’’ dan Stasiun Hujan PH 015 

Podorejo S 05
o
20’20.7’’ E 104

o
58’24.8’’. Data curah hujan dari sebuah stasiun 

pengukur hujan sering tidak lengkap atau hilang. Hal ini disebabkan oleh 

kelalaian dari petugas pencatat curah hujan atau rusaknya alat pencatat curah 

hujan karena kurangnya dana perawatan. 

 
Untuk memperbaiki atau memperkirakan data curah hujan yang tidak lengkap 

atau hilang, maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode reciprocal dan 

pemodelan periodik stokastik. 
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Metode reciprocal dengan menggunakan jarak antar stasiun sebagi faktor koreksi. 

Koreksi antara dua stasiun hujan menjadi makin kecil dengan makin besarnya 

jarak antar stasiun.  (Harto, 1993). 

 

Pemodelan periodik stokastik dengan hujan adalah fungsi dari variasi periodik dan 

stokastik dari iklim. Dengan melakukan analisis periodik dan stokastik dari seri 

waktu akan menghasilkan sebuah model yang dapat dipergunakan untuk 

menghitung bagian periodik dan stokastik curah hujan dan  untuk meramal variasi 

hujan harian diwaktu yang akan datang. (Zakaria, 2010) 

 

Peramalan variasi hujan di masa akan datang dapat membantu dan bermanfaat 

untuk memberikan informasi yang berpengaruh terhadap perencanaan aktivitas 

masyarakat dalam kehidupan sehari hari di masa mendatang khususnya untuk 

membuat perencanaan bangunan air sehingga dihasilkan sebuah perencanaan 

bangunan air yang sesuai dan bermanfaat sesuai dengan tujuan awal peruntukan 

pembangunan bangunan tersebut.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghitung dan memperkirakan data hujan yang hilang dengan metode 

Reciprocal. 

2. Menghitung dan memperkirakan data yang hilang dengan menggunakan 

model periodik stokastik curah hujan 

3. Membandingkan dengan cara menghitung hasil perkiraan curah hujan sintetik 

dengan data curah hujan yang sebenarnya. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan acuan dalam penelitian dan perencanaan bangunan sipil air 

yang berhubungan dengan studi data curah hujan yang hilang dan studi model 

periodik dan stokastik curah hujan. 

 

D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Dengan perhitungan analisis data menggunakan metode reciprocal dan model 

periodik stokastik. 

2. Analisis data yang hilang dibatasi hanya untuk data tahunan. 

3. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dari 3 stasiun  curah hujan yaitu  

Stasiun Hujan PH 016 Fajar Esuk S 05
o
21’23.0’’ E 104

o
57’00.0’’  , Stasiun 

Hujan PH 018 Panutan S 05
o
22’10.4’’ E 104

o
53’35.8’’ dan Stasiun Hujan PH 

015 Podorejo S 05
o
20’20.7’’ E 104

o
58’24.8’’ di wilayah Kabupaten 

Pringsewu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


