
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Wilayah Studi 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah Stasiun Pengamat Curah Hujan yang 

berada di wilayah Kabupaten Pringsewu. Daerah ini merupakan daerah di salah 

satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.  

 

B. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data curah hujan berasal dari pengamatan harian di stasiun 

pengukur curah 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. Penulis mendapat data curah hujan dari Balai Besar Way 

Sekampung. Data hujan yang dipergunakan dengan mengambil data periode 

tahun 1990 sampai tahun tahun 2000. 

 

C. Pengolahan Data 

1. Normalisasi Data 

Hujan mempunyai sifat keperiodikan. Keperiodikan data curah hujan harian lalu 

dipresentasikan dengan mengurutkan data curah hujan selama 11 tahun.  

Dalam satu tahun terdiri dari 365 komponen. 
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2. Pemodelan Data Hilang 

Pada proses ini seolah olah terjadi data curah hujan yang hilang untuk tahun 

kedua. Strategi untuk mencari data curah hujan yang hilang tersebut dengan 2 

metode yaitu metode reciprocal dan metode periodic stokastik yang 

menghasilkan data curah hujan sintetik. 

 

D. Proses Data 

1. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

a. LibreOffice 

Perangkat lunak libreoffice adalah aplikasi perkantoran yang mendukung 

format ODF (open document format) tanpa bergantung pada sebuah 

pemasok dan keharusan mencantumkan hak cipta (Rasimin, 2013). 

 

b. Notepad 

Notepad adalah sebuah aplikasi text editor yang ada pada system 

windows yang outputnya adalah txt. Dalam aplikasi ini untuk menyimpan 

data curah hujan sebelum dipergunakan untuk program selanjutnya yaitu 

program FTRANS. 

 

c. FTRANS  

Perangkat lunak FTRANS dipergunakan dalam penelitian ini untuk 

mengolah data series waktu menjadi suatu data frekuensi dengan metode 

spectral yang dipresentasikan sebagai fourier transform. FTRANS yang 

dipergunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Zakaria (2005a). 
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d. ANFOR 

Perangkat lunak ANFOR dipergunakan dalam penelitian ini untuk  

menjalan program hasil perangkat lunak FTRANS yang berasal dari teori 

fourier. 

 

e. ANREG/STOC 

Perangkat lunak ANREG/STOC dipergunakan untuk menjalankan file 

keluaran dari program ANFOR yang dibuat dengan metode 

autoregressive yang menghasilkan file keluaran yang berisi model 

periodik, model stokastik dan model periodik. 

 

2. Menjalankan Program diatas Sebagai Berikut : 

a. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program 

libreoffice. Tahapannya sebagai berikut : 

- Menentukan dan mengurutkan tahun yang akan digunakan. 

- Mengurutkan data curah hujan dalam bentuk time series. 

 
b.  Input data 

Meng-input data menggunakan program FTRANS. Dengan tahapan 

sebagai berikut : 

- Memasukkan data time series ke dalam program Notepad. 

- Save as dengan nama file signals.inp. 

- Data signals.inp dimasukan kedalam directory FTRANS. 

- Menjalankan program FTRANS.exe yang akan menghasilkan 3 

output file yaitu Fourier.inp, Spectrum.out dan Spectrum.eps. 
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- Menjalankan program FOURIER.exe yang akan menghasilkan 

Signals.out,  Fourier.out dan signals.eps. 

- Menjalankan STOC.exe yang akan menghasilkan signalps.out dan 

auto-reg.out. 

- Menampilkan hasil pemodelan dalam bentuk grafik dan tabel 

menggunakan program LIBREOFFICE.  

 

c. Pengujian  

Proses ini dengan mencari koefisien korelasi antara hasil pemodelan 

dengan data curah hujan  

 
d. Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dari hasil proses pengujian 

 

3. Metode Reciprocal 

Data curah hujan yang hilang dicari dengan melakukan perhitungan metode 

reciprocal. Metode ini dengan membutuhkan 3 stasiun pengamat curah hujan 

yang  jaraknya berdekatan, karena jarak merupakan faktor koreksi pada metode 

ini untuk menghasilkan perhitungan data curah hujan yang mendekati data 

sebenarnya yang dengan menghitung hujan tahunan rerata pada masing-masing 

stasiun pengamat curah hujan.  

 

4. Metode Periodik stokastik 

 

a. Penentuan Model Training Data 

  Data curah hujan disimulasikan dalam model periodik dan stokastik 

tanpa dipengaruhi oleh trend.  
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b. Pengujian Data 

 Data curah hujan yang didapat selama 11 tahun dapat di uji 

karakteristik periodiknya sehingga dapat diketahui rerata tahunan dan 

maksimum dari seri hujan harian. 

 

c. Tranformasi Data 

Data seri hujan lalu ditranformasi dengan menggunakan metode 

tranformasi fourier sehingga didapat amplitudo sebagai fungsi frekuensi 

curah hujan. 

 

d. Simulasi Data 

Frekuensi curah hujan dari amplitudo yang signifikan digunakan untuk 

mensimulasi curah hujan harian sintetik atau buatan yang dianggap 

sebagai frekuensi curah hujan yang signifikan. Frekuensi signifikan 

yang dihasilkan dipergunakan untuk menentukan komponen periodik 

curah hujan harian. 

 

e. Proses Simulasi 

Hasil data dari simulasi data didapatkan frekuensi-frekunsi curah hujan 

periodic dengan menggunakan metode tranformasi fourier dalam 

bentuk spectrum. Periodik inilah yang digunakan sebagai model 

periodik curah hujan harian sintetik.  Selisih antara model periodik 

dan data curah hujan terukur diasumsikan sebagai komponen stokastik 

curah hujan. 
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f. Hasil Simulasi 

Komponen stokastik yang dihasilkan dengan menggunakan metode 

autoregresif dengan model stokastik orde dua. Curah hujan harian 

didapat dengan penjumlahan komponen periodik dan stokastik. 

        X t =Pt +S t ………………………………………………………..…(10) 

 X t  =  curah hujan harian 

Pt  =  komponen Periodik 

S t =  komponen stokastik 

 

g. Testing Data 

Curah hujan harian model simulasi (sintetik/buatan) dibandingkan 

dengan data curah hujan harian (Original/asli) dan dihitung koefisien 

korelasinya. 

 

E. Evaluasi Data 

1. Metode Reciprocal 

Hasil dari data curah hujan harian sintetik/buatan tahun 2 (kedua) dari perhitungan 

digabungkan dengan data curah hujan harian original/asli tahun 2 (kedua) maka 

dapat diambil kesimpulan korelasi antara data curah hujan sintetik dengan curah 

hujan sebenarnya 

 

2. Metode Periodik Stokastik 

Dengan melakukan proses training data dan testing data pada parameter periodik 

stokastik maka dapat dilakukan analisis data sehingga didapat perkiraan korelasi 

yang baik dan akurat data curah hujan yang hilang tahun 2 (dua) dengan 
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pendekatan curah hujan harian sentetik tahun 1 (pertama)  dan tahun 3 (ketiga) 

sehingga mendapati data curah hujan  sintetik pada tahun 2 (kedua) yang tingkat 

korelasinya mendekati curah hujan tahun original tahun (kedua).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pemodelan Curah Hujan Harian Pertahun 
 

 

Maka curah hujan harian sintetik tahun 2 (kedua) didapat dengan  

Persamaan :  (X 2 =P2 +S2) = (X 1 =P1 +S1)  +  (X 3 =P3 +S3)….(10) 

       2 

Hasil dari data curah hujan harian sintetik/buatan tahun 2 (kedua) digabungkan 

dengan data curah hujan harian original/asli tahun 2 (kedua), maka dapat diambil 

kesimpulan seberapa besar korelasi antara data curah hujan harian sintetik dan 

data curah hujan original (asli) . dengan koefisien korelasi dari jumlah kuadrat 

error yang didapat komponen periodik. Hasil kesimpulan data curah hujan ini 

dapat dianalisis dan dipakai sebagai pengganti data curah hujan tahun 2 (dua) 

yang dianggap hilang. 

 

Model Curah 

hujan harian 

sintetik tahun 1 

(pertama) 

X 1 =P1 +S1 

 

 

Model Curah 

hujan harian 

sintetik tahun 2 

(kedua) yang tidak 

di simulasikan 

Model Curah 

hujan harian 

sintetik tahun 3 

(ketiga) 

X 3 =P3 +S3 

 

 

Model Curah 

hujan harian 

sintetik tahun 3 

(ketiga) 

X 2 =P2 +S2 
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F. Diagram Alir Metode Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
 

Mulai 

Tinjauan Pustaka 

Pengumpulan Data 

 

- Koordinat Stasiun Pengukur Curah Hujan 

- Curah Hujan Series Tahun 1990 s/d 2000 

 

 

 

Data Primer 

 

Koordinat Stasiun 

Pengukur Curah 

Hujan 

Selesai 

Identifikasi Masalah dan 

Penentuan Tujuan 

Data Sekunder 

 

Curah Hujan Series 

Tahun 1990 s/d 2000 

Evaluasi Data 

(Korelasi Perbandingan Data Asli dan data 

Buatan) 

Kesimpulan  dan Saran 


