
 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mempunyai dua musim 

yaitu musim hujan dan musin kemarau. Dalam siklus hidrologi hujan 

merupakan faktor penting dalam menentukan kapasitas air yang ada di suatu 

Daerah Aliran Sungai (DAS). Hujan yang turun di suatu daerah akan masuk 

ke dalam DAS tersebut, mengalir ke dalam sungai, dan akhirnya ke laut. 

Hujan yang terjadi akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada 

ketinggian daerah, iklim, musim, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan itu 

turun. Intensitas dan durasi hujan juga menentukan banyaknya jumlah air yang 

turun pada daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pencatatan data 

curah hujan untuk menentukan banyaknya hujan yang turun di suatu daerah. 

 

Data curah hujan sangat penting untuk perencanaan teknik khususnya untuk 

bangunan air misalnya irigasi, bendungan, drainase perkotaan, pelabuhan, 

dermaga, dan lain-lain. Karena itu data curah hujan di suatu daerah dicatat 

dalam terus menerus untuk menghitung perencanaan yang akan dilakukan. 

Pencatatan data curah hujan yang dilakukan pada suatu DAS dilakukan di 

beberapa titik stasiun pencatat curah hujan untuk mengetahui sebaran hujan 
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yang turun pada suatu DAS apakah merata atau tidak. Diperlukan data curah 

hujan bertahun-tahun untuk mendapatkan perhitungan perencanaan yang 

akurat, semakin banyak data curah hujan yang ada maka semakin akurat 

perhitungan yang akan dilakukan. 

 

Hujan mempunyai sifat periodik dan stokastik, karena dipengaruhi oleh 

parameter iklim seperti suhu udara, arah angin, kelembaban dan lain 

sebagainya, yang juga bersifat periodik dan stokastik. Parameter ini ditransfer 

menjadi komponen bersifat periodik dan stokastik. Selanjutnya curah hujan 

dapat dapat dihitung keduanya, komponen periodik dan komponen stokastik. 

Menentukan semua faktor yang diketahui dan diasumsikan bahwa hujan 

adalah sebagai fungsi dari variasi periodik dan stokastik dari iklim. Dengan 

analisis periodik dan stokastik dari seri waktu akan menghasilkan sebuah 

model yang akan menghitung bagian periodik dan stokastik untuk 

dipergunakan meramal variasi hujan harian diwaktu yang akan datang. 

(Zakaria, 2010). 

 

Namun terkadang di beberapa titik stasiun pencatat curah hujan terdapat data 

yang hilang. Hilangnya data tersebut dapat disebabkan oleh tidak bekerjanya 

pencatatan di stasiun hujan atau karena kesalahan manusia itu sendiri. Karena 

hujan yang turun di suatu daerah di Indonesia juga akan turun secara periodik 

maka dapat dihitung apabila ada data yang hilang pada masa tertentu. Penulis 

akan mencoba menghitung perkiraannya pada masa yang akan datang dan 

menghitung data yang hilang tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Mensimulasikan curah hujan pada suatu lokasi ke dalam bentuk model 

matematik. 

2. Memprediksi curah hujan yang akan terjadi dan yang hilang untuk 

digunakan pada perencanaan hidrologi dan perencanaan teknik seperti 

bendungan, jalan raya, pelabuhan, dan bangunan sipil lainnya. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah terutama pada : 

1. Curah hujan yang diteliti adalah curah hujan pada stasiun hujan PH-003 

Sukarame. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Rata-rata, 

Metode Normal Ratio, Metode Inversed Square Distance, dan Metode 

Periodik Stokastik. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mendapatkan perkiraan curah hujan yang hilang pada tahun tertentu 

dengan menggunakan data curah hujan pada tahun sebelumnya atau tahun 

sesudahnya. 

2. Membandingkan hasil pencatatan yang asli dengan hasil perhitungan 

dengan model matematik. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memprediksi curah hujan yang hilang di suatu lokasi untuk 

keperluan perencanaan. 

2. Sebagai acuan perhitungan bila kita kesulitan mendapatkan data atau 

kehilangan data curah hujan pada waktu tertentu. 

3. Menambah pengetahuan tentang curah hujan dalam pemodelan matematik 

(model sintetik).  

4. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. 

 

 


