
 
 

 
 
 
 

BAB III   
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
A. Deskripsi Wilayah Studi 

1. Letak dan Luas 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Jepara dan Daerah Tangkapan Hujan Waduk 

Way Jepara secara geografis terletak pada 105o 35’ 50” BT dan 105o 54’ 20” BT.  

DAS Way Jepara mempunyai luas sekitar 240,225 km2  yang terdiri dari beberapa 

sub DAS kecil yang sungainya mengalir dan bermuara di Way Jepara.    

Daerah Tangkapan Hujan (catchment area) Waduk Way Jepara mempunyai luas 

sekitar 106,356 km2 yang seluruhnya termasuk dalam wilayah DAS Way Jepara,  

Dengan demikian lokasi penelitian ini tidak meliputi seluruh wilayah DAS Way 

Jepara melainkan terbatas pada daerah tangkapan hujan waduk Way Jepara 

dengan luas 106,356 km2. 

Secara administrasi lokasi penelitian termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Lampung Timur yang terletak di dua kecamatan yaitu kecamatan Way Jepara dan 

Kecamatan Labuhan Maringgai dimana daerah tangkapan hujan waduk Way 

Jepara terdiri dari dua buah desa/wilayah dan sebagian besar merupakan kawasan 

hutan lindung Register No. 38 atau hutan Gunung Balak. 
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Tabel 3.1.   Letak administratif daerah tangkapan hujan waduk Way Jepara. 
. 

No Kecamatan Desa/Wilayah 
Luas 

Seluruhnya 
(km2) 

Luas Yang 
Termasuk 

Dalam Lokasi 
Studi (km2) 

1 Way Jepara Sumur Bandung 12,00 12,00 
2 Way Jepara Labuhan Ratu IV 10,04 10,04 
3 Labuhan 

Maringgai 
Hutan Register 38 222,255 84,316 

Jumlah 106,356 
Sumber  :  Kecamatan Way Jepara Dalam Angka 2008 dan Kecamatan  
                  Labuhan Maringgai Dalam Angka 2008. 
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Gambar 3.1 Peta lokasi wilayah DAS Way Jepara 
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2. Kondisi Fisik Wilayah Studi 

a. Topografi dan Bentuk Wilayah 

Bentuk wilayah daerah tangkapan hujan (catchment area) waduk Way Jepara 

relatif bundar yang dibentuk oleh kondisi topografi wilayah tersebut.  Batas luar 

catchment area ini adalah Gunung Balak di satu sisi serta wilayah DAS anak 

sungai Way Penet di sisi lain.  Kemiringan daerah tangkapan hujan waduk Way 

Jepara bervarisasi dari landai, sedang hingga curam berkisar antara 0 % hingga  

31,5 %.    

b. Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan daerah tangkapan hujan waduk Way Jepara di bagian hulu 

didominasi oleh hutan baik berupa hutan alam maupun hutan lindung yaitu 

kawasan Register No. 38 atau kawasan hutan tutupan Gunung Balak.  Selain itu di 

bagian hulu juga ditanam beberapa jenis komoditi perkebunan seperti kopi dan 

lada.  Namun saat ini kondisi hutan terutama Register No. 38 telah banyak 

mengalami perubahan karena adanya penebangan dan pembukaan hutan untuk 

perkebunan dan permukiman. Vegetasi lain di samping hutan yang mendominasi 

daerah tangkapan hujan Way Jepara adalah semak belukar.  Selain hutan dan 

belukar, daerah tangkapan hujan waduk Way Jepara juga ada yang difungsikan 

untuk permukiman terutama di daerah Sumur Bandung dan Labuhan Ratu IV  

dengan penduduk yang relatif padat. 
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c. Karakteristik Sungai 

Sungai Way Jepara tergolong dalam jenis sungai perenial dimana air mengalir 

sepanjang tahun.  Panjang sungai induk Way Jepara kurang lebih 32 km.  Sungai 

Way Jepara memiliki beberapa anak sungai yang mengalir menuju Way Jepara 

sebagai sungai induk.  Keberadaan sungai-sungai kecil ini menyebabkan aliran di 

bagian hilir sungai Way Jepara lebih besar dari aliran pada bagian hulunya.  Nama 

dan panjang anak sungai Way Jepara disajikan pada Tabel 3.2 

 
Tabel 3.2.  Anak-anak sungai Way Jepara 

No Nama Anak Sungai Cabang Anak Sungai Panjang (km) 

1 Way Kurup  Induk Way Kurup 11 
Way Curup 5,25 
Way Sribawang 5,25 
Way Bander 4 

2 Way Areng - 9,5 
3 Way Negara Saka - 4,5 
4 Way Anda - 5 
5 Way Gunung Besar - 5 
6 Way Habar - 8,25 
7 Way Jejawai - 4 
8 Way Tulung Biniai - 4,75 

Sumber  :  Cabang Dinas Pengairan Way Jepara 2008 
 
 
Selain anak-anak sungai yang disebutkan di atas masih terdapat beberapa anak 

sungai dengan ukuran kecil yang mengalir ke Way Jepara.  

Bentuk sungai Way Jepara di bagian hulu berkelok-kelok (meander) dengan lebar 

sungai mencapai 70 m di sekitar bendungan.  Bentuk fisik yang berkelok ini 
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menyebabkan terjadinya endapan sedimen pada beberapa bagian sungai 

sedangkan pada bagian lainnya terjadi penggerusan dinding sungai oleh air yang 

mengalir.  Di bagian tengah hingga hilir tubuh sungai menyatu dengan rawa 

dengan ukuran yang sangat lebar.   Kedalaman rerata sungai Way Jepara adalah 

sekitar 8 meter.   Waduk Way Jepara mendapat masukkan (inflow) dari aliran 

sungai Way Habar, Way Jejawai dan salah satu anak sungai Way Jepara.  

 
 
d. Kondisi Teknis Waduk  

Waduk Way Jepara berada di Desa Sri Rejosari Kecamatan Way Jepara 

Kabupaten Lampung Timur, dibangun pada tahun 1977 dengan memanfaatkan 

danau alami Way Jepara dan membuat sebuah bendungan pada sungai Way 

Jepara.  Tipe bendungan pada waduk ini adalah bendungan tipe urugan tanah 

(earthfill) dengan inti berupa tanah liat yang kedap air.  Masukan air pada waduk 

Way Jepara berasal dari aliran  Way Habar, Way Jejawai dan sebuah anak sungai 

Way Jepara.  Data teknis waduk Way Jepara disajikan pada Tabel 3.3  berikut : 

Tabel  3.3.  Kondisi Teknis Waduk Way Jepara 

Komponen Tipe/Ukuran 

Tubuh Bendungan 

Tipe bendungan Tipe Urugan Tanah (earthfill) 
dengan inti kedap air 

Elevasi puncak bendungan + 40,00     meter 
Tinggi bendungan    14,00     meter 
Panjang puncak bendungan    70,00     meter 
Lebar puncak bendungan      6,00     meter 
Lebar dasar bendungan  150,00     meter 
Volume timbunan 38.600,00 m3 
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Kolam Penampungan (Waduk)  
Luas Catchment Area 106,356  km2 
Debit rata-rata dalam setahun (saat ini) 2,96             m3/dt 
Aliran Rat-rata setahun (saat ini) 93.346.560  m3 
Elevasi muka air banjir (FWL) +  37,85  meter 
Elevasi muka air tinggi (HWL) +  36,50  meter 
Elevasi muka air normal (NWL) +  28,00  meter 
Elevasi muka air minimum (LWL) +  26,50  meter 
Total Kapasitas Tampungan 34.850.000 m3 
Kapasitas tampungan efektif 22.250.000  m3 
Bangunan Pelimpah (spillway)  
Tipe Pelimpah Open Side Channel 
Kapsitas pelimpah (banjir 100 tahun)  280         m3/detik 
Tinggi nercu pelimpah +  36,50    meter 
Panjang mercu     85,00    meter 
Panjang saluran   200,00    meter 
Tinggi banjir rencana di atas mercu       1,40    meter 
Terowongan dan Pengambilan (intake) 
Banyaknya pintu sorong 5           buah 
Kapasitas terowongan 20         m3/detik 
Panjang terowongan 212,00  meter 

Sumber  :  Cabang Dinas Pengairan Way Jepara,  JIRCO & PT. RESCO  
   NUSANTARA KONSULTAN, 1990 

 
 
 
B. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian merupakan penjabaran terhadap ruang lingkup 

penelitian yang terdiri  dari tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Kegiatan pengumpulan peta dan data; 

2. Kegiatan survey; 

3. Kegiatan analisis data. 
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1. Kegiatan Pengumpulan Peta dan Data 

 
Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan  yang berupa pengumpulan data-

data skunder yang diperlukan.  Data-data sekunder adalah data-data yang 

diperoleh dari pihak-pihak lain atau instansi terkait, dari referensi atau dari 

penelitian terdahulu.  Data-data sekunder dibutuhkan sebagai data utama dalam  

pelaksanaan penelitian yang kemudian disempurnakan  dengan data-data primer.  

Keberadaan data-data sekunder ini cukup penting bagi peneliti terutama untuk 

mengetahui kondisi eksisting lokasi penelitian.  Dalam pengumpulan data-data 

sekunder ini peneliti menghubungi dan bekerjasama dengan  beberapa pihak yang 

terkait diantaranya : 

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;  

2. Pemerintah Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Labuhan Maringgai serta 

beberapa pemerintah desa di kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Labuhan 

Maringgai; 

3. Dinas PU Pengairan Propinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur serta 

Cabang Dinas Pengairan Way Jepara; 

4. Instansi-instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. 

Adapun data-data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi  : 

1. Peta-peta kawasan Daerah Tangkapan Hujan (catchment area); 

Peta kawasan ini terdiri dari Peta Lokasi Studi, Peta Administrasi Kabupaten 

Lampung Timur, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Jepara, Peta 
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Penggunaan Tanah, Peta Tim Teknis Pemetaan Tingkat Bahaya Erosi dan 

peta-peta lain yang diperlukan yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian  

2. Peta topografi daerah Aliran Sungai (DAS); 

Peta Topografi yang dimaksud adalah peta Situasi dan Peta Kontur Kawasan 

Daerah Aliran Sungai Way Jepara yang dapat menggambarkan tinggi 

rendahnya kawasan ini, termasuk kawasan daerah tangkapan hujan waduk  

Way Jepara.  Dari peta topografi, ditetapkan titik-titik tertinggi disekeliling 

sungai utama (mainstream) yang dimaksudkan, dan masing-masing titik 

tersebut dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk garis utuh 

yang bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS dititik 

kontrol tertentu (Sri Harto, 1993). 

3. Peta dan  Data Tata Guna Lahan; 

Peta tata guna lahan yang dimaksud minimal berukuran skala 1 : 100.000 yang 

menggambarkan kondisi tata guna lahan daerah tangkapan hujan waduk Way 

Jepara.  Data tata guna lahan diperlukan untuk mengetahui komponen 

penyusun masing-masing tata guna lahan yang ada.  Peta dan data ini 

kemudian digunakan untuk menganalisis perubahan dan kesesuaian tata guna 

lahan yang mempengaruhi sistem waduk. 

4. Data-data hidroklimatologi; 

Jenis data hidroklimatologi yang dikumpulkan meliputi data hujan harian dan 

bulanan.  Data-data yang dikumpulkan minimal selama 10 tahun terakhir baik 

dalam bentuk data harian, data setengah bulanan, data bulanan maupun data 
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tahunan dari stasiun-stasiun pengukuran terdekat.  Data-data hidroklimatologi 

merupakan data-data utama berkaitan dengan ketersediaan dan kehilangan air 

serta penggunaannya pada sistem waduk Way Jepara. 

5. Data-data Teknis Waduk;  

Data-data teknis waduk yang dikumpulkan meliputi jumlah dan jenis 

bangunan yang ada, luas genangan, dan dimensi waduk.  Hal ini penting untuk 

mengetahui kapasitas waduk Way Jepara. 

6. Data Kondisi Tanah. 

Data tanah yang dikumpulkan meliputi data jenis tanah dan batuan 

penyusunnya, tekstur dan struktur tanah, kemiringan lahan, tingkat erosivitas 

tanah dan sebagainya.  Dari data-data ini dapat diketahui karakteristik fisik 

dan kimiawi tanah terutama berkaitan dengan kepekaannya terhadap 

pengikisan oleh air.   

 
2. Kegiatan survey 

Kegiatan survey dilakukan berupa kegiatan observasi (pengamatan langsung) 

untuk mendapatkan GCP (Ground Control Point) serta melakukan verifikasi 

terhadap data-data skunder yang didapat sehingga data-data yang digunakan 

mendekati dengan kondisi yang ada di lapangan. 
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3. Kegiatan Analisis data 
 

Kegiatan Analisis data dapat dilakukan melalui langkah-langkah  penelitian 

meliputi : 

a. Identifikasi masalah; 

b. Studi pustaka; 

c. Pengumpulan data primer dan sekunder; 

d. Pengolahan data, yaitu melakukan perhitungan faktor R,  penentuan nilai  

       K,LS,C dan P, serta perhitungan perkiraan  laju erosi dengan metoda  

       Modifikasi USLE; 

f. Memprediksi tingkat bahaya erosi;  

e.    Menyajikan peta-peta hasil analisis yang berbasis SIG;  

g. Menghitung besarnya sedimen yang tertampung pada waduk; 

h.    Menyajikan skenario penanganan tentang permasalahan yang terjadi      

       berdasarkan hasil-hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. 
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Gambar 3.2   Bagan alir kegiatan penelitian 
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