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ABSTRAK 

 

BASIS DATA SPASIAL SUNGAI WAY LUNIK  

KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Sisdiarto 

 

Sungai Way Lunik berada di Kecamatan Panjang,  dengan  luas DAS Sungai Way Lunik  ± 

875 ha.  Permasalahan yang ada pada Sungai Way Lunik, adalah terjadinya  pendangkalan 

dasar sungai oleh sedimen yang berasal dari daerah hulu, tumbuhnya vegetasi liar pada alur 

sungai,  sampah dan limbah yang berasal dari masyarakat dan industri yang ada  di sepanjang 

pinggir sungai, serta penyempitan badan sungai sebagai akibat dari adanya bangunan yang 

berdiri di kanan dan kira sungai.  Perhitungan curah hujan wilayah diperoleh dengan 

menggunakan analisis Poligon Thiessen dan curah hujan rencana ditentukan dengan 

menggunakan distribusi Log Pearson Tipe III.  Metode  yang dipakai dalam mencari debit 

banjir rencana adalah Metode Rasional.  Debit banjir periode ulang 10 tahun diperoleh sebesar 

25.482 m3/s.  Upaya pengamanan dan pengendalian  banjir yang mungkin terjadi dilakukan 

dengan kegiatan pemeliharaan Sungai Way Lunik dengann  normalisasi alur, pengangkatan 

sedimen, vegetasi liar dan pembuatan serta perbaikan tanggul sungai.   Untuk membantu dan 

mempermudah pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengambil kebijakan dan keputusan 

yang tepat dalam pengelolaan Sungai Way Lunik, dibuatlah sebuah sistem informasi berbasis 

data spasial (keruangan). Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat membantu dalam memberi  

informasi mengenai sistem pemetaan dan analisis terhadap segala permasalahan yang ada pada 

Sungai Way Lunik.  Dengan aplikasi program Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berbasis 

spasial, dapat dipersiapkan pengelolaan sumber daya  sungai secara lebih efisien, handal dan 

efektif serta diharapkan akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi dari waktu ke waktu 

secara berkelanjutan. 

 

Kata kunci : Sungai Way Lunik, sistem informasi geografis, operasi dan pemeliharaan. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

SPASIAL DATA BASE OF WAY LUNIK RIVER 

PANJANG DISTRICT BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By 

 

SISDIARTO 

 

Way Lunik River based in Panjang District, with extensive watershed of Way Lunik are ± 875 

ha.  Problem that exist on Way Lunik River are the occurrence of siltation of the river bed, by 

sediment from upstream areas, the growth of wild vegetation in the river channel, waste and 

waste originating from society and industry which is along the river bank, as well as the 

construction of the river body as a result of the building that stands on the right and left the 

river.  The calculation of region precipitation is done by using Thiessen Polygon Analysis, and 

designed precipition is determined by Log Pearson Tipe III distribution.  The selected designed 

flood discharge with 10-year return period is 25.482 m3/s.  Flood control measure and 

protection that might happen carried out with River Way Lunik activities with flow 

normalization, sediment removal, wild vegetation and the making and repair of river dikes.  To 

help and simplify the government of Bandar Lampung City in taking appropriate and decisions 

in Way Lunik River management, made a spatial data-based information system.  System 

Information Geographic (SIG) which is spatial based, can be prepared to manage river 

resources more efficiently, reliably and effefectively, and is expected to facilitate in the 

monitoring and evaluation from time in a sustainable manner. 

 

Keywords: Way Lunik River, geografhic information system, operation dan maintenance 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sungai memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang 

mendukung kehidupan masyarakat.   Pengelolaan sumberdaya sungai merupakan 

bagian dari permasalahan sumberdaya air. Untuk mewujudkan pengelolaan 

sumber daya air dengan prinsip demand-side management, maka perlu dilakukan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperoleh kesepahaman dari pihak-

pihak yang berkepentingan (Sangkawati, 2009 dalam Restuanti, W.D (2016)).   

 

Pengertian sumberdaya air secara umum sering dikaitkan dengan perwilayahan 

sungai dalam batas daerah pengaturan, di dalamnya termasuk sistem lahan dan 

sistem alur. Dalam memanfaatkan dan memelihara sungai tidak terlepas dari 

pemanfaatan air sungai dan alur sungainya (Sudarmadji, 2013).  Praktek 

pengelolaan sumberdaya air memerlukan pemaduan yang harmonis diantara kedua 

sistem tersebut. Sungai merupakan alur alami yang keberadaannya dapat 

merupakan sesuatu yang menguntungkan dan atau merugikan bagi kehidupan 

masyarakat di sekitarnya, tergantung pada bagaimana sungai tersebut dikelola. 

Secara sederhana, yang dimaksud sumberdaya sungai adalah segenap 

potensi/fungsi yang dimiliki oleh sungai tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia. 
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Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 18.152,12 ha yang terbagi 

ke dalam 20 kecamatan yaitu: Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk 

Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang 

Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Senang, Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, 

Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, 

Sukarame dan Way Halim. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung 

yaitu 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 979.890 jiwa. 

(Sumber: Proyeksi Penduduk Propinsi Lampung 2010-2035, BPS Propinsi 

Lampung Tahun 2015).  

 

Kota Bandar Lampung dilewati oleh 23 sungai kecil, semua sungai tersebut 

merupakan DAS (daerah aliran sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar 

Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung.   Sungai-sungai yang 

ada di Kota Bandar Lampung memiliki permasalahan yang hampir sama, seperti, 

pendangkalan dasar sungai oleh sedimen, sampah dan tumbuhan liar, penyempitan 

badan sungai karena adanya bangunan yang berdiri di kanan dan kira sungai, serta 

rusaknya dinding atau talud akibat terjangan banjir.  

 

Pada sisi lain, pemukiman mayoritas dari kalangan bawah memilih lokasi “sisa” 

di bantaran sungai, mengingat harga yang relative murah dan dan lokasi strategis 

(Afrilyanti, 2012 dalam Ramadhani, P.G. (2013)).  Semua hal tersebut 

menyebabkan fungsi sungai sebagai drainase alam menjadi terganggu dan menjadi 

salah satu penyebab berkurangnya kemapuan sungai dalam menampung dan 

mengalirkan air menjadi tidak maksimal.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Utara,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Barat,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Selatan,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Selatan,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Timur,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Karang_Barat,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Karang_Pusat,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Karang_Pusat,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Karang_Timur,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Senang,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Waras,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Enggal,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedamaian,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedaton,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiling,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Labuhan_Ratu,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Langkapura,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Panjang,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Rajabasa,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukabumi,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukarame,_Bandar_Lampung
https://id.wikipedia.org/wiki/Way_Halim,_Bandar_Lampung
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Dalam menjaga kemampuan sungai untuk menampung dan mengalirkan air hujan 

dengan baik, maka diperlukan program operasi dan pemeliharaan  sungai  yang  

terprogram dengan sempurna, juga diperluka peran serta masyarakat dalam hal 

pengelolaan bantaran sungai lebih ditingkatkan kepada kegiatan-kegiatan kolektif.  

Kegiatan-kegiatan kolektif ini pada dasarnya bertujuan untuk dua hal yang ahirnya 

akan berkorelasi.  Tujuan pertama adalah untuk pembiasaan, baik dari frekuensi 

kegiatan ataupun banyaknya aktor yang melakukan hal tersebut.  Pembiasaan ini 

pada ahirnya akan menjadi karakter dan secara akumulatif akan menjadi budaya 

(Agustian, 2004 dalam Ramadhani, P.G (2013)).   

 

Keterbatasan data dan informasi yang berbasis spasial (keruangan) yang akurat 

mengenai sumber daya air, terutama sungai merupakan salah satu kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengambil kebijakan dan 

keputusan dalam pengelolaan sungai.   Penginformasian tentang sungai tersebut 

berupa sistem yang berbasisi digital yaitu berupa Sistem Informasi Geografis 

(SIG) atau Geographics Information System (GIS) (Firdaus, 2016).  

 

Bertolak dari permasalahan ini, maka disusunlah suatu program operasi dan 

pemeliharaa sungai berbasis data spasial.  Sistem Informasi Geografis (SIG) 

sangat membantu dalam memberi informasi mengenai sistem pemetaan dan 

analisis terhadap segala sesuatu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka 

bumi.  Jadi dapat dikatakan bahwa SIG ini berperan pada pemebentukan basis data 

dan sistem pengelolaannya (Suharto, 1989 dalam Kresno, N.C (2015)). Teknologi 

SIG/GIS (Global Information System) mengintegrasikan operasi pengolahan data 
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berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan data 

berdasarkan kebutuhan, serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi 

yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan melalui analisis 

geografis melalui gambar-gambar petanya. Kemampuan tersebut membuat sistem 

informasi GIS berbeda dengan sistem informasi pada umumnya.  Beberapa contoh 

aplikasi-aplikasi SIG di beberapa bidang sebagai ilustrasi (Edy Prahasta, 2002 

dalam Harseno, E.  2007)) seperti sumber daya alam, perencanaan, kependudukan 

atau demografi, lingkungan, manajemen utility. 

 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) dipergunakan untuk menentukan prioritas 

operasi dan pemeliharaan sungai yang sesuai dengan skala kebutuhannya 

berdasarkan parameter-parameter tertentu.  Dengan aplikasi program Sistem 

Informasi Geografis (SIG) yang berbasis spasial (peta) digital ini dapat 

mempersiapkan pengelolaan sumber daya  sungai secara lebih efisien, handal dan 

efektif serta diharapkan akan memudahkan dalam monitoring dan evaluasi dari 

waktu ke waktu secara berkelanjutan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara menyusun basis data spasial pada Operasi dan Pemeliharaan 

Sungai Way Lunik Kota Bandar Lampung? 
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2. Bagaimana Operasi dan Pemeliharaan Sungai Way Lunik Kota Bandar 

Lampung? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tinjauan studi ini tidak meluas dan menyimpang dari masalah di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Sungai Way Lunik yang berada di 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. 

2. Penelitian ini hanya untuk memberikan informasi terkait kondisi Sungai Way 

Lunik berbasis data spasial. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menyusun  basis data  spasial dan menentukan prioritas pemeliharaan Sungai 

Way Lunik dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

2. Menyusun  konsep pengelolaan  sungai yang sistematis dan berkelanjutan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat  yang didapat dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada pada Sungai Way Lunik 

Kota Bandar Lampung. 

2. Sebagai referensi bagi akademisi untuk melakukan penelitian dibidang 

pengelolaan sungai. 
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3. Sebagai  masukan bagi pemerintah daerah dalam  mengambil keputusan dan 

kebijakan dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan  pada Sungai Way 

Lunik Kota Bandar Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Daerah Aliran Sungai  

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan 

yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah 

hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan. (PP no 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS) 

 

DAS merupakan satuan wilayah alami yang memberikan manfaat produksi serta 

memberikan pasokan air melalui sungai, air tanah, dan atau mata air, untuk 

memenuhi berbagai kepentingan hidup, baik untuk manusia, flora maupun fauna. 

Untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan perlu disusun sistem 

perencanaan pengelolaan DAS yang obyektif dan rasional. Perencanaan 

pengelolaan DAS bersifat dinamis karena dinamika proses yang terjadi di dalam 

DAS, baik proses alam, politik, sosial ekonomi kelembagaan, maupun teknologi 

yang terus berkembang.  Namun, air yang dihasilkan dari DAS juga bisa 

merupakan ancaman bencana seperti banjir dan sedimentasi hasil angkutan 

partikel tanah oleh aliran air. Potensi air yang dihasilkan dari suatu DAS perlu 
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dikendalikan melalui serangkaian pengelolaan sehingga ancaman bencana banjir 

pada musim penghujan dapat ditekan sekecil mungkin dan jaminan pasokan air 

pada musim langka hujan (kemarau) tercukupi secara berkelanjutan.  

 

Gambar 1. Peta DAS Way Lunik 

(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030) 

 

 

Pengelolaan DAS dalam pelaksanaannya melibatkan banyak stakeholders  (pihak 

terkait) dan pengambil keputusan, khususnya dalam pemanfaatan  sumberdaya 

alam dengan berbagai tujuannya, sehingga pendekatan multidisiplin merupakan 

keharusan esensial. Kegiatan dalam pengelolaan DAS harus melibatkan institusi 

pemerintah dari berbagai bidang atau sektor serta berbagai kelompok masyarakat. 

Akan tetapi terlalu banyak pelibatan unsur atau elemen dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan menjadikan hasil akhir yang kurang efisien/optimal dan 

kurang memuaskan.  

 



9 

Partisipasi kelembagaan dalam pengelolaan DAS perlu dibatasi pada komunitas 

yang secara langsung berpengaruh dan berkaitan. Sistem pembangunan nasional 

yang telah diatur dalam sistem peraturan perundangan dapat diacu sebagai dasar 

penyusunan perencanaan pengelolaan DAS, yaitu dengan melibatkan berbagai 

unsur kelembagaan secara efisien. 

 

Suatu DAS biasanya terdiri dari areal yang mempunyai tataguna lahan bervariasi 

seperti hutan, tanah pertanian, dan pemukiman. Setiap tipe tataguna lahan ini 

mempunyai nilai koefisien pengaliran yang berbeda-beda. Ini berarti apabila 

terjadi hujan di suatu DAS maka respon permukaan tanah terhadap hujan akan 

menghasilkan aliran permukaan yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh hujan 

yang jatuh di daerah pemukiman yang mempunyai koefisien pengaliran yang lebih 

besar daripada aliran permukaan yang dihasilkan oleh hujan yang jatuh di hutan. 

Variasi koefisien pengaliran yang ada di DAS akibat keragaman tataguna lahan 

kadang menimbulkan kesulitan dalam perhitungan debit di DAS.  

 

Hubungan antara aliran permukaan dan hujan yang jatuh pada suatu DAS 

dinyatakan dengan istilah koefisien pengaliran, di mana koefisien pengaliran  

adalah  perbandingan  antara  tinggi  aliran  permukaan dengan curah hujan yang 

jatuh. Hubungan ini dirumuskan sebagai: 

C = SR/R 

Keterangan:     C = koefisien pengaliran 

  SR = Tinggi Aliran Permukaan (mm) 

     R = Curah Hujan (mm) 
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Nilai C identik dengan daya serap permukaan tanah. Nilai C yang besar 

menggambarkan permukaan tanah yang sulit menyerap air. Sebaliknya nilai C 

yang kecil menggambarkan permukaan tanah yang dapat menyerap air dengan 

baik.   Pada Tabel 1. dibawah ini adalah contoh nilai Koefisien Pengaliran DAS. 

Tabel 1. Koefisien Pengaliran Pada DAS 

No Jenis Daerah Koefisien C 

1 
Daerah perdagangan 

 Perkotaan (down town) 

 Pinggiran 

 

0.70 – 0.90 

0.50 – 0.70 

2 

Daerah permukiman 

 Perumahan satu keluarga 

 Perumahan berkelompok, terpisah-pisah 

 Perumahan berkelompok, bersambung 

 Suburban 

 Daerah apartemen 

 

0.30 – 0.50 

0.40 – 0.60 

0.60 – 0.75 

0.25 – 0.40 

0.50 – 0.70 

3 
Industri 

 Daerah industri ringan 

 Daerah industri berat 

 

0.50 – 0.80 

0.60 – 0.90 

4 Taman, perkuburan 0.10 – 0.25 

5 Tempat bermain 0.20 – 0.35 

6 Daerah stasiun kereta api 0.20 – 0.40 

7 Daerah belum diperbaiki 0.10 – 0.30 

8 Jalan 0.70 – 0.85 

9 
Bata 

 Jalan, hamparan 

 Atap 

 

0.75 – 0.85 

0.75 – 0.95 
      Sumber: Suripi, 2004 
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B.   Sungai 

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan 

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (PP No. 38 Tahun 2011).    Sungai 

dapat dibedakan berdasarkan debit airnya (volume airnya), menjadi beberapa jenis 

sungai yaitu : 

1) Sungai Permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif 

tetap. 

2) Sungai Periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, 

sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. 

3) Sungai Episodik, adalah sungai yang mengalirkan airnya pada musim 

penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering.    

        

Gambar 2. Peta Sungai Kota Bandar Lampung 

                                 (Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar                                

                                                  Lampung Tahun 2011-2030) 
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1.   Operasi dan Pemeliharaan Sungai Way Lunik 

Operasi dan pemeliharaan adalah pemeliharaan sumber air, serta operasi dan 

pemeliharaan sumber daya air, meliputi kegiatan pengaturan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber 

daya air (Dirjen Sumber Daya Air Kemen PUPR). Permasalahan yang ada pada 

Sungai Way Lunik adalah kurang terawatnya aliran sepanjang sungai, sehingga 

kemampuan sungai untuk menampung dan mengalirkan air menjadi berkurang. 

Selain faktor iklim (curah hujan) dan kondisi morfologi DAS, berkurangnya daya 

tampung dan kecepatan mengalirkan air di atas, juga disebabkan oleh beberapa 

faktor sebagai berikut : 

1. Sedimentasi menyebabkan perubahan geometri sungai dalam bentuk : 

 Penyempitan badan sungai 

 Perubahan elevasi dasar, yang mengurangi kedalam sungai 

 Menambah belokan dan kelengkungan sungai 

Perubahan tersebut akan mengurangi kapasitas daya tampung sungai. 

2. Sampah juga menjadi faktor  berkurangnya kapasitas daya tampung sungai 

dan menghambat laju air, sehingga laju air menjadi terhambat  dan dapat 

menimbulkan banjir. 

3. Tumbuhannya vegetasi pada badan sungai yang. 

  

Dalam menjaga kemampuan sungai untuk menampung dan mengalirkan air hujan 

dengan lancaran, maka diperlukan program operasi dan pemeliharaan yang efektif.  

Kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai bertujuan untuk memfungsikan dan 
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merawat sungai agar terjaga keamanan dan fungsinya. Dan tersedianya pendanaan 

merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan efektivitas dan optimalitas 

tercapainya maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan operasi dan 

pemeliharaan sungai. 

 

2. Karakteristik Sungai 

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung merupakan jenis sungai 

yang bercabang (dendristik), ruas-ruas sungai/anak sungai  yang menyusun alur 

aliran yang terbesar dan terpanjang diklasifikasikan sebagai saluran drainase 

primer.  Sedangkan anak/cabang sungai yang bermuara ke alur tersebut disebut 

sebagai saluran drainase sekunder, dan seterusnya sebagai saluran drainase tersier 

dan drainase kuarter.   

 

Sistem sungai di kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai sub sistem, yaitu: 

1. Sub Sistem Tanjung Karang, terdiri atas beberapa sungai, yaitu 

a. Way Kuripan (Way Simpang Kanan, Way Simpang Kiri Dan                Way 

Betung) 

b. Way Kupang 

c. Way Kunyit 

d. Way Bakung 

2. Sub Sistem Teluk Betung, dengan Way Kuala sebagai Main Drain, meliputi: 

a. Way Kemiling 

b. Way Pemanggilan 

c. Way Langkapura 
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d. Way Kedaton 

e. Way Balau 

f. Way Halim 

g. Way Durian Payung 

h. Way Simpur 

i. Way Awi dan cabangnya 

j. Way Penengahan 

k. Way Kedamaian 

3. Sub Sistem Panjang, Meliputi: 

a. Way Lunik Kanan 

b. Way lunik Kiri 

c. Way Pidada 

d. Way Galih Panjang 

e. Way Srengsem 

4.   Sub Sistem Kandis 

a. Way Kandis 1 

b. Way Kandis 2 

c. Way Kandis 3 

 

Dari pembagian sistem tersebut, Sistem Tanjung Karang, Teluk Betung dan 

Sistem Panjang bermuara ke Teluk Lampung. Sedangkan Sistem Kandis bermuara 

ke laut jawa melalui Way Sekampung. 
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3. Kondisi Sungai pada Lokasi Penelitian 

Sungai Way Lunik menerima limpasan dari suatu wilayah sempit di sebelah timur 

kota, yaitu melalui dua anak sungai Way Lunik Kanan dan Way Lunik Kiri.  

Bagian hulu Way Lunik berada pada satuan morfologi perbukitan (gunung 

Sigumur dan Pegunungan Kramat/Ratubalau), sehingga memiliki kemiringan 

dasar sungai curam.  Sementara itu, bagian hilir berada pada satuan morfologi 

dataran dengan kemiringan dasar sungai landai.   

 

Karakteristik Sungai Way Lunik pada lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Panjang sungai   : 1.450 m 

b. Lebar sungai bervariasi  : 2,15 m – 7,00 m 

c. Kemiringan dasar sungai bervariasi : 0,0012 – 0,0013  

d. Tinggi tanggul sungai bervariasi : 1,20 m – 2,08 m 

 

Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung umumnya tidak terlalu panjang,   antara 2 

- 14 km. Hulu sungai berada di bagian barat dan daerah hilir pada bagian selatan, 

yaitu pada dataran pantai. Berikut merupakan panjang sungai yang ada di Kota 

Bandar Lampung. 
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Tabel 2. Panjang  Sungai dan Daerah Aliran di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 
No Nama Sungai Panjang Sungai (km) DAS (ha) 

1 Way Awi 9 1.151 

2 Way Penengahan 5 140 

3 Way Simpur 5 421 

4 Way Kuala 9 6.782 

5 Way Galih 5 790 

6 Way Kupang 6 335 

7 Way Lunik 6 875 

8 Way Kunyit 5 440 

9 Way Kuripan 8 8.698 

10 Way Kedamaian 5 337 

11 Anak Way Kuala 2,3 330 

12 Way Kemiling 8 1.273 

13 Way Halim 10 914 

14 Way Langkapura 8 393 

15 Way Sukamaju 9,25 1.730 

16 Way Keteguhan 5 280 

17 Way Simpang  Kanan 6 1.695 

18 Way Simpang Kiri 9,5 1.400 

19 Way Betung 14 3.490 

       Sumber : Data laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Badan Pengelolaan dan    

          Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung  Tahun 2014 

 

 

Kondisi sungai pada daerah penelitian banyak mengalami kerusakan, seperti 

pendangkalan dasar sungai, penyempitan badan sungai dan banyaknya sampah 

pada daerah aliran sungai.  Daerah pengusaan sungai yang sejatinya merupakan 

kawasan lindung, pada kenyataannya digunakan untuk kawasan  industri, ekonomi 

dan pemukiman penduduk.  Hal ini terjadi akibat dari pesatnya pertumbuhan kota 

yang diiringi dengan pertambahan penduduk disatu sisi dan disis lain tidak 

tersediaannya lahan sebagai tempat tinggal, sehingga penduduk terpaksa dan 

dengan sengaja menempati daerah bantaran sungai.   
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Adanya perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang seharus menjadai daerah 

resapan air serta kurangnya kesadaran masyarakat kota dalam menjaga kebersihan 

lingkungan daerah aliran sungai, terutama dalam memperlakukan sampah, mereka 

dengan seenaknya membuang sampah ke dalam aliran sungai.  Kurang kesadaran 

masyarakat ini menambah parah kondisi sungai, hal ini ditandai dengan 

pendangkalan dasar sungai, penyempitan badan sungai dan menumpuknya sampah 

di sepanjang aliran sungai. Beberapa tahun terahir ini permukiman di sepanjang 

aliran sungai mendapat perhatian yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya.  

Hal ini disebabkan karena pemanfaatan bantaran sungai semakin lama semakin 

menyimpang,  

 

Banjir  seringkali  terjadi  di  beberapa   kelurahan   di wilayah     Kota Bandar 

Lampung yang merupakan luapan beberapa sungai serta DAS yaitu: 

a. Kelurahan Kaliawi dan DAS Way Galih 

b. Kelurahan Gedung Pakuon Kuripan dan DAS Tapus, Way Tapus  

c. Kelurahan Kupang Teba  

d. Kelurahan Way Kandis DAS Way Lunik 

 

Menurut laporan  status  lingkungan  hidup  Kota  Bandar  Lampung  tahun   2014 

penyebab  luapan air pada daerah tersebut antara lain disebabkan: 

1. Banyaknya  penyempitan  pada  sungai-sungai   percabangan    alur sungai 

akibat    pertumbuhan pemukiman pada sisi kiri maupun sisi kanan saluran.  

2. Adanya penyempitan bottle neck pada daerah hilir sungai.  
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3. Transport sedimen yang cukup besar pada beberapa percabangan sungai            

akibat perkembangan pemukiman di daerah hulu. 

 
Gambar 3.  Pendangkalan dasar Sungai Way Lunik 

Sumber: PT. Rekacipta Raffa Lestari, 2015 
 

 
Gambar 4. Pendangkalan dan penyempitan badan Sungai Way Lunik 

Sumber: PT. Rekacipta Raffa Lestari, 2015 
 



19 

C. Siklus Hidrologi 

Siklus air global dapat digambarkan dengan delapan proses fisik yang besar yang 

membentuk gerakan air yang kontinu. Jalur kompleks meliputi bagian air dari gas 

di sekitar planet yang disebut atmosfer, melalui badan air di permukaan bumi 

seperti lautan, gletser dan danau, dan pada saat yang sama (atau lebih lambat) 

melewati tanah dan lapisan batuan di bawah tanah. Kemudian, air dikembalikan 

ke atmosfer. Karakteristik mendasar dari siklus hidrologi adalah bahwa ia tidak 

memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Hal ini dapat dipelajari dengan memulai 

di salah satu proses berikut: evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, 

surface run off, infiltrasi, perkolasi, limpasan, dan penyimpanan. 

1. Evaporasi dan Transpirasi 

Evaporasi adalah proses perubahan bentuk air yang ada dipermukaan bumi 

menjadi gas ketika terkena oleh sinar matahari. Biasanya, radiasi matahari dan 

faktor lain seperti suhu udara, tekanan uap, angin, dan tekanan atmosfer 

mempengaruhi jumlah penguapan alam yang terjadi di setiap wilayah 

geografis.  Transpirasi adalah proses penguapan air pada tumbuhan melalui 

stomata yang diakibatkan oleh penyinaran matahari. 

2. Kondensasi 

Kondensasi adalah proses dimana uap air mengalami perubahan keadaan fisik  

paling   sering   dari  uap,  menjadi  cairan. Uap  air  mengembun  ke partikel 

udara kecil untuk membentuk embun, kabut, atau awan. 
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3. Presipitasi 

Presipitasi atau air hujan adalah proses yang terjadi ketika setiap dan semua 

bentuk partikel air jatuh dari atmosfer dan mencapai tanah. 

4. Surface Runoff (Aliran Permukaan) 

Air yang jatuh kepermukaan bumi akan mengalir atau melimpah di atas tanah 

menuju ketempat-tempat yang lebih rendah. 

5. Infiltrasi 

Infiltrasi adalah proses meresapnya air kedalam tanah melalui pori-pori yang 

ada di tanah dan selebihnya akan membentuk surface runoff. 

6. Perkolasi 

Perkolasi adalah gerakan air oleh gaya gravitasi dan kapiler. Kekuatan 

penggerak utama air tanah adalah gravitasi. Air yang ada di zona jenuh disebut 

air tanah. Setelah berada di tanah, air digerakkan oleh gravitasi. 

7. Limpasan 

Aliran ini terbentuk sebagian dari curah hujan yang jatuh langsung ke dalam 

sungai, aliran permukaan yang mengalir di atas permukaan tanah dan melalui 

saluran, limpasan permukaan yang meresap ke dalam permukaan tanah dan 

bergerak secara lateral ke arah sungai, dan limpasan air tanah dari perkolasi 

melalui tanah. Bagian dari aliran bawah permukaan memasuki sungai dengan 

cepat, sedangkan sisanya memerlukan waktu yang lebih lama sebelum air 

bergabung di sungai. Ketika masing-masing komponen masuk ke dalam sungai, 

mereka membentuk total limpasan. Total limpasan di saluran sungai disebut 
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aliran sungai dan umumnya dianggap sebagai limpasan langsung atau aliran 

dasar. 

8. Penyimpanan 

Ada tiga lokasi dasar penyimpanan air yang terjadi dalam siklus air di planet. 

Air yang tersimpan di atmosfer,  air tersimpan di permukaan bumi, dan air yang 

tersimpan di dalam tanah. 

Air yang tersimpan di atmosfer dapat dipindahkan relatif cepat dari satu bagian 

dari planet ke bagian lain dari planet ini. Jenis penyimpanan yang terjadi pada 

permukaan tanah dan di bawah tanah sangat tergantung pada fitur geologi yang 

terkait dengan jenis tanah dan jenis batuan yang terdapat di lokasi 

penyimpanan. Penyimpanan terjadi sebagai penyimpanan permukaan lautan, 

danau, waduk, dan gletser; penyimpanan bawah tanah terjadi didalam tanah, 

dalam akuifer, dan di celah-celah formasi batuan. 

 
Gambar 5. Siklus Hidrologi 

Sumber : Copyright 2013 eBIOLOGI.COM 

 

http://www.ebiologi.com/
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D. Perhitungan Curah Hujan Rata-rata 

Di dalam suatu DAS biasanya terdapat satu atau beberapa stasiun curah hujan 

untuk mencatat curah hujan yang jatuh. Suatu DAS yang ideal akan mempunyai 

beberapa stasiun pencatat curah hujan untuk mengantisipasi keragaman curah 

hujan yang jatuh. Dalam perhitungan debit di DAS, curah hujan yang jatuh dalam 

suatu DAS biasanya merupakan rata-rata dengan tujuan untuk mempermudah 

proses perhitungan.  

 

Ada 3 metode yang biasanya dipakai dalam perhitungan hujan rata-rata di daerah 

aliran sungai, yaitu :  

1. Metode Aritmatik 

Metode Aritmatik adalah metode yang paling sederhana dari ketiga metode di 

atas. Metode Aritmatik dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data hujan 

harian di masing-masing stasiun dan membaginya dengan jumlah stasiun.  

Rumus umum metode Aritmatik adalah : 

n

RR
R n


...1

 

Dimana : 

                  R  = hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

         R1…Rn = hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n pada hari 

 yang sama    (mm) 

         n = jumlah stasiun hujan 

 



23 

Metode Aritmatik ini mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk dilaksanakan. 

Artinya perhitungannya sederhana dan tidak perlu mengacu pada luas DAS 

atau hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik DAS.  Kelemahan 

metode ini adalah apabila DAS yang diamati berukuran besar dan curah hujan 

yang tercatat sangat berbeda antar stasiun. Hal ini akan menyebabkan tidak 

akuratnya hasil perhitungan. 

2. Metode Polygon Thiessen 

Dalam menghitung curah hujan harian dengan Metode Polygon Thiessen, 

stasiun-stasiun hujan yang ada di dalam DAS dihubungkan satu sama lain 

sehingga membentuk polygon. Dari polygon-polygon tersebut akan 

membentuk daerah-daerah hujan yang diwakili oleh satu stasiun. 

 

Prosedur perhitungan curah hujan rata-rata DAS dengan Metode Polygon 

Thiessen adalah sebagai berikut : 

a.     Hubungkan setiap stasiun hujan dengan garis lurus sehingga membentuk 

polygon segitiga 

b.   Tarik garis tegak lurus di tengah-tengah polygon-polygon segitiga 

c.   Hitung luas masing-masing daerah hujan 

d. Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 

 

  

 

 

A

ARAR
R nn ..... 11 
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Dimana : 

            R  = hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

   R1…Rn = hujan yang tercatat distasiun 1 sampai stasiun n pada hari 

  yang sama (mm) 

             N = jumlah stasiun 

   A1…An = luas daerah hujan 1 sampai n (km2) 

             A = luas total DAS (km2) 

 

Metode Thiessen ini dapat dikatakan lebih akurat daripada Metode Aritmatik, 

sebab curah hujan rata-rata DAS dihitung berdasarkan pembagian daerah 

hujan. Walaupun begitu metode ini masih bergantung dari subjektifitas si 

pembuat polygon. Oleh karena itu perhitungan yang dilakukan oleh seseorang 

cenderung akan berbeda dengan perhitungan orang lain, walaupun pada DAS 

yang sama. 

3.   Metode Isohyet 

Dalam perhitungan hujan rata-rata DAS dengan Metode Isohyet, DAS dibagi 

menjadi daerah-daerah hujan yang dibatasi oleh garis kontur yang 

menggambarkan variasi curah hujan di DAS. Prosedur perhitungan curah 

hujan rata-rata DAS dengan Metode Isohyet, adalah sebagai berikut : 

a. Buatlah garis kontur hujan dengan merujuk pada curah hujan di masing-

masing stasiun 

b. Hitung luas masing-masing daerah hujan 

c. Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 
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dimana :       

         R  = hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

       R1…Rn = hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n pada hari 

      yang sama (mm) 

                 n = jumlah stasiun 

      A1…An = luas daerah hujan 1 sampai n (km2) 

               A = luas total DAS (km2) 

 

E. Analisis Frekuensi 

Sistem hidrologi kadang-kadang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang 

ekstrim, seperti hujan lebat, banjir, dan kekeringan.  Besaran peristiwa ekstrim 

berbanding terbalik dengan frekuensi kejadiannya.  Peristiwa yang ekstrim 

kejadiannya sangat langka.  Tujuan analisis frekuensi data hidrologi adalah 

berkaitan dengan besaran peristiwa-peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan 

frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan.  Data hidrologi 

yang dianalisis diasumsikan tidak bergantung, terdistribusi secara acak, dan 

bersifat stokastik (Suripin,  2004). 

 

Analisis frekuensi yang sering digunakan dalam bidang hidrologi adalah sebagai 

berikut : 

 

A

ARAR
R nn..... 11 




26 

1) Distribusi Normal 

Distribusi normal atau kurva normal disebut juga distribusi Gauss.  

Perhitungan curah hujan rencana menurut Metode Distribusi Normal, 

mempunyai persamaan sebagai berikut. 

                            (1) 

Keterangan : 

     XT :Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang  

     X  :Nilai rata-rata hitung variat 

      S   :Deviasi standar nilai variat 

                KT  :Faktor Frekuensi, merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang 

dan tipe model matematik disrtibusi peluang 

 

2) Distribusi Log Normal 

Dalam distribusi l og normal data X diubah ke dalam bentuk logaritmik Y = 

log X.  Jika variabel acak Y = log X terdistribusi secara normal, maka X 

dikatakan mengikuti distribusi log normal.  Perhitungan curah hujan rencana 

menggunakan persamaan berikut ini. 

                      (2) 

  

Keterangan : 

YT     : Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T- 

 tahunan 

 Y      : Nilai rata-rata hitung variat 
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       S       : Deviasi standar nilai variat 

KT       :  Faktor Frekuensi, merupakan fungsi dari periode ulang dan tipe   

    model matematik disrtibusi peluang. 

 

3) Distribusi Log Pearson III 

Perhitungan curah hujan rencana menurut metode Log Pearson III, mempunyai 

langkah-langkah perumusan sebagai berikut : 

a)   Mengubah data dalam bentuk logaritmis 

                  (3) 

 

b) Menghitung harga rata-rata 

                                     (4) 

 

c) Menghitung harga simpangan baku 

                          (5) 

 

d) Menghitung koefisien skewness 

                      (6) 
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e) Menghitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T 

                 (7) 

Nilai K adalah variabel standar untuk X yang besarnya tergantung 

koefisien kemencengan G. Tabel 3 menunjukkan harga k untuk koefisien 

kemencengan. 

 

Tabel 3. Nilai K untuk Distribusi Log Pearson III 

 
Sumber : Suripin, 2004 
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4) Distribusi Gumbel 

Perhitungan curah hujan rencana menurut Metode Gumbel, mempunyai 

perumusan sebagai berikut. 

              (8) 

Keterangan 

X : Harga rata-rata sampel 

S   : Standar deviasi (simpangan baku) sampel 

Nilai K (faktor probabilitas) untuk  harga-harga  ekstrim  Gumbel  dapat 

dinyatakan dalam persamaan berikut. 

               (9) 

Keterangan : 

       Yn  :Reduced mean yang tergantung jumlah sampel/data n  

        Sn  :Reduced  standard deviation yang juga tergantung pada jumlah  

                sampel/data n  

     YTr  : Reduced variate, yang dapat dihitung dengan persamaan : 

        

 

F. Uji Kesesuaian 

Pemeriksaan uji kesesuaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi yang telah dipilih bisa digunakan atau tidak untuk serangkaian data 

yang tersedia. Uji kesesuaian ini ada dua macam yaitu Chi Kuadrat dan Smirnov 

Kolmogorov. 
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1. Uji Chi-Kuadrat 

Uji chi-kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi 

yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang 

dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter xh
2 yang 

dapat dihitung dengan rumus berikut. 

       (10) 

Keterangan : 

xh
2 : Parameter chi-kuadrat terhitung 

G : Jumlah sub kelompok 

Oi : Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok i 

Ei : Jumlah nilai teoritis pada sub kelompok i 

                  Prosedur uji Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut. 

a) Mengurutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya). 

b) Mengelompokkan data menjadi G sub grup yang masing-masing 

beranggotakan minimal 4 data pengamatan. 

c) Menjumlahkan data pengamatan sebesar Oi tiap-tiap sub grup. 

d) Menjumlahkan data dari persamaan distribusi yang digunakan sebesar 

Ei. 

e) Pada tiap-tiap sub grup dihitung nilai  dan . 

f) Menjumlahkan seluruh G sub grup nilai             untuk menentukan nilai 

chi-kuadrat terhitung. 
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g) Menentukan derajat kebebasan  (nilai R = 2 untuk 

distribusi normal dan binomial). 

Tabel 4. Nilai Kritis untuk Uji Chi-Kuadrat 

DK 
Α 

0,9

95 

0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,00

0 

0,0002 0,0009

28 

0,0039

3 

3,841 5,024 6,635 7,879 

2  0,10 0,021 0,0580

6 

0,103 5,991 7,378 9,210 10,579 

3  0,07 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4  0,21 0,297 0,484

8 

0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 

5  0,41 0,554 0,831 1,145 11,070 12,832 15,086 16,750 

6 0,68 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7   0,99 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,34 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,73 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,16 0,558 3,247 3,940 18,307 20,483 23,209 25,188 

     Sumber : Suripin, 2004 

 

Interpretasi hasil uji Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut. 

a) Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan distribusi yang 

digunakan dapat diterima. 

b) Apabila peluang kurang dari 1%, maka persamaan distribusi yang 

digunakan tidak dapat diterima. 

c) Apabila peluang berada di antara 1 - 5%, maka tidak mungkin mengambil 

keputusan, misal perlu data tambahan. 

 

2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menggambarkan  probabilitas  untuk  tiap  

data, yaitu dari perbedaan distribusi empiris dan distribusi teoritis yang 

disebut dengan Δ.  
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Dalam bentuk persamaan ditulis sebagai berikut: 

     Δ    = maksimum [P(Xm) – P’(Xm)] < Δcr                        (11) 

        Dimana : 

       Δ     = selisih antara peluang teoritis dan empiris 

       Δcr     = simpangan kritis  

   P(Xm)   = peluang teoritis  

   P’(Xm) = peluang empiris 

 

Perhitungan peluang empiris dan teoritis dengan persamaan Weibull    

(Soemarto, 1986) : 

P  = m/(n + 1)                                                                               (12) 

 P’ = m/(n – 1)                                                                      (13) 

 Dimana : 

           m = nomor urut data 

                n = jumlah data 

 

G. Perhitungan Debit  

Beberapa metode yang biasa dipakai untuk menghitung debit aliran permukaan 

pada umumnya metode perhitungan aliran permukaan yang disajikan adalah 

metode empirik yang merupakan hasil penelitian lapangan dari para ahli hidrologi. 
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1. Metode Rasional 

Perhitungan debit banjir dengan Metode Rasional diberikan sebagai persamaan 

yang merupakan fungsi dari koefisien pengaliran, intensitas hujan, dan luas 

daerah pengaliran.  Chow (1964) menyatakan bahwa salah satu metode yang 

digunakan dalam menetukan nilai debit berdasarkan pada faktor-faktor fisik 

lahan dikenal dengan Metode Rasional. Dalam metode rasional variabel-

variabelnya adalah koefisien aliran, intensitas hujan dan luas, yang dirumuskan 

sebagai berikut : 

Q = Cf  x C x I x A      (14) 

di mana: 

Q  = Debit rancangan (m3/dt) 

C  = Koefisien aliran permukaan 

Cf  = faktor koreksi frekuensi 

 I   = Intensitas hujan (mm/jam) 

A  = Luas DAS (ha) 

Dimana persamaan diatas menggunakan satuan yang homogen. 

 Tabel 5. Koefisien Runoff  

a. Urban Catchments 

General Descroption          C Surface          C 

City     0,7-0,9 Asphalt paving    0,7-0,9 

Suburban business     0,5-0,7 Roofs    0,7-0,9 

Industrial     0,5-0,9 Lawn heavy soil  

  >70 slope  0,25-0,35 

Residential multiunits     0,6-0,7 2-70  0,18-0,22 

Housing estates     0,4-0,6 <20  0,13-0,17 

Bungalows     0,3-0,5 Lawn sand soil  
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General Descroption          C Surface          C 

  >70 slope  0,15-0,20 

Parks cemeteries     0,1-0,3 2-70  0,10-0,15 

  <20  0,05-0,10 

      Sumber : Stephenson dalam Gupta, 1981 

b. Rural Catchments 

Ground Cover    Basic 

  Factor 

Corrections: Add or Subtract 

Bare Surface     0,40 Slope < 5%: -0.05  

Grassland     0,35 Slope > 10%: +0.05 

Cultivated land    0,30 Recurrence interval < 20 yr: -0.05 

Timber    0,18 Recurrence interval > 50 yr: +0.05 

  Mean annual precipitacion < 600 mm: -0.03 

  Mean annual precipitacion > 900 mm: +0.03 

     Sumber : Stephenson dalam Gupta, 1981  

Tabel 6. Faktor Frekuensi 

Periode Ulang (tahun) Cf 

              2 -10 1,0 

                25 1,1 

                50 1,2 

               100 1.25 

       Sumber : Stephenson dalam Gupta, 1981  

Tabel 7. Rumus untuk Waktu Konsentrasi 

Nama Rumus tc Keterangan 

Kerby 
 

Applicable to L < 0.4 km,  

r = 0.02 smooth pavement 

0.1 bare packed soil 

     0.3 rough bare or poor grass 

     0.4 average grass 

     0.8 dense grass, timber 

Izzard 

 

Applicable to iL < 3.8 

k = 0.007 smooth asphalt 

0.012 concrete pavement 

0.017 tar and gravel pavement 
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Nama Rumus tc Keterangan 

0.046 closely clipped sod 

0.060 dense bluegrass turf 

Brasby-Williams 
 

 

Aviation Agency 
 

 

      Sumber: Gupta, 1981 

 

2. Metode Haspers 

 

Perhitungan debit banjir dengan Metode Rational diberikan sebagai persamaan 

yang merupakan fungsi dari koefisien pengaliran, distribusi hujan, intensitas 

curah hujan, dan luas daerah pengaliran yang dirumuskan sebagai: 

  q.A..Q         (15) 

di mana: 

Q  = Debit Puncak Banjir (m3/dt)     

       = Koefesien Pengaliran yang dapat dicari dengan rumus 

70

70

07501

01201
.

,

A.

A,




                 (16)  

di mana: 

A = luas daerah pengaliran (km2) 

  = koefisien distribusi curah hujan yang dapat dicari dengan  

   rumus: 

   
1215

1073
1

1 750

2

40 ,t, A

t

,t










    (17) 

di mana: 

t  = waktu puncak banjir (jam) yang dapat dicari dengan        

               rumus:  

 
308010 ,, iL,t       (18) 
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di mana: 

L  = panjang sungai (km) 

i = kemiringan rata-rata daerah pengaliran 

q  = intensitas curah hujan (mm/jam) yang dapat dicari  

                dengan rumus: 

         
t,

r
q

63
        (19) 

di mana: 

  2226000801 tR,t

R.t
r

T

T


  untuk t  2 jam  (20) 

1


t

R.t
r T     untuk 2 jam <  t   19 jam (21) 

 17080  t.R.,r T    untuk t > 19 jam  (22) 

 

 

H. Water Balance 

 

Konsep Water Balance merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari siklus 

hidrologi. Pada proses presipitasi, hujan yang jatuh kepada suatu daerah menyebar 

pada empat arah, dapat menjadi surface runoff, infiltrasi, perkolasi secara vertikal 

kedalam air tanah dalam, dan juga berupa evapotranspirasi (evaporasi dan 

transpirasi). Karena volume total air hujan adalah sama dengan keempat 

komponen tersebut, atau dengan kata lain inflow sama dengan outflow. Maka dari 

itu  dapat dirumuskan dengan: 
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Δs = I – O       (23) 

Dimana:  Δs = air yang tersimpan  

  I    = Inflow 

O  = Outflow 

 

I.  Sistem Infomasi Geografis (SIG) 

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem yang mampu 

membangun, memanipulasi dan menampilkan informasi yang memiliki 

referensi geografis (Ramadona dan Kusnanto, 2010).  Seiring dengan 

kemajuan teknologi dan penggunaan yang luas dalam pengembangan berbagai 

aplikasi, menjadikan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu 

sistem informasi berbasis komputer, yang dipergunakan untuk memproses 

data spasial yang bergeoreferensi (berupa detail, fakta, kondisi, dsb) yang 

disimpan dalam suatu basis data dan berhubungan dengan persoalan serta 

keadaan dunia nyata.   

 

Sistem ini dapat dipergunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil 

kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis 

atau data geospasial untuk mengambil keputusan dalam perencanaan dan 

pengelolaan penggunaan lahan serta sumber daya alam.  
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Sistem Informasi Geografis (SIG) yang ada saat ini merupakan sebuah paket 

SIG komersial, hal ini membuat sulit mengimplementasikan sebuah 

perencanaan berbasis komunitas dan pembuatan keputusan ilmiah untuk 

aktivitas pengembangan program atau proyek. Namun saat ini telah muncul 

paket Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikembangkan oleh komunitas 

open source.  Dengan harga yang sangat murah kita dapat memperoleh paket 

Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga kendala-kendala yang dihadapi 

dalam mengimplementasikan sebuah perencanaan berbasis komunitas dan 

pembuatan keputusan ilmiah untuk aktivitas pengembangan program atau 

proyek dapat dihindari. 

 

Program yang dikembangkan oleh komunitas open source ini adalah Quantum 

SIG.  Quantum SIG adalah proyek yang dijalankan oleh komunitas relawan. 

Paket Sistem Informasi Geografis (SIG) ini dapat diperoleh dengan harga yang 

sangat murah. Hal ini memungkinkan penggunanya tidak perlu membayar 

mahal untuk biaya mengakses internet ketika akan mengunduh atau 

memutakhirkan paket Sistem Informasi Geografis (SIG) ini.   Keunggulan lain 

yang didapat bila kita menggunakan paket Sistem Informasi Geografis (SIG)  

yang bersifat open source yakni pengguna dapat memodifikasi source yang 

membangun suatu aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Quantum GIS merupakan sistem Informasi Geografis user-friendly, dengan 

lisensi terbuka di bawah GNU General Pulic License.  Quantum GIS adalah 

proyek resmi dari Open Source Geospacial Foundation (OSGeo).  Proyek 
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Quantum GIS  dicetuskan oleh Gary Sherman pada tahun 2002. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) ini dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux, 

Unix, Mac OSX dan Windows. Selain itu, aplikasi ini mendukung berbagai 

format dan fungsionalitas vector, raster dan database.  

 

Adapun fitur utamanya adalah sebagai berikut : 

1. Memperlihatkan dan menumpangsusunkan data vektor dan raster dalam 

format yang berbeda tanpa mengkonversi ke format internal atau yang 

biasa digunkan. 

2. Mendukung format-farmat lain : 

a) Tabel spasial 

b) Format vektor 

c) Format raster 

d) Lokasi GRASS dan mapsets 

e) Data spasial online  

3. Membuat peta dan secara interaktif mengeksplorasi data spasial dengan 

menampakan pengguna grafik yang mudah dipakai. 

4. Membuat, mengedit dan mengekspor data spasial.  

5. Publikasi peta di internet. 

 

Kemampuan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengintegrasikan 

setiap data yang berkaitan secara spasial dan data atributnya (tabel) 

merupakan pembeda dengan sistem informasi yang lain.   
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Sistem Informasi Geografis (SIG)  didukung oleh 3 buah Sub-sistem, yang 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Geodatabase 

Geodatabase adalah sistem manajemen database yang berisi kumpulan 

data-data spasial yang mempresentasikan informasi geografis, dari 

model data Sistem Informasi Geografis (SIG) yang umum seperti raster, 

topologi, jaringan dan lainnya.  Ada beberapa model data yang 

merupakan representasi dari keadaan muka bumi.  Sub-sistem ini 

dijalankan dalam ArcCatalog.  Model representasi permukaan bumi 

dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) ada dua macam yaitu model 

data vector dan raster. 

2) Geoprocessing 

Geoprocessing adalah sekumpulan tool pengubah informasi yang dapat 

menghasilkan informasi geografis daru dari kumpulan data yang sudah 

ada.  Sub-sistem ini dijalankan dalam software ArcMap yang dilengkapi 

dengan ArcToolBox. 

3) Geovisualization 

Geovisualization adalah kemampuan dari Sistem Informasi Geogrfis 

(SIG) untuk memperlihatkan data-data spasial tersebut yang merupakan 

representasi dari permukaan bumi dalam berbagai bentuk digital seperti 

peta interaktif, table dan grafik, peta dinamis dan skema jaringan, dimana 
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Sub-sistem ini dijalankan dalam software ArcMap yang dilengkapi 

dengan ArcToolBox. 

 

Dalam prosedur untuk penyusunan dan pemasukan data, pengolahan, analisis, 

pemodelan serta penayangan data geospasial, Sistem Informasi Geografis 

(SIG) dilengkapi dengan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software).  Peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statistik dan dokumen 

lain yang berhubungan. 

 

2. Data spasial 

Data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem  

koordinat  tertentu  sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian  

penting  yang  membuatnya  berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi 

(spasial) dan informasi deskriptif (attribute) yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan satu koordinat baik koordinat 

geografi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk di antaranya 

informasi datum dan proyeksi. 

b. informasi deskriptif (attribute) atau informasi non spasial, suatu lokasi 

yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contoh : 

jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. 

 

Salah satu syarat Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah data spasial, yang 

dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain :  
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a. Peta Analog 

Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah dan sebagainya) yaitu 

peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan 

teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti 

koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya.  Dalam tahapan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) sebagai keperluan sumber data, peta analog 

dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi 

format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukan 

koordinat sebenarnya di permukaan bumi. 

b. Data Sistem Penginderaan Jauh   

Data Penginderaan Jauh (antara lain citra satelit, foto-udara dan 

sebagainya), merupakan sumber data yang terpenting bagi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) karena ketersediaanya secara berkala dan 

mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di 

ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa 

memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. 

Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. 

 

3. Komponen Sistem Informasi Geografis 

 

Menurut Riyanto dan Indelarko (2009), komponen sistem pada Sistem 

Informasi Geografis (SIG) antara lain : 
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a. Input 

Pemasukan data yaitu mengumpulkan data dan mempersiapkan data 

spasial dan atau atribut dari berbagai sumber data sesuai format data yang 

sesuai. 

b. Manipulasi 

Merupakan proses editing terhadap data yang telah masuk, hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan tipe dan jenis data agar sesuai dengan 

sistem yang akan dibuat.  

c. Manajemen data 

Tahap ini meliputi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan   

data  (menyimpan,   mengorganisasi,   mengelola,  dan menganalisis data)  

ke dalam penyimpanan permanen. 

d. Query 

Suatu metode pencarian informasi untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pengguna Sistem Informasi Geografis (SIG). 

e. Analisis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai dua jenis fungsi analisis, 

yaitu fungsi analisis spasial dan analisis atribut. Fungsi analisis spasial 

adalah operasi yang dilakukan pada data spasial. Sedangkan fungsi analisis 

atribut adalah fungsi pengolahan data atribut, yaitu data yang tidak 

berhubungan dengan ruang. 

f. Visualisasi (Data Output) 
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Penyajian hasil berupa informasi baru atau dari database yang ada baik 

dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti dalam 

bentuk peta (atribut peta dan atribut data), tabel, dan grafik. 

 

4. Model Data dalam SIG 

 

Menurut Riyanto dkk (2009) sumber-sumber data geografis (disebut juga data 

geospasial)  dapat  diperoleh  dengan cara foto udara, peta yang sudah 

tersedia, survey terestrial, GPS, Remote Sensing.  

 

Data digital geografis diorganisir menjadi dua bagian, yaitu Data Spasial dan 

Data Atribut/Tabular. Dalam Sistem Informasi Geografis, data spasial dapat 

dibedakan menjadi dua format, yaitu: 

a. Vektor  

Model data vektor diwakili oleh simbol-simbol atau selanjutnya dalam 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dikenal dengan feature, seperti feature 

titik (point), feature garis (line), dan future area (surface). Data tersebut 

tersimpan dalam komputer sebagai koordinat kartesius.  

b. Raster 

Model data raster merupakan data yang sangat sederhana, dimana setiap 

informasi disimpan dalam petak-petak bujur sangkar (grid), yang 

membentuk sebuah bidang. Petak-petak bujur sangkar itu disebut dengan 

pixel (picture element). Posisi sebuah pixel dinyatakan dengan baris ke-m 
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dan kolom ke-n. Data yang tersimpan ini dalam format ini data hasil 

scanning, seperti gambar digital (citra dengan format BMP dan JPG).  

 

Dalam sistem informasi geografis data non-spasial menyimpan kenampakan-

kenampakan permukaan bumi. Misalnya, tanah yang memiliki atribut tekstur, 

kedalaman, struktur, pH, dan lain-lain. Model data tabular tersimpan ke dalam 

baris atau (record) dan kolom (field). 

 



 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini berlokasi di Sungai Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung, luas wilayah Kecamatan panjang adalah 2.326 ha.  Kecamatan Panjang 

merupakan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yang secara administratif 

dibagi menjadi delapan kelurahan, yaitu Kelurahan Srengsem, Kelurahan Karang 

Maritim, Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan 

Pidada, Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, dan Kelurahan Kuala.  

 

Secara administratif, Kecamatan Panjang berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Katibung Lampung 

Selatan 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lampung 

 

Panjang Sungai Way Lunik pada penelitian ini adalah 1.450 m, dan untuk 

memudahkan dalam pengamatan, panjang sungai tersebut dibagi menjadi 

beberapa ruas. Peta ruas sungai yang diteliti dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 
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Gambar 6. Peta Ruas Sungai Way Lunik 

Sumber : Hasil Digitasi  

 

B. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data sekunder, hasil yang berasal dari hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, pengumpulan dari instansi terkait dan data hasil dari literatur-

literatur. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya: 

1. Teori. 

Metode ini melakukan kajian teori yang mendukung dalam  penelitian ini, 

yaitu membaca buku serta tulisan yang berkaitan dengan sumber daya air, 

sungai  serta yang berkaitan dengan  Quantum SIG. 
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Gambar 7. Menu Toolbar Raster 

2. Metode Pembuatan Sistem Informasi. 

Metode ini merupakan metode pengolahan data yang sudah didapat untuk 

dijadikan sebagai sistem informasi yang berbasis digital dengan menggunakan 

software Quantum GIS (Geographics Information System).  Selain itu dengan 

data yang sudah didapatkan dilakukan kajian tentang kondisi terkini   sungai  

di Kota  Bandar   Lampung dan seberapa jauh kerusakan sungai yang telah 

terjadi serta bagaimana operasi dan pemeliharaan terhadap kondisi Sungai 

Way Lunik saat  ini. 

 

C. Pembuatan Sistem Informasi Sungai Berbasis Data Spasial 

1. Georeference 

Georeference adalah proses penempatan objek berupa raster atau image yang 

belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan 

proyeksi tertentu.  Jadi georeference merupakan tahap awal dalam melakukan 

penggambaran/digitasi peta atau citra digital. 

Secara umum  tahapan georeference pada data raster adalah sebagai berikut : 

a. Pilih Menu Toolbar Raster Lalu akan muncul pilihan, kemudian  pilih 

Georeferencer, klik Georeferncer (Gambar di bawah). 
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b. Kemudian akan muncul tampilan menu Georeferencer seperti dibawah 

 

Gambar 8 . Tampilan Menu Georeference 

 

c. Klik Tools Open Raster (lihat gambar) lalu pilih gambar yang akan kita 

georeference. 

 

Gambar 9.  Tampilan Tools Open Raster 

 

d. Maka akan muncul jendela seperti gambar di bawah, lalu pilih WGS 84 / 

UTM Zone 48S (Zona Bandar Lampung), klik  Ok. 
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Gambar 10.  Coordinat Reference System 

 

e. Tampilan Peta yang akan di georeference 

 

 

Gambar 11. Tampilan Peta yang akan di Georeference 
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f. Klik tools Add Point untuk memasukkan koorinat sesuai dengan peta yang 

ada 

 

 

Gambar 12.  Tampilan Tools Add Point 

 

g. Setelah memasukkan minimal 4 titik koordinat yang sesuai, lalu klik tools 

Start Georeferencing, akan muncul jendela seperti dibawah lalu tentukan 

output raster (sebagai tempat penyimpanan file yang telah di georeference 

dan berbentuk *.tiff) 
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Gambar 13.  Out Put Raster 

 

Gambar 14.  Tampilan Save Raster 

 

 

2. Digitasi Peta Bandar Lampung 

Pembuatan sistem informasi ini diawali dengan pembuatan peta Bandar 

lampung dengan mengambil sketsa peta yang sudah ada dari RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah) Kota Bandar Lampung. Yang terdiri dari batas kota, batas 
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kecamatan, batas desa dan letak sungai yang ada di Bandar Lampung. Peta yang 

sudah ada, kemudian di add layer kedalam program ini dan kemudian 

dimodifikasi sesuai dengan yang diinginkan, misal dari pewarnaan dan 

sebagainya. Yang semua itu dapat dilakukan pada layer properties.  Meng- add 

layer dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil misal batas Kota, batas 

Kecamatan dan sungai-sungai. Hal ini bertujuan agar pada tampilan layar tidak 

saling menutupi satu sama lain. 

 

Tahapan dalam digitasi peta adalah sebagai berikut : 

a. Add data raster yang telah di georeference sebelumnya di menu Add 

pilih folder penyimpanan lalu double klik, maka akan muncul jendela 

coordinate reference system selector lalu pilih WGS 84 / UTM Zone 

48S, OK. 

 

Gambar 15.  Coordinate Reference System Selector 
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b. Lalu pilih Menu bar Layer, pilih New, klik New Shapefile Layer 

(Ctrl+Shift+N) 

c. Akan muncul jendela seperti digambar, pilih Specife CRS (pilih WGS 

84 / UTM Zone 48S) 

d. Untuk membentuk Point centang point, jika ingin membentuk garis 

pilih Line dan jika ingin membentuk daerah pilih Polygon. Lalu klik 

OK. 

 

Gambar 16.  Pilihan dalam Digitasi Peta 

  

e. Lalu akan Muncul jendela penyimpanan, lalu buatkan nama sesuai 

layer yang akan dibuat (ex: ADM kecamatan.shp), Klik Save. 
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Gambar 17.  Jendela Penyimpanan 

  

f. Untuk menggambarkan layer klik Tools Toggle Editing. 

 

 

Gambar 18.  Tools Toggle Editing 

 

g. lalu klik Tools Add Feature. 

 

 

Gambar 19.  Tools Add Feature 

 

h. Lalu gambarkan sesuai peta yang sudah kita georeference sebelumnya, 

setelah gambar terselesaikan klik kanan (untuk layer jenis Line dan 

Polygon saja), lalu beri nama id. Klik OK. 
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i. Tampilan layer hasil digitasi.  

 

 

Gambar 20.  Tampilan Layer Hasil Digitasi 

 

2. Memasukkan Layer 

Tahapan dalam memasukkan layer : 

a. Setelah Proses Digitasi Peta yang telah dilakukan untuk semua data yang 

diinginkan selesai, selanjutnya memasukkan tiap-tiap layer yang 

dibutuhkan untuk pembuatan peta. 

b. Add data *.shp yang telah di digitasi sebelumnya di menu Add pilih folder 

penyimpanan lalu double klik. Maka akan masuk langsung ke menu 

Layer. 
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Gambar 21.  Tampilan Menu Layer 

 

3. Menambahkan Data 

 

Tahapan dalam memasukan data : 

a. Klik tools Open Attribute Table, akan muncul jendela seperti gambar, 

b. Klik tools Toogle Editing Mode (a) , untuk menambahkan field klik tools 

New Colums (Ctrl+W) (b), untuk menghapus field klik tools Delete Colums 

(Ctrl+L) (c) 

c. Untuk menyimpan data yang telah dimasukkan klik tools save (Ctrl+S) lalu 

klik tools Toogle Editing Mode (a) Kembali. 
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Gambar 22.  Tahapan Menyimpan Data 

 

4. Menampilkan Data 

Langkah-langkah dalam dalam menampilkan data sebagai berikut : 

a. Klik Tools Identify Feature, akan muncul jendela seperti gambar. 
 

 
 

 

Gambar 23.  Tampilan Data 

a b 

c 
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5. Merubah Warna Layer 

Untuk batas kecamatan di atas pada awalnya adalah satu warna. Untuk 

memodifikasi warna dapat dilakukan dengan mengklik sebanyak dua kali 

(Double klik) di layer yang akan diatur warnanya, pilih menu style (a), lalu 

klik categorized (b), di Colum (c) pilih menu mana yang akan dibuat warna 

berbeda. Kemudian klik Classify. Klik Apply, Ok. Maka akan tampil box 

seperti dibawah ini dan pewarnaan pun dapat dilakukan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

 

 

Gambar 24. Pewarnaan Wilayah Kecamatan. 

 

a 

 

c 
b 
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Gambar 25.  Batas Kecamatan yang Sudah Diwarnai. 

 

6. Membuat Label  

a. Double klik di layer yang akan diatur warnanya, pilih menu Label (a), lalu 

centang label This Layer (b), pilih menu mana yang akan dibuat label.  

b. Lalu klik Apply, Ok. 

 

Gambar 26.  Tampilan Menu Label 

 

a 

b 
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Gambar 27.  Hasil dari pemberian label 

 

7. Membuat Layout untuk Mencetak Peta 

Sebelum melakukan pencetakan peta hasil dari pekerjaan kita, maka terlebih 

dahulu harus dibuat layout nya, langkah-langkah pembuat layout adalah 

sebagai berikut : 

a. Pilih menu Bar Project, lalu klik New Print Composer, maka akan muncul 

jendela seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 28.  Urutan Layout untuk Mencetak Peta 
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b. Untuk mengedit ukuran Peta pilih menu bar Composer, klik Page setup 

(Cter+Shift+P). 

 

Gambar 29.  Mengedit Ukuran Peta 

 

c. Untuk Menambahkan Peta yang akan ditampilkan klik tools Add New 

Maps (a), Untuk menambahkan legenda klik tools Add New Legend 

(b), untuk menbambahkan skala klik tools Add New Scalebar (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 30. Menambah Peta, Legenda dan Merubah Skala 

 

a 

b 

c 
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d. Hasil peta yang telah di atur layoutnya adalah sebagai berikut. Menu editing 

skala dan sebagainya ada di jendela (A) 

 

Gambar 31.  Peta Hasil dari Pengeditan 

 

e. Untuk Mengekspore Peta menjadi format *.jpeg, klik Tools Export as 

Image, buat nama untuk file, klik OK. 

 

 

Gambar 32.  Peta dalam Bentuk Format *.jpeg 

 

A 
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D. Diagram Alir Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Studi 

Pustaka 

Perhitungan 
- Hidrologi 

 

Data Sungai  
- Dimensi Sungai Way Lunik 

Hidrologi 
- Data curah hujan 

Peta Bandar Lampung 

 

Record data base sungai 
ke dalam Q GIS 

 

Selesai 

Hasil Analisis 

   Analisis: 
- Penampang Sungai Way Lunik 

 

Kesimpulan 
Rencana operasi dan pemeliharaan 
Sungai Way Lunik 



 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil analisis dan perhitungan,  dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pengelolaan data berbasis spasial dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) telah dapat disusun dalam bentuk Sofware Data Spasial Sungai 

Way Lunik (data CD).   Data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

sebagian besar ruas-ruas Sungai Way Lunik tidak mampu menampung debit 

banjir rencana. 

2. Adapun konsep dalam operasi dan pemeliharaan Sungai Way Lunik yaitu 

dengan menyusun beberapa program kegiatan yang meliputi:  

a. Program jangka pendek, yaitu normalisasi sungai, pengangkatan 

sedimen, sampah dan lumpur, perkuatan serta perbaikan dinding sungai. 

b. Program jangka menengah, yaitu pembuatan bangunan pengendali 

sedimen dan konservasi lahan. 

c. Program jangka panjang: 

 Pemeliharaan preventif 

 Pemeliharaan korektif 

 Pemeliharaan darurat 
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B. Saran 

Untuk peningkatan  kualitas sistem informasi dan sistem operasi dan pemeliharaan 

sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang, maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Menindaklanjuti kegiatan inventarisasi sungai yang dilakukan secara 

berkelanjutan. 

2. Melakukan sosialisasi, melalui berbagai kesempatan dan media, untuk 

menyampaikan pentingnya sungai sebagai penyedia air dan penyeimbang 

lingkungan, sehingga harus dijaga dengan sebaik mungkin. 
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