
TESIS 

 

 

 

ANALISIS PEMISAHAN BASEFLOW  

MENGGUNAKAN METODE RDF (Recursive Digital Filter)  

(STUDI KASUS PADA DAS WAY BESAI) 

 
 

 

 

Oleh 
EUIS AGUSTINA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
 2018 

 



ABSTRAK

ANALISIS PEMISAHAN BASEFLOW
MENGGUNAKAN METODE RDF (Recursive Digital Filter):

STUDI KASUS PADA DAS WAY BESAI

Oleh:

Euis Agustina

Baseflow merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi dinamika
Daerah Aliran Sungai (DAS). Dinamika DAS bagian hulu Way Besai memerlukan
perhatian khusus mengingat daerah tersebut merupakan Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan yang menjadi salah satu daerah konservasi dunia. Pada penelitian
ini dilakukan analisis BFI (Baseflow Index) untuk mengetahui daya dukung DAS
Way Besai dalam memenuhi kebutuhan air.

Pada penelitian ini, data debit harian Way Besai, Kabupaten Lampung Barat, dari
tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan 31 Desember 2000 dianalisis menggunakan
lima metode RDF(Recursive Digital Filter) yaitu Metode Lyne and Hollick,
EWMA, Chapman Algoritm, Nathan and McMahon, serta Hughes et.al, yang
kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil analisis dari dua metode lain yaitu
Metode Grafik Debit Konstan dan FDC (Flow Duration Curve).

Hasil analisis menunjukkan BFI menggunakan Metode Lyne and Hollick, metode
EWMA, Metode Chapman Algoritm, Metode Hughes et.al secara berurutan adalah
0,432; 0,357; 0,510 dan 0,479. Hasil analisis empat metode tersebut mendekati
hasil analisis dari metode FDC yang memiliki BFI 0,547 pada Q75. Hal ini
mengindikasikan bahwa dengan menggunakan kelima metode tersebut besaran
baseflow cenderung rendah (berkisar 50% atau kurang), sedangkan hasil analisis
dengan Metode Nathan and McMahon memberikan nilai BFI yang cenderung
tinggi (0,810), mendekati hasil analisis Metode grafis Debit Konstan yang
memberikan BFI sebesar 0,905.

Pengelompokan metode pemisahan baseflow diharapkan dapat membantu dalam
pemilihan metode yang sesuai, baik yang berfokus pada debit rendah maupun
dalam menentukan komponen baseflow untuk analisis debit banjir.

Kata kunci: pemisahan baseflow, baseflow index, metode Recursive Digital Filter



ABSTRACT

BASEFLOW SEPARATION ANALYSIS
USING RDF METHOD ( Recursive Digital Filter):

CASE STUDY OF WAY BESAI RIVER BASIN

By:

Euis Agustina

Baseflow is one of the most important indicators in evaluating the dynamics of
Watershed (DAS). Upstream part of Way Besai river's watershed require special
attention considering the area is a National Park South Bukit Barisan which
became one of the world's conservation areas. Main objective of this research is to
analyze Baseflow Index (BFI) in which then use to identify the carrying capacity of
the watershed in fulfilling the water requirements.

Daily discharge of Way Besai river, West Lampung District, from January 1, 1986
to December 31, 2000 was analyzed using five RDF methods: the Lyne and Hollick
Method; EWMA; Chapman; Nathan and McMahon; and Hughes, which is
Constant Graphics and FDC (Flow Duration Curve).

The result shows that BFI using the Lyne and Hollick Method, EWMA Method,
Chapman Method, Hughes et.al Method are 0.432; 0.357; 0.510 and 0.479
respectively. On the other hand FDC method which has BFI of 0.547 at Q75. This
BFI values shows that by using five methods, the base current tends to be low
(about 50% or less), whereas the results of the analysis with the Nathan and
McMahon Methods which tend to be high (0.810), similar to results of Constant
Discharge Graphical method which has BFI value of about 0.905.

Grouping of the baseflow separation method will be useful to chose appropriate
method. The first group focuses on low discharge meanwhile the second group
focuses on determining the baseflow component for flood analysis.

Keywords : baseflow separation , baseflow index , Recursive Digital Filter method
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015

Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-

anak sungainya, yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan

air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

Aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang

diantaranya: pertanian, perkebunan, perikanan, dan pembangunan PLTA. Salah

satu upaya untuk menjaga ketersediaan aliran sungai supaya tidak terjadi

kekeringan dan dapat merata sepanjang tahun, maka diperlukan pengelolaan

sumberdaya air yang benar di sebuah DAS.

Salah satu komponen aliran sungai yang digunakan dalam pengelolaan DAS

adalah aliran dasar atau baseflow. Baseflow diamati sebagai debit, komponen

utama dan penyumbang terbesar aliran di sungai pada saat musim kemarau

(Indarto, 2010). Metode yang digunakan dalam memperkirakan ketersediaan

baseflow diantaranya adalah metode grafik, metode filter RDF (Recursive Digital

Filter) dan metode grafis. Ketiga metode ini digunakan untuk menganalisis

pemisahan aliran dasar (baseflow) dari aliran total (stream flow) menggunakan

data debit.
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Pemahaman tentang ketersediaan baseflow diperlukan untuk meminimalisir

kesalahan dalam pendistribusian air antara kebutuhan dan pasokan air, selain itu

juga digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan sumberdaya air terutama

pada saat musim kemarau.

Saat ini telah berkembang berbagai model dan perangkat lunak untuk

memperkirakan aliran dasar (baseflow). Salah satunya adalah dengan

menggunakan metode Recursive Digital Filter (RDF) yang merupakan salah satu

bagian dari Metode Filter. Dengan menggunakan metode Recursive Digital Filter

(RDF) diharapkan akan dapat mempercepat proses perhitungan aliran dasar dan

dapat mengelola sumber daya air yang lebih baik.

Metode RDF (Recursive Digital Filter) merupakan metode yang digunakan

dengan memanfaatkan resesi konstan hidrograf dalam menampilkan rasio aliran

dasar dari debit kontinyu pada periode selama tidak ada limpasan langsung (quick

flow) (Gregor, 2012). Beberapa metode filter RDF yang digunakan untuk

menganalisisi baseflow di antaranya yaitu: (1) One Parameter Algorithm; (2)

Two- Parameter Algorithm; (3) Ihachres (Three-Parameter Algorithm); (4)

BFLOW (Lyne & Holick algorithm); (5) Chapman Algorithm; (6) Eckhardt ; (7)

EWMA (Exponentially Weighted Moving Average); (8) Nathan and McMahon;

dan (9) Hughes et al.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis nilai base flow

index (BFI) di indonesia di antaranya: Eviana (2015) yang melakukan penelitian

tentang studi pendahuluan pemisahan baseflow dengan menggunakan 6 metode

RDF (Recursive Digital Filter) di DAS Wilayah UPT PSDA Pamekasan, Jawa
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Timur.  Dalam penelitian ini menggunakan enam metode RDF yaitu : (1) One

parameter algorithm, (2) Boughton two-parameter algorithm, (3) IHACRES

(three-parameter algorithm), (4) BFLOW (Lyne & Holick algorithm), (5)

Chapman algorithm, (6) EWMA (Brodie et al., 2007).  Dari hasil dan kesimpulan

penelitian ini didapatkan bahwa metode Lyne & Hollick dan EWMA adalah

metode yang memiliki kinerja lebih baik dalam mempresentasikan aliran dasar

pada lima DAS di Wilayah UPT PSDA Pamekasan.

Pada penelitian lain, Ratnasari (2015) melakukan penelitian serupa dengan Eviana

(2015) pada lokasi yang berbeda yaitu di DAS Wilayah UPT PSDA Bondowoso,

Jawa Timur. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa metode Lyne and

Hollick dan EWMA adalah metode yang paling optimal untuk menganalisis dan

mendapatkan nilai baseflow index (BFI) dari enam DAS di Wilayah UPT PSDA

Bondowoso. Pada dua penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan

enam metode filter hasil analisis yang didapatkan kemudian divalidasi dengan

menggunakan kurva FDC (Flow Duration Curve).

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari (2015) pada DAS di daerah

UPT PSDA Lumajang dengan menggunakan 2 metode grafis, yaitu: (1) Fixed

Interval Method, (2) Local Minimum Method dan 1 metode RDF, yaitu: Eckhardt

Filter, hasil yang didapatkan menujukkan bahwa dalam pemodelan aliran dasar

(baseflow), Local Minimum Method dan Eckhardt Filter memiliki kinerja terbaik,

tetapi Eckhardt Filter cenderung mengestimasi baseflow lebih tinggi dari

seharusnya. Jadi metode yang memiliki kinerja terbaik yaitu Local Minimum

Method.
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Mengacu pada beberapa hasil penelitian di atas, maka untuk memperkirakan

kontribusi aliran dasar dalam penelitian ini akan menggunakan Metode Lyne and

Holick algorithm, EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), Chapman

Algorithm, Nathan and McMahon dan Hughes.et.al; dan akan dilakukan

pembandingan hasil analisis metode RDF ini dengan menggunakan dua cara yaitu

dengan metode grafik Debit Konstan dan analisis dengan FDC, adapun lokasi

pada penelitian akan mengambil data dari DAS Way Besai Kecamatan

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, lokasi penelitian ini diambil dengan

menganalisa beberapa manfaat dan fungsi strategis yang memang layak untuk

dijadikan lokasi penelitian, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat menampung dan mengalirkan

air dari suatu daerah tangkapan hujan yang disebut dengan daerah tangkapan

sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS).  Di Provinsi Lampung banyak terdapat

sungai-sungai besar, salah satunya adalah sungai Tulang Bawang, dimana salah

satu aliran anak sungai ini melintasi kawasan di Kecamatan Sumberjaya

Kabupaten Lampung Barat, di sub DAS Way Besai dijumpai ada aktivitas yang

memanfaatkan aliran sungai yaitu pembangkit listrik (Besai Hydro-electric Power

Project). Sejak tahun 1999 pemerintah telah berusaha memanfaatkan aliran sungai

ini untuk membangkitkan listrik yang berguna dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat sekitar dengan membangun PLTA Way Besai yang mulai beroperasi

sejak Februari 2001 dengan kapasitas terpasang 2 x 45 Mega Watt.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penopang daerah

konservasi dimana pada kabupaten ini membentang Taman Bukit Barisan Selatan
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(TNBBS) .  Pada daerah hulu DAS Way Besai yang luasnya mencapai 44.000 ha

dengan kawasan hutan lindung seluas 17.600 Ha dan 440 Ha berupa Taman

Nasional Bukit Barisan Selatan yang menjadi salah satu paru-paru dunia,

karenanya menjaga agar aliran air pada DAS Way Besai tetap ada dan memadai

menjadi salah satu cara untuk tetap mempertahankan fungsi konservasi tanah dan

air agar bisa tetap lestari dan berkelanjutan, dan untuk itulah dilakukan penelitian

untuk memperkirakan besarnya aliran dasar (baseflow). Perkiraan aliran dasar

(baseflow) menjadi salah satu cara dalam pengembangan sumber daya air (SDA)

di DAS,  karena dengan diketahuinya nilai baseflow diharapkan dapat mengatur

jumlah air yang dibutuhkan, sehingga pasokan air tetap tersedia dan pembagian

air pada saat musim kemarau dapat tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu bagian dari satuan

wilayah sungai Mesuji – Tulang Bawang yang terletak di Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Barat sebagian besar memiliki iklim dingin dan terletak di

salah satu  dataran tinggi di Provinsi Lampung, memilki curah hujan dari sedang –

kering. Sehingga untuk mengetahui ketersediaan air saat musim kemarau

dilakukan penelitian untuk memperkirakan besarnya aliran dasar (baseflow).

Perkiraan aliran dasar (baseflow) menjadi salah satu cara dalam pengembangan

sumber daya air (SDA) di DAS. Dengan diketahuinya nilai baseflow diharapkan

dapat mengatur jumlah air yang dibutuhkan, sehingga pasokan air tetap tersedia

dan pembagian air pada saat musim kemarau dapat tepat sasaran.
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C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada upaya untuk menganalisis BFI (Baseflow Index)

dengan metode Lyne and Hollick; EWMA (Exponentially Weighted Moving

Average); Chapman Algorithm; Nathan and McMahon; dan Hughes et al.

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data debit harian Way Besai

Kabupaten Lampung Barat mulai dari tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan

31 Desember 2000.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menganalisis dan membandingkan BFI (Baseflow Index) dengan metode

RDF yaitu: metode Lyne and Hollick; EWMA (Exponentially Weighted

Moving Average); Chapman Algorithm; Nathan and McMahon; dan Hughes

et al.;

2. Menganalisis BFI (Baseflow Index) dengan menggunakan Metode Grafik

Debit Konstan dan FDC (Flow Duration Curve);

3. Membandingkan BFI (Baseflow Index) hasil perhitungan metode RDF

dengan Metode Grafik Debit Konstan dan FDC (Flow Duration Curve);

4. Melakukan analisis perubahan nilai parameter filter pada metode Nathan and

McMahon;

5. Melakukan analisis pengelompokan Metode RDF berdasarkan persamaannya;

6. Melakukan analisis dispersi pada data yang digunakan dalam penelitian.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Menambah informasi yang dapat membantu penanganan Sumber Daya Air di

Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

2. Memberikan informasi mengenai perkiraan besarnya kontribusi aliran dasar

pada Wilayah Kabupaten Lampung Barat.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. DAS Way Besai di Kabupaten Lampung Barat

1. Gambaran Umum

Kabupaten Lampung Barat merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten

Lampung Utara yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1991

Tanggal 16 Agustus 1991 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang

Pemekaran Daerah Otonomi Baru Pesisir Barat, secara astronomis, Lampung

Barat terletak antara 4 47’ Lintang Utara dan 5 56’ Lintang Selatan dan antara

103’ 35’−104 33’ Bujur Timur dengan luas berupa daratan 2.141,57 km2 dan

ketinggian rata-rata 645 meter diatas permukaan laut (LBDA, 2016), dengan

batasan wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan)

b. Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Barat

c. Sebelah Timur : Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan,

d. Sebelah Selatan : Kab. Lampung Tengah dan Kab.Tanggamus.
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Sumber : LBDA 2015

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat

Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara administrasi meliputi 15 (lima belas)

kecamatan dan terdiri dari 131 pekon (desa) dan lima kelurahan.

Berikut adalah luas wilayah, jumlah desa per kecamatan, dan ibukota kecamatan,

Tabel 2.1 Data Administratif Kabupaten Lampung Barat

NO Kecamatan
Luas

Wilayah
(Km2)

Jumlah
Ibu Kota

Pekon Kelurahan

1. Balik Bukit 175,63 10 2 Pasar Liwa
2. Sukau 223,10 10 – Buay Nyerupa
3. Belalau 217,93 10 – Kenali
4. Sekincau 118,28 4 1 Pampangan
5. Suoh 170,77 7 – Sumber Agung
6. Batu Brak 261,55 11 – Pekon Balak
7. Sumber Jaya 195,38 5 1 Tugu Sari
8. Way Tenong 116,67 8 1 Mutar Alam
9. Gedung Surian 87,14 5 – Gedung Surian
10. Kebun Tebu 14,58 10 – Putra Jaya
11. Air Hitam 76,23 10 – Semarang Jaya
12. Pagar Dewa 110,19 10 – Basungan
13. Batu Ketulis 103,70 10 – Bakhu
14. Bandar Negeri Suoh 170,85 10 – Sri Mulyo
15. Lumbok Seminung 22,40 11 – Lumbok

2.141,57 131 5
Sumber : LBDA 2015
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DAS Way Besai mempunyai luas 415 Km2, pada bagian Hulu terdapat di

Kecamatan Sumber Jaya - Kabupaten Lampung Barat, dengan batas wilayah,

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjit, sebelah selatan dengan

Kecamatan Pulau Panggung, sebelah timur dengan Kecamatan Bukit Kemuning,

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Belalau. Ibukota Kecamatan Sumber

Jaya terletak di Desa Simpang Sari yang berjarak 76 km dari ibukota kabupaten

(Liwa) dan 183 km dari ibukota provinsi (Bandar Lampung). Jarak ibukota

kecamatan dengan ibukota kabupaten dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih

tiga jam dan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota propinsi dapat ditempuh

dalam waktu kurang lebih 4,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Secara

administrasi Kecamatan Sumber Jaya terbagi dalam 28 desa. Wilayah keseluruhan

seluas 54.967 ha berupa daerah yang berbukit-bukit dengan wilayah datar sampai

berombak 15%, berombak sampai berbukit 65% dan wilayah berbukit sampai

bergunung 20%. Luas wilayah ini terdiri dari 3.868 ha sawah dan 51.099 ha areal

lahan kering (Sihite, 2001)

Pada wilayah tangkapan DAS Way Besai dijumpai adanya kawasan hutan lindung

yaitu Register 45B. Register 45B ini berbatasan dengan kawasan hutan lindung

regsiter 34 (Tangkit Tebak), Register 32 (bukit Rindingan) dan Register 39 (Kota

Agung Utara). Register 45B ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung pada

masa penjajahan Belanda melalui Beslut Residen No. 117 tanggal 19 Maret 1935

dengan luas 8295 Ha. Di DAS Way Besai ini, pemukiman dan lahan usaha tani

penduduk juga dijumpai pada kawasan hutan lindung register 45, register 32 dan

register 39. Penduduk mulai menempati wilayah ini mulai tahun 1951 melalui
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program Biro Rekonstruksi Nasional yaitu program transmigrasi dibawah

koordinasi ABRI (Sihite, 2001).

Sumber : Sihite, 2001

Gambar 2.2 Status Lahan pada DAS Way Besai

Pada DAS Way Besai terdapat beberapa aktivitas yang memanfaatkan aliran

sungai terutama untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan, beberapa kegiatan

yang dijumpai yaitu :

1. Adanya pembangkit listrik (Besai Hydro-electric Power Project) yang didirikan

sejak tahun 1999, PLTA Besai ini mulai beroperasi sejak Februari 2001 dengan

kapasitas terpasang 2 x 45 Mega Watt dan menurut Sihite (2001) turbin pada

PLTA Besai akan bisa beroperasi dengan debit minimal 8,3 M3/det.  Dengan

adanya PLTA ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat

setempat terutama dalam kebutuhan energi listrik, selain itu juga penyerapan

tenaga kerja walaupun cukup terbatas;
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2. Daerah hulu dari DAS Way Besai merupakan kawasan hutan (Taman Nasional

Bukit Barisan Selatan) yang merupakan salah satu kawasan konservasi dunia

yang ada di Indonesia, dimana tujuan dari daerah konservasi ini adalah untuk

melestarikan dan menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap bisa menjadi

salah satu paru-paru dunia, selain dari daerah konservasi di DAS Way Besai

juga terdapat kebun-kebun penduduk;

3. Manfaat Pariwisata dan olahraga arung jeram (Rafting) yang bisa dijumpai di

Way Besai yang terdapat di Pekon Sukajaya Kecamatan Sumberjaya dengan

jarak Sekitar 50 Km dari Ibukota Kabupaten. Olahraga arung jeram di Way

Besai ini termasuk dalam kategori sungai dengan lintasan jeram grade III;

4. Manfaat perkebunan yang tersebar pada DAS Way Besai berupa tanaman kopi

yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat. Komoditas

unggulan Kabupaten Lampung Barat adalah kopi robusta dan lada, luas

tanaman kopi pada tahun 2015 sebanyak 53.606 Ha dengan produksi sebanyak

52.644 ton (LBDA, 2016).

2. Iklim

Wilayah DAS Way Besai mempunyai iklim tropis yang dapat dibedakan antara

musim hujan dan kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa daerah DAS Way Besai

masih mendapat pengaruh dari angin muson dimana musim hujan terjadi pada

bulan November sampai dengan bulan April dan musim kemarau pada bulan Mei

sampai bulan Oktober (Sihite, 2001).

Faktor iklim yang sangat besar pengaruhnya terhadap erosi adalah hujan. Erosi

semakin besar bila intensitas dan lama hujan tinggi dan faktor pengendali erosi
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lainnya tetap. Di daerah DAS Besai dijumpai ada 3 stasiun iklim, yaitu di Fajar

Bulan, Sumberjaya dan Air Hitam. Curah hujan tahunan yang tercatat dari tahun

1986-2015 menunjukkan pada wilayah DAS Besai curah hujan yang terjadi

berkisar dari 8 mm sampai dengan 432 mm (BBWSMS, 2016)

Sumber : RTRW Kab. Lampung Barat, 2010

Gambar 2.3. Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Barat

3. Kemiringan Lahan/ Lereng

Keadaan topografi di wilayah DAS Besai bervariasi, mulai dari datar,

bergelombang, berbukit dan bergunung dengan kemiringan lahan lebih dari 40%.

Berdasarkan hasil analisis peta lereng 1:50.000 diperoleh informasi kelas lereng di

DAS Way Besai.
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Tabel 2.2. Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng di DAS Besai

No Kelas Lereng Luas (Ha) Persentasi

1 Lereng A : Datar (0-8%) 13318 35,09
2 Lereng B : Landai (8-15%) 9279 24,44
3 Lereng C : Agak Curam (15-25%) 8323 21,93
4 Lereng D : Curam (25%-40%) 8499 22,39
5 Lereng E : Sangat Curam (> 40%) 581 1,53
Total 37.954 100

Sumber : Pengukuran Planimetris Peta lereng 1 : 50000 (Sihite, 2001)

Gambar 2.4 Kemiringan Lahan di DAS Way Besai

Sumber : RTRW Kab. Lampung Barat, 2010

Gambar 2.5 Peta Lereng  Kabupaten Lampung Barat
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4. Penggunaan Lahan

Cara masyarakat dalam memanfaatkan lahan akan berpengaruh pada besarnya

erosi dan perubahan produktivitas lahan, hal ini juga bisa menjadi gambaran

bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dan dapat digunakan

untuk mengevaluasi perkembangan daerah aliran sungai karena penggunaan lahan

merupakan hasil interaksi dari manusia, tanah, tumbuhan yang ada di lahan

tersebut.

DAS Way Besai umumnya dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan

kopi terutama pada lahan-lahan marga (milik adat) dan milik penduduk.

Permasalahan yang selalu muncul pada kawasan lindung yang dekat dengan

kawasan pemukiman masyarakat adalah penyalahgunaan lahan sebagaimana yang

terjadi pada DAS Way Besai, beberapa lahan perkebunan kopi berada pada

kawasan hutan lindung sehingga fungsi hutan sebagai area konservasi terganggu

dan konsekuansi hukum terhadap pelanggaran ini juga sulit untuk diterapkan

karena masyarakat yang membuka lahan hutan menjadi perkebunan kebanyakan

bukanlah dengan tujuan komersil, tetapi hanya sekedar untuk menopang

kehidupan sehari-hari, inilah yang menjadi dilema pada masyarakat yang

bermukim disekitar kawasan-kawasan hutan lindung yang memiliki kewajiban

untuk menjaga dan melestarikan lingkungan demi kepantingan dunia, tetapi

reward untuk masyarakat setempat tidak seimbang bahkan tidak ada sama sekali.
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Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di DAS Way Besai
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentasi
1 Semak Belukar 4.778 12,58
2 Kebun Kopi 27.442 72,30
3 Hutan Reboisasi (Kaliandra) 188 0,49
4 Hutan Sekunder 3.060 8,06
5 Sawah 2.417 6,37
6 Tegalan 69 0,18

37.954 100
Sumber : Pengukuran Planimetris Peta Penggunaan Lahan 1 : 25000, Tahun 1997

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Lampung Barat
Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha)* %
Danau 2.743 0,55
Hutan 229.013 46,26
Hutan Sejenis Alami 12.069 2,44
Perkebunan Rakyat 108.015 21,82
Permukiman 3.507 0,71
Sawah 8.374 1,69
Semak Belukar 115.311 23,29
Tegalan 16.008 3,23
Luas Total 495.040 100,00

Sumber : LBDA, 2015

Sumber : RTRW Kab. Lampung Barat, 2010

Gambar 2.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Barat
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Gambar 2.7 Kebun Kopi Muda di Kawasan Hutan Lindung

5. Tanah

Menurut Sihite (2001), Informasi tanah di daerah penelitian belum tersedia

dengan baik. Pengamatan dan analisis laboratorium memperlihatkan bahwa di

daerah penelitian terdapat 9 unit lahan. Unit lahan yang ada kemudian dijadikan

peta tanah dan di daerah penelitian dijumpai ada 3(tiga) jenis tanah yaitu Typik

Dystropepts, Typik Hapludults, Typik Eutropepts . Kandungan hara pada ke tiga

jenis tanah relatif rendah. Ini menyebabkan produktivitas lahan akan dipengaruhi

oleh berapa besar petani menggunakan pupuk.

Tabel 2.5 Unit Lahan yang ada di DAS Besai

Unit
Lahan

Nama Tanah
Luas
(Ha)

Hara Makro
Status

KesuburanN (%)
P

(ppm)
K

(me/100gr)
Unit 1 Typik Dystropepts 3.492 0,14 1,20 0,33 Rendah
Unit 2 Typik Hapludults 8.955 0,18 5,00 0,52 Rendah
Unit 3 Typik Eutropepts 2.484 0,14 0,50 0,39 Rendah
Unit 4 Typik Dystropepts 3.884 0,16 5,50 0,37 Sedang
Unit 5 Typik Eutropepts 2.876 0,15 0,50 1,62 Sedang
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Unit 6 Typik Dystropepts 5.023 0,13 1,60 0,35 Sedang
Unit 7 Typik Eutropepts 1.148 0,10 0,50 0,50 Rendah
Unit 8 Typik Dystropepts 5.341 0,13 2,00 0,42 Sedang
Unit 9 Typik Dystropepts 5.593 0,18 2,50 0,55 Sedang

Sumber : Survei, 1999.

Sumber : Sihite, 2001

Gambar 2.8. Peta Tanah di DAS Besai

Sumber : RTRW Kab. Lampung Barat, 2010

Gambar 2.9. Peta Geologi Kabupaten Lampung Barat
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B. Siklus Hidrologi

Menurut Soemarto (1987), siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara, yang

kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi

lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali.  Dalam proses siklus hidrologi ini

terdapat beberapa proses yang saling terkait, yaitu proses hujan (presipitasi),

penguapan (evaporasi), transpirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran limpasan (runoff),

dan aliran bawah tanah, secara sederhana siklus hidrologi digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.10. Siklus Hidrologi

Penjelasan pada Gambar 2.10 dapat dimulai dari mana saja, akan tetapi untuk

mudahnya dimulai dari penguapan. Penguapan merupakan proses alami

berubahnya molekul cairan menjadi molekul gas/uap. Penguapan dapat

terjadi dari semua permukaan yang lembab, baik dari permukaan tanah,

permukaan tanaman maupun dari permukaan air. Penguapan yang berasal dari
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benda-benda mati seperti tanah, danau, dan sungai disebut evaporasi

(evaporation), sedangkan penguapan yang berasal dari hasil pernafasan benda

hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia disebut transpirasi (transpiration),

dan jika penguapan itu berasal dari benda-benda mati dan tanaman maka disebut

evapotranspirasi. Akibat penguapan ini terkumpul massa uap air, yang dalam

kondisi atmosfir tertentu dapat membentuk awan.  Awan dalam keadaan ini, jika

masih mempunyai butir-butir air yang berdiameter lebih kecil dari 1 mm, masih

akan melayang-layang di udara karena berat butir-butir tersebut masih lebih kecil

dari pada gaya tekan ke atas udara. Akibat berbagai sebab klimatologis, awan

tersebut akan menjadi awan yang potensial menimbulkan hujan, yang biasanya

terjadi bila butir-butir berdiameter lebih besar dari 1 mm. Bila terjadi hujan masih

besar kemungkinan air teruap kembali sebelum sampai di permukaan bumi,

karena keadaan atmosfir tertentu.  Hujan baru disebut sebagai hujan apabila telah

sampai di permukaan bumi dan dapat diukur.

Air hujan yang jatuh di permukaan terbagi menjadi dua bagian, pertama sebagai

aliran limpasan (overland flow) dan kedua bagian air yang terinfiltrasi. Jumlah

yang mengalir sebagai aliran limpasan dan yang terinfiltrasi tergantung dari

banyak faktor. Makin besar bagian air hujan yang mengalir sebagai aliran

limpasan maka bagian air yang terinfiltrasi akan menjadi semakin kecil, demikian

juga sebaliknya.  Aliran limpasan selanjutnya mengisi tampungan-cekungan

(depression stroge).  Apabila tampungan ini telah terpenuhi, air akan menjadi

limpasan permukaan (surface runoff) yang selanjutnya ke sungai atau laut.  Air

yang terinfiltrasi, bila keadaan formasi geologi memungkinkan, sebagian besar

dapat mengalir lateral di lapisan tidak kenyang air (unsaturated zone) sebagai
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aliran antara (subsurface flow/interflow), sebagian yang lain akan mengalir

vertikal (perkolasi/percolation) yang akan mencapai lapisan kenyang air

(saturated zone/aquifer). Air dalam akuifer ini akan mengalir sebagai aliran air

tanah (groundwater flow/baseflow), sungai atau tampungan dalam (deep

storage). Sebagian besar air yang ada di permukaan bumi akan menguap kembali

ke atmosfer.

C. Aliran permukaan (runoff)

Menurut teori Horton (Chow, 1988) Aliran permukaan atau limpasan permukaan

merupakan bagian dari hujan yang tidak terserap tanah oleh infiltrasi. Limpasan

permukaan hanya terjadi apabila intensitas hujan lebih tinggi dari laju infiltrasi,

apabila intensitas hujan lebih kecil dibandingkan dengan laju infiltrasi maka tidak

akan terjadi limpasan permukaan.

Debit maksimum suatu DAS dapat dicapai pada saat seluruh bagian DAS telah

memberikan kontribusinya. Hal ini berarti, bahwa air hujan yang jatuh di tempat

dalam DAS yang terjauh dari titik kontrol (titik yang ditinjau/stasiun hidrometri)

telah sampai dititik tersebut. Proses transformasi hujan aliran dalam praktek tidak

sesederhana seperti yang digambarkan dalam rumus-rumus empirik karena selain

adanya konveksi aliran (apabila lama hujan sama dengan atau lebih besar dari

waktu konsentrasi), juga terjadi difusi sebagai akibat penyebaran aliran sebagai

fungsi ruang dan waktu yang cenderung memperkecil debit maksimum (Harto,

2000).
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D. Hidrograf

Hidrograf dikenal sebagai hubungan salah satu unsur aliran sebagai fungsi waktu

di titik kontrol tertentu. Pada dasarnya hidrograf terdiri dari tiga bagian pokok

yaitu sisi naik (rising limb), puncak (crest) dan sisi resesi/turun (recession limb).

Bentuk dan kemiringan sisi naik sangat ditentukan oleh intensitas dan lama hujan

dan kelengasan DAS. Apabila seluruh bagian DAS telah memberikan sumbangan

aliran dan bersama-sama sampai di titik kontrol, maka akan mencapai debit

puncak (Chow, 1988).

Titik infleksi (inflection point) di sisi resesi, merupakan titik berakhirnya limpasan

permukaan yang berarti aliran selanjutnya merupakan komponen aliran- antara

ditambah dengan aliran dasar. Aliran dasar yang dipercayai sebagai aliran yang

murni berasal dari pengatusan akuifer, ditandai oleh satu titik di sisi resesi yang

diperoleh dari penggambaran sisi resesi tersebut di atas kertas semi logaritmik

(Harto, 2000).

Gambar . 2.11 Komponen Hidrograf

Q (m3)

Waktu

Sisi naik

Puncak

Sisi Turun
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E. Hidrograf Satuan

Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh hujan

efektif yang terjadi merata di seluruh DAS dengan intensitas tetap dalam satu

satuan waktu tertentu. Untuk menurunkan hidrograf satuan diperlukan data hujan

dan data debit yang cukup. Hidrograf satuan adalah model linier yang mudah

yang dapat digunakan untuk menurunkan suatu hidrograf yang dihasilkan oleh

suatu hujan efektif (Chow, 1988).

Secara umum hidrograf satuan terdiri atas dua jenis, yaitu hidrograf satuan terukur

dan hidrograf satuan sintetik. Hidrograf satuan terukur dapat diselesaikan dengan

cara Polinomial dan cara Collins, dan data yang dipakai adalah data hujan dan

data debit.

Hidrograf satuan paling baik diturunkan dari hidrograf hujan yang intensitasnya

cukup seragam, panjang durasinya seperti yang diinginkan dan volume

limpasannya relatif besar.

Suatu hidrograf satuan yang diturunkan dari satu hujan saja tidak dapat mewakili

dan oleh karena itu hidrograf-hidrograf satuan dari beberapa hujan yang kira-kira

durasinya sama sebaiknya dirata-ratakan. Hidrograf satuan rata-rata kemudian

disketsa agar sesuai dengan bentuk-bentuk hidrograf lainnya dengan melewati

puncak rata-rata yang dihitung (Linsley et al, 1958)

Hidrograf satuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan data terukur di DAS yaitu

data hidrograf debit banjir dan hujan penyebab banjir. Dalam praktek data ini

tidak mudah diperoleh. Hidrograf satuan yang diturunkan dari banyak kejadian

banjir akan bervariasi dari satu kejadian banjir dengan yang lain. Kejadian ini

mungkin terjadi akibat variabilitas hujan baik ruang dan waktu, pengaruh kondisi
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kelengasan tanah dan proses transformasi hujan aliran yang tidak linier. Berbagai

masalah muncul seperti ketersediaan data hujan penyebab banjir, pengabaian

pengaruh initial soil moisture condition dalam mentranformasi aliran,

pendefinisian hujan efektif dan pemisahan aliran dasar (Indarto, dkk., 2015).

Suatu perkembangan hidrograf satuan yang cukup signifikan adalah membentuk

hidrograf satuan geomorfologi sesaat (GIUH). Dalam pendekatan ini Rodriguez-

Iturbe and Valas (1979), Gupta et. al., (1980) dalam Indarto, dkk.( 2015)

mengasumsikan kelebihan hujan (hujan efektif) mengikuti bagian berbeda suatu

area dan diasumsikan mengikuti suatu karakterisik probabilistik yang juga

berbeda tergantung kepada pola drainasi menuju outlet DAS.

Waktu perjalanan hujan efektif dianggap mengikuti suatu distribusi probabilistik

dalam suatu saluran sebagaimana yang pernah diusulkan Gupta et. al., 1980 yaitu

eksponensial dan seragam, sementara Jin (1992) mengusulkan distribusinya

adalah distribusi Gamma (Indarto, dkk., 2015).

F. Aliran Dasar (Baseflow)

Aliran dasar (baseflow) menjadi salah satu komponen penting dalam hidrograf.

Aliran dasar (baseflow) terjadi ketika air hujan meresap ke dalam tanah sampai

mencapai ambang batas jenuh dan waktu yang diperlukan air bawah tanah

(groundwater) untuk melepas air ke sungai. Aliran dasar ini juga sering disebut

dengan aliran musim kering.  Hal tersebut dikarenakan pada saat musim kering

pun aliran ini masih tetap berlangsung. Menurut Indarto (2010), aliran dasar

berasal dari air hujan yang terinfiltrasi dan masuk ke dalam sub DAS menjadi

cadangan air tanah dan perlahan-lahan akan mengalir keluar bergabung dengan
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aliran sungai. Aliran dasar berguna dalam suplai air dalam jangka panjang yang

menjaga air tetap ada di sungai sepanjang waktu. Baseflow teramati sebagai debit

di sungai ketika musim kemarau jika tidak terjadi hujan. Aliran dasar digunakan

sebagai salah satu ukuran aktivitas dinamis air tanah pada sebuah Daerah Aliran

Sungai (DAS), sedangkan proporsi aliran dasar dari total aliran sungai digunakan

sebagai suatu indeks kemampuan DAS dalam menyimpan dan melepaskan air

selama periode kering. Untuk nilai indeks aliran dasar (baseflow idex/BFI) yang

tinggi mendeskripsikan bahwa dalam suatu DAS memiliki pola aliran yang lebih

stabil dan mampu mempertahankan aliran sungai selama periode kering dan

ketika nilai Baseflow index (BFI) semakin besar maka semakin baik persediaan air

dalam DAS begitu juga sebaliknya (Tallaksen,1995).

G. Pemisahan Aliran Dasar

Komponen-komponen yang mewakili karakteristik aliran terdapat pada sebuah

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara sederhana dipisahkan ke dalam aliran

permukaan (aliran limpasan/surface run off) dan aliran bawah tanah (aliran

dasar/baseflow) ( Nathan dan McMahon, 1990).

Beberapa methode yang biasanya digunakan untuk pemisahan baseflow adalah

sebagai berikut (Brodie et.al.,2007) :
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1. Metode Grafik

Metode grafik pada umumnya digunakan dalam memplotkan komponen aliran

dasar dari hidrogaf kejadian banjir. Terdapat berbagai macam pendekatan grafik

untuk memisahkan aliran dasar, antara lain:

a. Metode debit konstan merupakan aliran dasar yang mempunyai nilai konstan

sepanjang titik puncak hidrograf,

b. Metode kemiringan konstan menghubungkan antara titik awal (rising limb)

dan titik perubahan pada recession limb;

c. Metode cekung merupakan penurunan awal aliran dasar (baseflow) yang

diproyeksikan pada penurunan hidrograf sebelum kejadian hujan yang berada

langsung pada titik puncak hidrograf (Linsley et al., 1982).

Gambar. 2.12. Pemisahan baseflow dengan metode grafik

Q (m3)

Waktu
c

b
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2. Metode Filter

Alternatif lain dalam teknik pemisahan aliran dasar selain menggunakan metode

grafik yaitu dengan menggunakann metode filter. Metode filter ini juga tidak

mempertimbangkan proses fisik yang terjadi selama kejadian limpasan (runoff)

dalam memisahkan aliran dasar. Tujuan dari metode filter ini adalah untuk

menghasilkan suatu proses berulang dan sederhana dalam memperkirakan aliran

dasar dengan seluruh data debit sungai. (Brodie et al., 2007).

Salah satu contoh pemodelan metode filter yang dapat digunakan dalam

memperkirakan aliran dasar adalah Recursive Digital Filter (RDF). RDF

digunakan untuk menganalisis debit yang akan memisahkan antara baseflow dan

direct run off. Data yang dibutuhkan saat menjalankan metode recursive digital

filter adalah data debit terukur tiap harian. Beberapa metode Recursive Digital

Filter yang telah diterapkan untuk kelancaran data hidrografi antara lain: (1) One

parameter algorithm, (2) Boughton two-parameter algorithm, (3) IHACRES

(three-parameter algorithm), (4) BFLOW (Lyne & Holick algorithm), (5)

Chapman algorithm, (6) EWMA filter, (Brodie et al., 2007).

2.1 Metode Recursive Digital Filter

RDF dapat dihitung dengan menggunakan 8 metode sebagai berikut :
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a. One Parameter Algorithm

Persamaan (2.1) mengasumsikan bahwa nilai baseflow (qb(i)) merupakan jumlah

dari nilai debit pada hari ke-i (q(i)) dan nilai baseflow pada hari sebelumnya (qb(i-

1)).

qb(i) = qb(i-1) + q(i) …………………………………….(2.1)

Keterangan:

qb(i) : nilai baseflow pada hari ke-i

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

qb(i-1) : nilai baseflow pada hari sebelumnya

k : parameter filter (Chapman dan Maxwell, 1996).

Persamaan (2.1) mengunakan satu parameter k. parameter k merupakan konstanta

resesi selama tidak terjadinya aliran langsung. Parameter ini dioptimalkan melalui

metode trial and error (coba-coba) sampai didapatkan hasil grafik yang bagus

antara debit tertukur dan terhitung. Pengoptimalan nilai parameter dihentikan

apabila garis yang menandakan antara pemodelan aliran dasar (debit terhitung)

saling berhimpit dengan aliran sungai (debit terukur).

Persamaan (2.1) hanya menggunaka satu parameter k sehingga garfik yang

dihasilkan akan lebih kaku karena sensitivitasnya yang dihasilkan lebih rendah.

b. Two Parameter Algorithm

Persamaan (2.2) mengasumsikan bahwa nilai baseflow hari ke-i (qb(i)) merupakan

hasil jumlah dari baseflow sebelum hari ke-i (qb(i-1)) dan debit sungai hari ke-i

(q(i)).



29

qb(i) = qb(i-1) + q(i) ……………………………….(2.2)

Keterangan :

qb(i) : merupakan nilai baseflow hari ke-i

qb(i-1) : merupakan nilai baseflow hari ke-i i

q(i) : merupakan debit sungai hari ke-i

c : merupakan parameter untuk pemisahan aliran dasar

k : merupakan filter berdasarkan konstanta resesi (Boughton, 1993).

Parameter c berasal dari (1-k), yang terdapat pada persamaan (2.1) Chapman dan

Maxwell (1996). Persamaan (2.2) dikembangkan oleh Boughton (1993)

digunakan dalam pemodelan AWBM (Australian Water Balance Model). AWBM

merupakan pemodelan neraca air hujan dan aliran. Persamaan (2.2) telah

digunakan oleh Chapman dan Maxwell (1996), Graszkiewicz et al, (2009),

Gregor (2010), Brodie dan Hostetler (2010). Persamaan (2.2) menggunakan dua

parameter yakni c dan k. Parameter tersebut menggunakan trial and error. Metode

trial and error dilakukan dengan memasukkan nilai parameter secara manual pada

metode Two-Parameter Algorithm dengan cara coba-coba sampai didapatkan

hasil grafik yang bagus antara debit tertukur dan terhitung. Pengoptimalan nilai

parameter dihentikan apabila garis pada grafik antara pemodelan aliran dasar

(debit terhitung) saling berhimpit dengan aliran sungai (debit terukur). Grafik

yang dihasilkan akan lebih bagus karena persamaan (2.2) menggunakan dua

parameter k dan c. Parameter c ini sensitif menaikkan nilai baseflow pada saat

terdapat hujan yang besar.
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c. IHACRES

Persamaan (2.3) digunakan untuk mencari nilai baseflow pada hari ke-i (qb(i)) dari

jumlah antara a dan b. Variabel a merupakan nilai debit pada hari ke-i (q(i)).

Variabel b merupakan selisih antara nilai baseflow pada hari ke-i dan nilai

baseflow pada hari sebelumnya (qb(i-1)).

qb(i) = qb(i-1) + q(i) - α q(i-1) ………………………(2.3)

Keterangan:

qb(i) : merupakan nilai baseflow pada hari ke-i

q(i) : merupakan nilai debit pada hari ke-i

q(i-1) : merupakan nilai debit pada pada hari sebelumnya

qb(i-1) : merupakan nilai baseflow pada hari sebelumnya

k : merupakan filter berdasarkan konstanta resesi

C : merupakan parameter untuk pemisahan aliran dasar

α : merupakan parameter filter (Jakeman and Hornberger, 1993).

IHACRES merupakan pengembangan dari persamaan Two Parameter.

Persamaan IHACRES menggunakan 3 parameter yaitu k, c, dan α. Parameter k

dan c yang berasal dari persamaan Two Parameter dan αq merupakan parameter

tambahan yang dikembangkan oleh Jakeman dan Hornberger (1993). Persamaan

ini telah digunakan oleh para peneliti diantaranya Chapman (1999), Brodie dan

Hostetler (2010). Parameter ditentukan melalui metode trial and error (coba-

coba). Metode trial and error dilakukan dengan memasukkan nilai parameter

secara manual pada metode IHACRES dengan cara coba-coba sampai didapatkan
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hasil grafik yang bagus antara debit tertukur dan terhitung. Pengoptimalan nilai

parameter dihentikan apabila garis pada grafik antara pemodelan aliran dasar

(debit terhitung) saling berhimpit dengan aliran sungai (debit terukur). Saat proses

penentuan parameter pun menghasilkan grafik yang lebih bagus karena persamaan

(2.3) ini menggunakan 3 parameter didalamnya. Semakin banyak parameter yang

dipakai maka akan menghasilkan grafik yang lebih fleksibel.

d. Lyne and Hollick

Persamaan (2.4a) digunakan untuk mencari nilai quickflow pada hari ke-i (qf(i))

dari jumlah antara a dan b. Variabel a merupakan nilai quickflow sebelum hari ke-

i (qf(i-1)). Variabel b merupakan selisih antara nilai debit pada hari ke-i (q(i)) dan

nilai debit sebelum hari ke-i (q(i-1)).

qf(i) = αqf(i-1) + (q(i)-q(i-1)) ………………………..(2.4a)

Keterangan:

qf(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

qf(i-1) : nilai quickflow pada hari sebelumnya

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

q(i-1) : nilai debit pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Lyne and Hollick, 1979).

Selanjutnya, nilai baseflow (qb) dapat dihitung dari hasil selisih antara nilai debit

(q) dengan nilai quickflow (qf) seperti pada persamaan (2.4b).

qb = q – qf .......................... ............... persamaan (2.4b)
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Keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

qf : nilai quickflow (Lyne and Hollick, 1979).

Persamaan (2.4a) hanya menggunakan satu parameter filter yaitu α. Lyne and

Hollick (1979), menyatakan bahwa nilai α yang dapat direkomendasikan untuk

debit harian yakni 0,925. Nathan dan McMahon (1990), menyimpulkan bahwa

nilai α sebesar 0,925 paling tepat untuk studi kasus dilokasi Australia selatan.

Persamaan (2.4a) dikenalkan oleh Lyne and Hollick (1979) untuk pemisahan

baseflow dengan menggunakan perhitungan quickflow. Persamaan (2.4a) telah

digunakan oleh Nathan dan McMahon (1990), Tullaram dan Ilahee (2008), Brodie

dan Hostetler (2010).

Parameter α didapatkan dari metode trial and error. Metode trial and error

dilakukan dengan memasukkan nilai parameter secara manual pada metode Lyne

and Hollick dengan cara coba-coba sampai didapatkan hasil grafik yang bagus

antara debit tertukur dan terhitung. Pengoptimalan nilai parameter dihentikan

apabila garis pada grafik antara pemodelan aliran dasar (debit terhitung) saling

berhimpit dengan aliran sungai (debit terukur). Meskipun hanya menggunakan

satu parameter α grafik yang dihasilkan cukup baik karena nilai sentivitas dari

parameter tersebut cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan grafik yang feksibel

artinya dapat memisahkan antara baseflow dengan debit total saat periode

penghujan. Dan saat kemarau menghasilkan garis yang saling berhimpitan ketika

tidak ada hujan yang jatuh.
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e. Chapman Alogrithm

Persamaan (2.5a) digunakan untuk mencari nilai quickflow pada hari ke-i (qf(i))

dari jumlah antara a dan b. Variabel a merupakan nilai quickflow sebelum hari ke-

i (qf(i-1)). Variabel b merupakan selisih antara nilai debit pada hari ke-i (q(i)) dan

nilai debit sebelum hari ke-i (q(i-1)).

qf(i) = qf(i-1) + q(i) - αq(i-1) …………...........…..…….(2.5a)

Keterangan :

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

q(i-1) : nilai debit pada hari sebelumnya

qf(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

qf(i-1) : nilai quickflow pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Chapman, 1991).

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan menggunakan

persamaan (2.5b). Nilai baseflow (qb) dapat dihitung dari selisih antara nilai debit

(q) dengan nilai quickflow (qf).

qb = q - qf ………………………………………………(2.5b)

keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

qf : nilai quickflow (Chapman, 1991).

Persamaan (2.5a) hanya menggunakan satu parameter filter yaitu α. Parameter α

didapatkan dari metode trial and error. Metode trial and error dilakukan dengan

memasukkan nilai parameter secara manual pada metode Chapman Alogrithm

dengan cara coba-coba sampai didapatkan hasil grafik yang bagus antara debit

tertukur dan terhitung. Pengoptimalan nilai parameter dihentikan apabila garis
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pada grafik antara pemodelan aliran dasar (debit terhitung) saling berhimpit

dengan aliran sungai (debit terukur).

f. EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

Tularam dan Ilahee (2008) mengusulkan persamaan (2.6) yang mengasumsikan

bahwa nilai baseflow pada hari ke-i (qb(i)) merupakan jumlah dari nilai debit pada

hari ke-i (q(i)) dan nilai aliran dasar sebelumnya (qb(i-1)).

qb(i) = αq(i) + (1-α)qb(i-1) ……………………………..…(2.6)

Keterangan:

qb(i) : nilai baseflow pada hari ke-i

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

qb(i-1) : nilai baseflow pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Tularam dan Ilahee, 2008).

Persamaan ini menggunakan satu parameter filter. Parameter α didapatkan dari

metode trial and error. Metode trial and error dilakukan dengan memasukkan

nilai parameter secara manual pada metode EWMA dengan cara coba-coba sampai

didapatkan hasil grafik yang bagus antara debit tertukur dan terhitung.

Pengoptimalan nilai parameter dihentikan apabila garis pada grafik antara

pemodelan aliran dasar (debit terhitung) saling berhimpit dengan aliran sungai

(debit terukur). Ketentuan dari nilai parameter ini adalah 0 ≤ α < 1 (Shome,et al.,

2012).
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g. Metode Nathan and McMahon

Pada metode ini, Nathan and McMahon (1990) melakukan modifikasi dengan

menggunakan rumus pemisahan baseflow sebagai berikut :

Qd(i) = αQd(i-1) + β(1+α)QT(i) – QT(i-1) ………………..…(2.7a)

Keterangan:

Qd(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

QT(i) : nilai debit total

α : koefisien dengan nilai 0,925

β : koefisien dengan nilai 0,5

Dengan memasukkan nilai koefisien α dan β seperti di atas, maka didapat

persamaan untuk menghitung baseflow dengan metode ini adalah:

Qd(i) = 0,925Qd(i-1) + 0,9625QT(i) – QT(i-1)……………..…(2.7b)

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan menggunakan

persamaan (2.7c). Nilai baseflow (qb) dapat dihitung dari selisih antara nilai debit

(q) dengan nilai quickflow (qf).

qb = q - Qd ………………………………………………(2.7c)

Keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

Qd : nilai quickflow
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h. Metode Hughes, et.al.

Dengan menggunakan metode Hughes, et.a.l (2003) berdasarkan penelitian S&W

(Smakhtin & Watkins, 1977), untuk menganalisis pemisahan baseflow digunakan

rumus sebagi berikut:

q(i) = αq(i-1) + β(1+α)Q(i) – Q(i-1)……......………..…(2.8a)

Keterangan:

q(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

q(i-1) : nilai quickflow pada hari ke-i-1

Q(i) : nilai debit total pada hari ke-i

Q(i-1) : nilai debit total pada hari ke-i-1

α : koefisien dengan nilai  0,997 pada hughes et.al.

β : koefisien dengan nilai 0,5 pada hughes et.al.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan menggunakan

persamaan (2.8b). Nilai baseflow (qb) dapat dihitung dari selisih antara nilai debit

(q) dengan nilai quickflow (qf).

Qb(i) = Q(i) - q(i) ………………………………………………(2.8b)

Keterangan :

Qb(i) : nilai baseflow pada hari ke-i

Q(i) : nilai debit total pada hari ke-i

q(i) : nilai quickflow pada hari ke-i
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2.2 Metode Grafis

Metode grafis adalah metode yang menggunakan waktu penghentian limpasan

sebagai dasar pemisahan baseflow.  Metode ini menggunakan interval waktu

tertentu untuk menentukan debit minimum berturut-turut pada hidrograf.

Baseflow hidrograf diasumsikan sebagai garis yang menghubungkan debit

minimum yang telah dipilih.  Ada dua metode utama yang dipakai yaitu Local

Minimum Method dan Fixed Interval Method.

a. Local Minimum Method

Prinsif kerja Local Minimum Method adalah :

1) Metode ini mengevaluasi debit setiap harinya untuk menentukan apakah hari

tersebut termasuk debit terendah atau tidak pada interval yang dimaksud

menggunakan rumus [0,5 (2N* -1)hari].  Dengan N merupakan jumlah hari

setelah limpasan permukaan berhenti

2) Nilai N didapatkan secara empiris dari rumus N = A0,2 (Linsley et al.,1982).

Dimana A adalah luas DAS dengan satuan mil2 .

3) Menentukan nilai f (turning point) dan debit terendah pada setiap interval

dihubungkan dengan garis lurus untuk menentukan baseflow.

Gambar. 2.13. Pemisahan baseflow dengan Local Minimum Method
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b. Fixed Interval Method

Prinsif kerja Fixed Interval Method adalah :

1) Metode ini menggunakan debit terendah dalam setiap interval ditentukan

dengan menggunakan rumus (2N* hari).  N merupakan jumlah hari

setelah limpasan permukaan berhenti.

2) Nilai N didapatkan secara empiris dari rumus N = A0,2 (Linsley et

al.,1982).  Dimana A adalah luas DAS dengan satuan mil2

3) Metode ini dapat digambarkan dengan diagram batang yang ditarik ke

atas hingga bersentuhan dengan debit terendah pada interval tersebut.

4) Aliran dasar untuk interval berikutnya ditentukan dengan menggeser

diagram batang pada interval yang sama hingga bersentuhan dengan

hidrograf pada debit terendah pada interval berikutnya

Gambar. 2.14. Pemisahan baseflow dengan Fixed Interval Method



39

H. Baseflow Index

Baseflow Index (BFI) atau Indek Aliran Dasar (IAD) merupakan rasio (proporsi)

antara aliran dsar terhadap debit aliran total di sungai. BFI atau IAD menunjukkan

kemampuan DAS untk menyimpan dan melepaskan air selama musim kering dan

digunakan sebagai ukuran besarnya aliran sungai yang berasal dari tempat

penyimpanan (air tanah/aquifer) dan merupakan deskriptor DAS (catchment

descriptor).

Dengan diketahuinya Baseflow Index (BFI) atau Indek Aliran Dasar (IAD) banyak

manfaat yang didapatkan misalnya untuk perkiraan debit musim kemarau dan

evaluasi pengisian kembali air tanah. Menurut Tallaksen dan Van Lannen (2004)

dalam Indarto (2015), nilai IAD yang berkisar 0,9 menunjukkan DAS yang

permeabel. Nilai IAD yang tinggi menggambarkan DAS yang memiliki jenis

aliran relatif stabil (stable flow regime) dan DAS tersebut mampu memberikan

suplai air ke Sungai, meskipun pada kondisi musim kemarau yang cukup panjang.

Nilai IAD yang rendah (antar 0,15 sd 0,2) menunjukkan DAS yang impermeabel

dengan debit aliran yang cepat hilang (flashy flow regime).

I. Analisis Flow Durration Curve (FDC)

Analisis Flow Duration Curve (FDC) atau Kurva Durasi Aliran (KDA)

merupakan sebuah teknik plot yang menunjukkan hubungan antara sebuah nilai

dengan besaran frekuensinya.

Teknik membuat FDC dilakukan dengan urutan kerja sebagai berikut :

1. Urutkan data selama periode tertentu mulai dari data tertinggi hingga data

terendah;
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s =

2. Tetapkan m untuk angka yang unik, dimulai dari angka 1 untuk data terbesar

sampai m untuk data n;

3. Probabilitas untuk data dari setiap persentasi waktu dapat dihitung dengan

persamaan sebagai berikut := …............…….....………………..…(2.9)

Keterangan :

P : Probabilitas

m : Posisi rangking dari data

n : total data

J. Parameter Statistik Data

1. Deviasi Standar (s)

Menurut Junaidi (2014) standard deviasi adalah suatu indeks yang

menggambarkan sebaran data terhadap rata-ratanya. Dari data yang telah ada ini

dilakukan analisis standar deviasi (simpangan baku)  untuk melihat besarnya

simpangan baku yang menggambarkan tingkat sebaran data tersebut, perhitungan

simpangan baku dilakukan dengan menggunakan rumus :

...............................................   (2.10)

Keterangan:

s = standar deviasi (simpangan baku)

x = nilai data ke x

= rata-rata

n = ukuran sampel
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Cs =

Jika sebaran data yang dianalisa rendah dan nilai mean lebih tinggi dibanding nilai

standar deviasi, data dianggap memiliki tren yang tidak banyak bervariasi

(Junaidi, 2014)

2. Koefisien Skewness (Cs)

Kemencengan (Skewness) adalah suatu nilai yang menunjukkan derajat

ketidaksimetrisan (asymetry) dari suatu bentuk distribusi terhadap rata-ratanya

(Junaidi, 2014). Umumnya ukuran kemencengan dinyatakan dengan besarnya

koefisien kemencengan (coefficient of Skewness), dan dihitung dengan

menggunakan rumus:

...............................................   (2.11)

Dimana :

Cs = koefisien kemencengan

xi = nilai variant

= nilai rata-rata

n = jumlah data

s = standar deviasi

Menurut Junaidi (2014) Distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan

nilai Skewness adalah 0. Skewness yang bernilai positif menunjukkan ujung dari

kecondongan menjulur ke arah nilai positif (ekor kurva sebelah kanan lebih

panjang). Skewness yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan

menjulur ke arah nilai negatif (ekor kurva sebelah kiri lebih panjang).
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Ck =

3. Pengukuran Kurtosis (Ck)

Pengukuran kurtosis dimaksudkan untuk mengukur keruncingan dari bentuk

kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan distribusi normal, dan

dihitung dengan menggunakan rumus:

..............................   (2.12)

Dimana :

Ck = koefisien kurtosis

xi = nilai variant

= nilai rata-rata

n = jumlah data

s = standar deviasi

Menurut Junaidi (2014) kurtosis menggambarkan keruncingan (peakedness) atau

kerataan (flatness) suatu distibusi data dibandingkan dengan distribusi normal.

Pada distribusi normal, nilai kurtosis sama dengan 0. Nilai kurtosis yang positif

menunjukkan distribusi yang relatif runcing, sedangkan nilai kurtosis yang negatif

menunjukkan distribusi yang relatif rata.



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah DAS Tulangbawang - Lampung Sub-DAS

Way Besai yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat.

Way Besai merupakan salah satu sungai besar di Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan Sumberjaya, lokasi penempatan Pos Duga Air (PDA) yang digunakan

pada penelitian ini berada pada koordinat 05 ° : 01 ' : 32,9 " LS dan 104 ° : 25 ' :

22,2 " BT sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi PDA

Lokasi PLTA

Way Besai
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B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data debit harian sungai dan

data penunjang, data debit yang digunakan adalah data debit harian Way Besai.

Data debit harian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ukur yang

diambil selama 15 tahun mulai dari tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan tanggal

31 Desember 2000 dan disajikan dalam bentuk grafik debit pertahun.

Data penunjang yang digunakan diantaranya adalah: Data Hujan, Data teknis

sungai, Peta jaringan sungai, Data topografi dan tata guna lahan DAS Way Besai

C. Alat dan Program

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (beserta

fungsinya):

1. Seperangkat Laptop

Digunakan untuk media pengolahan data dan pengerjaan penelitian.

2. Program Microsoft Exel 2007/2010

Digunakan untuk mengolah data debit harian Way Besai dengan

menggunakan metode Lyne and Hollick; EWMA (Exponentially Weighted

Moving Average); Chapman Algorithm; Nathan and McMahon; dan Hughes

et.al. Metode Grafik Debit Konstan dan Flow Durration Curve (FDC) yang

akan ditampilkan dalam bentuk grafik.
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D. Tahapan Penelitian

1. Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian,

penelitian terdahulu dengan topik tentang analisis pemisahan baseflow, metode-

metode yang digunakan, lokasi penelitian, rekomendasi dan saran penggunaan

metode yang lebih efektif menjadi masukan yang membantu dalam penentuan

lokasi dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Beberapa jurnal dan

hasil penelitian dapat membantu untuk menentukan batasan penelitian ini

sebagaimana dipaparkan di Bab I, studi literatur tentang lokasi penelitian

sebagaimana di atas juga sangat dibutuhkan agar analisis yang dilakukan sesuai

dengan kondisi alam dan lingkungan.  Dalam penelitian ini lokasi yang diambil

sangat komplek dengan kepentingan masyarakat pribumi dan juga masyarakat

dunia, karena lokasi penelitian ini selain banyak digunakan untuk menopang

kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat juga memiliki fungsi

konservasi yang memiliki kewajiban untuk tetap menjaga keseimbangn

lingkungan dan keberlangsungan kehidupan satwa yang ada pada hutan lindung

dan TNBBS.

Tujuan lain dari studi literatur ini adalah untuk meminimalisir kesalahan persepsi

tentang lokasi dan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan demi pembangunan

yang berkelanjutan dan tetap menempatkan kearifan lokal pada porsi yang tepat,

sehingga fungsi hutan sebagai wilayah konservasi dan kebutuhan masyarakat akan

lahan produktif tetap bisa berjalan beriringan.
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2. Identifikasi kebutuhan data

Dari batasan masalah pada penelitian ini, dapat di uraikan bahwa kebutuhan data

untuk menunjang analisa dalam penelitian ini adalah :

1. Data debit Way Besai

2. Data Penunjang : Data hujan, Data Jaringan sungai, Data geologi DAS Way

Besai, Data tutupan lahan dan Data Pemanfaatan sungai

3. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melibatkan

beberapa stakeholder dan masyarakat setempat yang terkait, diantaranya :

1. Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) di Bandar

Lampung;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung

Barat di Liwa;

3. Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai, Sumberjaya;

4. Masyarakat sekitar DAS Way Besai, di Sumberjaya

4. Pengolahan data dengan metode RDF

Pengolahan data dengan menggunakan 5 (lima) metode :

4.1. Metode Lyne and Holick, dengan rumus:

qf(i) = αqf(i-1) + (q(i)-q(i-1))
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Keterangan:

qf(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

qf(i-1) : nilai quickflow pada hari sebelumnya

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

q(i-1) : nilai debit pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Lyne and Hollick, 1979).

qb = q - qf

Keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

qf : nilai quickflow

4.2. Metode EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), dengan rumus:

qb(i) = αq(i) + (1-α)qb(i-1)

Keterangan:

qb(i) : nilai baseflow pada hari ke-i

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

qb(i-1) : nilai baseflow pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Tularam dan Ilahee, 2008).

4.3. Metode Chapman Alogrithm, dengan rumus:

qf(i) = qf(i-1) + q(i) - αq(i-1)
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Keterangan :

q(i) : nilai debit pada hari ke-i

q(i-1) : nilai debit pada hari sebelumnya

qf(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

qf(i-1) : nilai quickflow pada hari sebelumnya

α : parameter filter (Chapman, 1991).

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan

menggunakan persamaan :

qb = q - qf

keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

qf : nilai quickflow (Chapman, 1991).

4.4. Metode Nathan and McMahon, dengan rumus:

Qd(i) = αQd(i-1) + β(1+α)QT(i) – QT(i-1)

Keterangan:

Qd(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

QT(i) : nilai debit total

α : koefisien dengan nilai 0,925

β : koefisien dengan nilai 0,5

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan

menggunakan persamaan:

qb = q - Qd
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Keterangan :

qb : nilai baseflow

q : nilai debit total

Qd : nilai quickflow

4.5. Metode Hughes et.al., dengan rumus:

q(i) = αq(i-1) + β(1+α)Q(i) – Q(i-1)

Keterangan:

q(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

q(i-1) : nilai quickflow pada hari ke-i-1

Q(i) : nilai debit total pada hari ke-i

Q(i-1) : nilai debit total pada hari ke-i-1

α : koefisien dengan nilai  0,997 pada hughes et.al.

β : koefisien dengan nilai 0,5 pada hughes et.al.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai baseflow dapat dicari dengan

menggunakan persamaan:

Qb(i) = Q(i) - q(i)

Keterangan :

Qb(i) : nilai baseflow pada hari ke-i

Q(i) : nilai debit total pada hari ke-i

q(i) : nilai quickflow pada hari ke-i

Analisis data debit sungai dengan lima metode di atas dilakukan dengan

menggunakan program excell
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1. Mengurutkan data debit sungai pertahun untuk mendapatkan grafik debit

awal;

2. Menganalisis data debit sungai dengan rumus masing-masing metode dan

mempresentasikannya dalam bentuk grafik;

3. Nilai α yang dipakai dalam perhitungan diambil dari penelitian sebelumnya

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Nilai Parameter Optimal pada masing-masing DAS

Sumber : Indarto dkk, 2015

Menurut Indarto dkk (2015), nilai α yang paling optimal untuk metode Lyne and

Hollick adalah 0,998, untuk Chapman Algoritm 0,998 dan nilai α untuk metode

EWMA adalah 0,001, oleh karena itu dalam penelitian ini dipakai nilai parameter

filter (α) tersebut.

5. Pengolahan Data dengan Metode Grafik

Pengolahan data dengan menggunakan Metode Grafik Debit Konstan dilakukan

untuk memberikan perbandingan terhadap hasil analisa dengan metode RDF,

menggunakan Metode Debit Konstan dilakukan dengan melakukan ploting data

debit kedalam bentuk grafik dengan menggunakan program excell, kemudian

titik-titik terendah pada grafik dihubungkan untuk mendapatkan nilai baseflow.
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6. Analisis FDC (Flow Duration Curve)

Pengolahan data dengan menggunakan FDC (Flow Duration Curve) dilakukan

untuk memberikan perbandingan terhadap hasil analisa dengan metode RDF.

Teknik analisis FDC dilakukan dengan urutan kerja sebagai berikut :

1. Urutkan data selama periode tertentu mulai dari data tertinggi hingga data

terendah, dalam penelitian ini data debit yang diurutkan sesuai dengan urutan

kejadian, dalam kasus ini data debit yang diurutkan mulai dari data debit

sungai pada tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan data debit sungai pada

tanggal 31 Desember 2000, setelah itu data diurutkan berdasarkan data

tertinggi sampai dengan data terendah.

2. Tetapkan m untuk angka yang unik, dimulai dari angka 1 untuk data terbesar

sampai m untuk data n, dalam penelitian ini didapatkan sebanyak 5477 data (n)

3. Probabilitas untuk data dari setiap persentasi waktu dapat dihitung dengan

persamaan sebagai berikut :

P = 100 x

Keterangan :

P : Probabilitas data debit

m : Posisi rangking dari data debit

n : total data debit

4. Data yang telah diurutkan di presentasikan dalam satu grafik.
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E. Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Baseflow Index (BFI) hasil analisis dengan menggunakan lima metode

Recursive Digital Filter (RDF) yaitu Metode Lyne and Hollick, EWMA,

Chapman Algoritm, Hughes et.al, dan Nathan and McMahon berturut-turut

adalah 0,432; 0,357; 0,510; 0,479 dan 0,810.

2. Selain dengan metode RDF, analisis dengan Metode Grafik Debit Konstan

dan FDC (Flow Duration Curve) memberikan nilai Baseflow Index (BFI)

sebesar 0,905 dan 0,547.

3. Dari hasil analisis dengan menggunakan lima metode RDF dan dibandingkan

dengan metode Metode Grafik Debit Konstan dan FDC (Flow Duration

Curve), didapatkan dua pengelompokan kedekatan nilai BFI yaitu metode

Lyne and Hollick, EWMA, Chapman Algoritm dan Hughes, et.al. lebih dekat dengan

metode FDC (Flow Duration Curve), sedangkan metode Nathan and McMahon

lebih mendekati Metode Grafik Debit Konstan.

4. Dari simulasi penambahan dan pengurangan nilai α dan β pada persamaan

Nathan and McMahon, didapatkan bahwa memperbesar nilai parameter filter

α dan β akan menurunkan nilai BFI dan memperkecil nilai parameter filter α

dan β akan menaikkan nilai BFI.  Nilai parameter filter α pada algoritma

Nathan and McMahon lebih memberikan pengaruh yang signifikan dibanding

nilai parameter filter β.
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5. Dari hasil analisis pengelompokan algoritma pada Metode RDF, diperoleh

dua kelompok algoritma RDF yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1)

metode dengan satu parameter filter (α) yaitu Metode Lyne and Hollick,

Metode EWMA, dan Metode Chapman Algoritm memberikan nilai BFI yang

rendah; (2) metode dengan dua parameter filter (α dan β) yaitu Metode

Nathan and McMahon dan Metode Hughes et.al memberikan nilai BFI yang

tinggi.

6. Hasil analisis dispersi menunjukkan bahwa distribusi data mendekati

distribusi normal, dan memberikan dua pengelompokan metode yang senada

dengan analisis pengelompokan algoritma dimana Metode Nathan and

McMahon memberikan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan nilai pada

empat metode RDF lainnya.

B. Saran

1. Melakukan penelitian dengan menggunakan data debit terkini;

2. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis yang lain

sehingga hasil yang didapatkan lebih beragam dan dapat memberikan

alternatif lain dalam pengambilan keputusan;

3. Analisa pemisahan baseflow ini dapat diterapkan pada DAS lain yang

memberikan banyak manfaat pada lingkungan sehingga dapat diketahui

kemampuan DAS yang ada sehingga pemanfaatannya dapat dimaksimalkan

dan tetap ramah lingkungan.
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