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ABSTRAK

PERBANDINGAN ANALISIS DATA CURAH HUJAN YANG HILANG
MENGGUNAKAN METODE RECIPROCAL, NORMAL RATIO, DAN RATA-

RATA ALJABAR
(Studi Kasus : Curah Hujan Beberapa Stasiun Hujan Daerah Pringsewu)

OLEH

EDWIN FAISOL HASYIMZOEM

Data  curah  hujan  adalah  salah  satu  data  yang  berperan  penting  untuk
memperhitungkan suatu konstruksi khususnya daerah rawan banjir  ataupun daerah
dekat sungai dan laut. Dalam pencatatan data curah hujan terkadang terjadi suatu hal
yang  tidak  diinginkan  seperti  terdapat  kekosongan  data  curah  hujan  pada  derah
tertentu, hal ini tentu sangat berdampak pada perhitungan konstruksi. Pada data curah
hujan yang hilang dapat dilakukan prediksi curah hujan dengan menggunakan metode
rata-rata aljabar, reciprocal, dan normal ratio.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai korelasi dari data hujan hasil
prediksi dengan cara membandingkan korelasi  dari  ketiga metode tersebut dengan
menggunakan  tiga  stasiun  yaitu  R002,  R006,  dan  R018  di  daerah  Pringsewu.
Penelitian ini  bertujuan pula untuk mengetahui  fluktuasi  dari  hasil  korelasi  ketiga
metode tersebut  dengan metode manakah yang menghasilkan korelasi  terbaik dan
tidak terlalu berfluktuasi untuk menggantikan data curah hujan yang hilang.

Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan menggunakan metode  rata-rata  aljabar,
reciprocal,  dan  normal ratio didapatkan hasil  dengan metode  reciprocal diketahui
bahwa standar deviasi memiliki hasil terbaik yaitu senilai 0,22 yang dikategorikan
sebagai nilai yang kurang baik dan dengan metode reciprocal pula mendapatkan hasil
rata-rata korelasi senilai 0,36 yang dikategorikan sebagai nilai cukup baik. Hasil ini
adalah hasil  terbaik diantara metode lainnya yang dihitung menggunakan data per
tahun selama 34 tahun.

Kata kunci: metode rata-rata aljabar, metode reciprocal, metode normal ratio, curah
hujan yang hilang, korelasi Pearson, standar deviasi.



ABSTRACT

MISSING RAINFALL DATA ANALYSIS COMPARISON USING
RECIPROCAL METHOD, NORMAL RATIO, AND ALGEBRAIC AVERAGE

(Case study : Some Pringsewu Rainfall Stasions)

By

EDWIN FAISOL HASYIMZOEM

Rainfall data is one of the data which plays an important role in order to calculate
construction project,  especially for flood hazard zone nor near the river zone and
coastal area. In rainfall data recording sometimes an unwanted thing happened like a
rainfall  data  vacancy  in  certain  area,  this  is  certainly  has  an  impact  on  the
construction’s calculation. On a missing rainfall data, predictions can be made using
the method of reciprocal, normal ratio, and algebraic average.

The purpose of this study is to determine the correlation value from the result  of
rainfall data predictions by comparing the correlation values of theese three methods
by using three stasions R002, R006, and R018 in Pringsewu regency. This study also
aims  to  determine  the  fluctuations  in  the  results  of  theese  three  methods,  which
method produces the best correlation and is not too fluctuating in order to replace the
missing rainfall data.

The  results  of  this  research  that  has  been  done,  using  the  method  of  reciprocal
obtained that standard deviation has the best result among the other is  0,22 which is
categorized as poor value and the results of the correlation average of 0,36 which is
categorized as good enough .This result is the best values among the other methods
which is calculated using data per years for 34 years.

keywords: algebraic average method,reciprocal method,normal ratio method, missing
rainfall data,Pearson correlation,standard deviation.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah   

 

Indonesia merupakan negara  dengan iklim tropis yang hanya mempunyai dua musim 

yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dalam siklus hidrologi hujan merupakan 

faktor penting dalam menentukan kapasitas air yang ada di suatu Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Hujan yang turun di suatu daerah akan ditangkap dan sampai di 

permukaan bumi, sebagian mengalir masu ke sungai, dan akhirnya bermuara ke laut. 

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

daerah, iklim, musim, dan faktor-faktor lain yang menyebabkan hujan turun. 

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

daerah tersebut. Informasi hidrologi menjadi bagian yang sangat penting pada setiap 

perencanaan dan perancangan pengembangan sumber daya air misalnya untuk 

perencanaan irigasi, bendungan, drainase perkotaan, pelabuhan, dermaga, dan 

bangunan lainnya. Untuk dapat melakukan perencanaan yang baik, maka diperlukan 

data-data teknik yang akurat, salah satunya adalah data curah hujan, khususnya data 

curah hujan pada lokasi pembangunan. Ketersediaan data curah hujan terkadang 

menemui kendala yaitu kurang lengkapnya data yang dibutuhkan tersebut seperti 

hilang nya beberapa bagian dari data, serta kurang akuratnya data. Kejadian ini bisa  
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saja disebabkan karena kerusakan alat ukur curah hujan, kelalaian petugas, pergantian 

alat, pemindahan alat ukur. Ketidaklengkapan data yang diperoleh dapat berdampak 

pada analisis berikutnya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil analisis yang baik, 

maka diperlukan metode yang akurat untuk memprediksi atau untuk pengisian data 

curah hujan yang hilang. Untuk memperbaiki atau memprediksi data yang tidak 

lengkap atau yang hilang, maka dalam penelitian ini akan mempergunakan beberapa 

metode seperti metode rata rata aljabar, metode normal ratio,  dan metode reciprocal. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mencari dan menentukan deviasi  terkecil pada data hujan hasil perhitungan 

dengan data hujan terukur menggunakan metode rata rata aljabar, metode normal 

ratio, dan metode reciprocal. 

2. Mengetahui dan menganalisis kehilangan data hujan dengan metode manakah yang 

paling efektif untuk menggantikan data hujan yang telah hilang. 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah terutama pada : 

1. data hujan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hujan dari stasiun 

R002, R006 dan R018 dari kabupaten pringsewu. 

2. Data yang digunakan adalah data hujan harian. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rata rata aljabar, 

metode normal ratio, dan metode Reciprocal. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menghitung deviasi dan korelasi antara data curah hujan terukur dengan data curah 

hujan hasil prediksi dengan menggunakan metode metode di atas. 

2. Menentukan dengan metode manakah yang paling menghasilkan deviasi terkecil 

yang layak dijadikan pengganti data hujan yang hilang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Dapat mengetahui metode yang mempunyai akurasi terbaik, yaitu dengan angka 

deviasi terkecil, dan mempunyai koefisien korelasi yang mendekati satu. 

2. Dapat memberikan masukan untuk perencana dalam prediksi data curah hujan yang 

hilang.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Hujan 

Hujan adalah sebuah peristiwa turunnya butiran air dari langit yang jatuh  ke permukaan 

bumi. Hujan merupakan siklus perputaran air di planet bumi. Definisi hujan lainnya adalah 

sebuah peristiwa presipitasi (jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud 

cair ataupun beku ke permukaan bumi) berwujud cairan. Hujan membutuhkan keberadaan 

lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas 

permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi (perubahan wujud benda ke 

wujud yang lebih padat) uap air di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk 

jatuh. Dua proses yang mungkin terjadi secara bersamaan dapat mendorong udara semakin 

jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara ataupun penambahan uap-uap air ke 

udara. Butiran hujan mempunyai ukuran yang berbeda-beda mulai dari yang terbesar 

hingga yang terkecil. 

 

B. Curah Hujan 

 

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dan bermukim di permukaan tanah pada periode 

tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) yang tidak menguap, tidak meresap, dan 

tidak mengalir di atas permukaan bumi bila evaporasi tidak terjadi, runoff dan infiltrasi. 

Satuan curah hujan adalah mm, inch. Di Indonesia biasanya menggunakan satuan 

milimeter. 
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C. Proses Terjadinya Hujan 

Proses terjadinya hujan diawali dari sekumpulan titik-titik air di atmosfer bumiyang 

semakin berat, dan pada akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa turunnya butiran air 

dari atmosfer ke permukaan bumi disebut hujan. Kumpulan titik-titik air di atmosfer  

berasal dari menguapnya akibat dari penyinaran matahari (evaporasi) dan penguapan dari 

daun pepohonan atau rerumputan (transpirasi) yang kemudian mengalami pengembunan 

(kondensasi) membentuk awan yagn terbentuk dari terkumpulnya titik-titik air, kemudian 

bertambah berat dan jatuh ke bumi proses itulah yang disebut dengan  hujan. Hujan yang 

jatuh akan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga tertahan di permukaan tanah. Air 

hujan yang mengalir di atas permukaan tanah biasa disebut aliran permukaan atau surface 

runoff . Air hujan yang sampai ke permukaan tanah akan diserap ke dalam tanah 

(infiltrasi), mengisi cekungan bumi, jatuh ke sungai dan bermuara kembali ke laut. Hal ini 

seterusnya terjadi berulang-ulang maka kejadian ini dinamakan siklus hidrologi. 

 

D. Stasiun Curah Hujan 

 

Stasiun Curah Hujan adalah alat yang mampu mecatat curah hujan dan dalam hitungan 

menit bisa langsung diakses melalui internet sehingga potensi banjir bisa dideteksi sejak 

dini. Bukan hanya curah hujan yang dapat diukur, tetapi juga suhu, kelembaban, dan 

kecepatan angin sehingga kemungkinan terjadinya banjir, perubahan suhu, dan dapat 

memprediksi suatu preiode daerah itu kering atau basah, dan lain-lain sudah bisa 

diprediksi. alat ukur ini diletakkan di suatu tempat terbuka yang tidak dipengaruhi oleh 

bangunan atau pepohonan dengan ketelitian pembacaan sampai 1/10 mm. Alat ini 

mengamati sebanyak satu kali sehari dan dibaca sebagai curah hujan hari sebelumnya 

dengan waktu yang sama. 
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E. Alat Pengukur Hujan 

Hujan dapat diukur dengan menggunakan berbagai jenis Alat. Alat yang digunakan untuk 

mengukur curah hujan disebut penakar hujan. Tinggi atau ketebalan air dalam suatu 

daerah dalam satuan mm adalah materi yang diukur oleh alat pengukur hujan. Dalam 

mekanisme penggunaan alat pengukur hujan dibedakan menjadi 2 yaitu manual dan 

otomatis. Berikut ini adalah penjelasan lengkap alat penakar hujan atau alat pengukur 

curah hujan tersebut: 

1. Alat Pengukur Hujan Manual 

Alat penakar hujan manual adalah alat yang menakar hujan dengan menghitung secara 

manual dengan cara mengetahui volume air hujan yang tertampung dengan interval 

waktu tertentu saat terjadinya hujan. Ini adalah salah satu cara pengukuran  curah hujan 

dengan periode tertentu. Biasanya alat ini hanya berupa alat seperti wadah yang sudah 

di atur dan diketahui diameternya yang akan ditempatkan di suatu tempat tertentu. 

Penakar hujan manual dibagi dua jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Penakar Curah Hujan Ombrometer Biasa 

Penakar curah hujan ombrometer adlah pipa paralon yang mempuanyai tinggi 100 

cm dan biasanya terbuat dari seng yang tingginya 60 cm dengan warna aluminium. 

Alat inimempunyai prinsip kerja dengan membagi volume air hujan tertampung 

dengan luas mulut takaran atau (volume air hujan tertampung : luas mulut penakar). 

Biasanya di tempatkan di daerah-daerah tertentu dengan ketinggian 120-150 cm. 

Cara kerjanya : 

i. Mengamati pengukuran jumlah volume air. 
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ii. Volume air digunakan untuk mencari curah hujan pada jam tertentu ditempat 

pengamatan. 

iii. Perhitungan curah hujan dilakukan berdasar menikus dengan syarat curah hujan 

jika angka memiliki koma maka di genapkan dengan angka terdekat dan jika di 

angka berada antara, misalnya 13,5 maka di tetapkan menjadi angka ganjilnya. 

Misal 15,5 menjadi 15 dan 28,5 menjadi 29. 

b. Penakar curah hujan ombrometer obsevatorium 

Alat ini memakai gelas ukur dalam pengukuran curah hujannya. Di Indonesia cara 

ini banyak dijumpai. Kelebihan dari alat ini dibandingkan alat pengukur biasa yaitu 

pemasangannya lebih mudah, mempermudah pengamatan dan perhitungan dan 

pemeliharaan alat ini lebih mudah dibanding dengan alat pengukur manual lainnya. 

Alat ini memiliki suatu kekurangan yaitu pengamatan terbatas hanya selama 24 

jam. dan adanya resiko gelas ukur yang mudah rusak akan sering terjadi kesalahan 

dalam membaca pengukuran karena curah hujan yang berbeda-beda. 

Cara kerja: 

i. Air akan terperangkap di penampungan air. 

ii. Lalu air hujan tersebut diukur dengan gelas ukur. 

iii. Jika air yang akan diukur banyak, pengukuran dilakukan beberapa kali.. 
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Gambar 1. Abrometer Observatorium 

 

 

2. Alat Pengukur Hujan Otomatis 

Alat ini mengukur hujan dengan cara perekam (otomatis). Pengukur curah hujan 

ini dapat mengukur curah hujan yang rendah maupun tinggi. Selain itu, alat ini 

mengukur jeda waktu tertentu dan mencatat lamanya hujan yang terjadi. Alat ini 

dapat mengukur dan menentukan intensitas hujan yang terjadi.  Alat seperti ini 

tidak hanya dapat mengukur curah hujan saja tetapi banyak yang dapat 

dilakukan. 

Alat otomatis terdiri dari 3 komponen yaitu alat ukur, tempat penampungan atau 

pengumpul hujan dan juga corong. Alat ukur dan alat penampung (wadah 

Penampung)  di buat secara khusus sehingga bisa bekerja dengan otomatis. Alat 

penakar hujan otomatis terdiri dari beberapa jenis. Jenis tersebut antara lain: 

a. Penakar hujan tipe hellman 

Alat ini sering di pakai oleh BMKG yaitu rain feus dari jerman. 

Ada juga penakar hujan jenis ini yang berasal dari dalam negeri. 

http://4.bp.blogspot.com/-64OdgiDliXo/Wg1L6py6VFI/AAAAAAAAAOg/oSOAMSOO9tszb5ykGTkFlkzpXR4OiV-6ACK4BGAYYCw/s1600/abrometer+observatorium.png
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Cara kerja: 

i. Hujan masuk ke dalam corong dan terkumpul di  dalam tabung. 

ii. Tabung tersebut terdapat pelampung yang akan naik keatas jika terdapat 

air didalam tabung. 

iii. Di pelampung terdapat tongkat pena  yang mengikuti gerakan 

pelampung. 

iv. Pena akan mencatat gerakannya di pias dan akan mencapai pias teratas 

saat tabung hampir penuh. 

v. Saat  air berada dipenampung selang pada gelas air akan otomatis keluar 

sampai ketinggian ujung selang dan tabung. 

vi. hal ini berdasarkan sistem siphon atau leher angsa. 

vii. Keluarnya air membuat pelampung dan pena turun dan akan menggores 

garis vertikal. 

viii. Garis vertikal inilah yang akan di hitung untuk menentukan besar curah 

hujan. 

 

Gambar 2. Penakar Hujan Tipe Hellman 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-xpFO9LJWlFE/Wg1f3epScAI/AAAAAAAAAOw/IBWCoIjN7vIMSKlZ8Q89ZaRbzPFD6VOjQCK4BGAYYCw/s1600/tipe+hellman.png
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b. Penakar Hujan Bendix 

Berbentuk seperti tiang bendera dan memiliki cara kerja yang sederhana. 

Cara kerjanya: 

i.  Air hujan yang di tampung di wadag akan tertimbang. 

ii. Curah hujan dapat diketahui dengan melihat jarum sebagai indikator. 

 

Gambar 3. penakar hujan tipe bendix 

 

 

3. Penakar hujan tilting siphon 

Merupakan alat yang mengukur curah hujan dan intensitas hujan secara 

berkelanjutan. 

Cara kerja: 

i. Air hujan akan tertampung dipenampung air dan saat air penuh maka tabung akan 

menjadi miring. 

ii. Saat penampung air penuh maka penakar siphon akan mengeluarkan air dari 

penampungan dan air bergerak di dalam tabung akan tercatat di pias untuk 

mengetahui curah hujan yang ada. 

iii. Pengukuran dilakuan 24 jam dan tidak di waktu yang sama. 

http://4.bp.blogspot.com/-uVjEvboH-jU/Wg1gDGbI6KI/AAAAAAAAAO4/iTWQg1CUkEUjVDw8xqvx3Zt-LTnImQN0gCK4BGAYYCw/s1600/tipe+bendix.png
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Gambar 4. Penakar Hujan Tipe Siphon 

 

 

4. Penakar hujan tiping bucket 

 

alat penakar ini dapat menghitung akumulasi hujan di atas 200 mm/jam. 

  Cara kerja: 

i. Hujan yang masuk  ke dalam corong penakar akan mengisi bucket. 

ii. Bucket akan berjungkit dan bergantian dengan bucket yang menerima air sudah 

mencapai 0.5 mm atau 20 ml. 

iii. Pena akan menggores pias dengan gerakan naik turun sebesar 0.5 mm saat bucket 

berjungkit. 

http://2.bp.blogspot.com/-75A4HUCI8lc/Wg1gO_dXaJI/AAAAAAAAAPA/rJf3p2i9JRIAokPL_ob-0oouZcvdw3UZwCK4BGAYYCw/s1600/tipe+sihpon.png
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Gambar 5. Penakar hujan tipe tiping bucket 

 

 

5. Penakar hujan floating bucket 

 

Alat ini adalah penakar hujan jarak jauh. 

 

Cara kerja: 

 

i. Hujan akan terkumpul ke dalam wadah persegi panjang melalui corong 

ii. Data hujan akan tercatat dengan sistem pena pencatat yang memanfaatkan gerakan naik 

dari pelampung dalam tabung karena hujan. 

iii. Pena akan kembali ke posisi dasar saat penampung karena air akan dibuang dari 

penerimaan. 

http://2.bp.blogspot.com/-ou-85GZQZVY/Wg1giWQFItI/AAAAAAAAAPM/HIKPTCJKbqE-6ihqL5gWEBi5Xrv8aSfKgCK4BGAYYCw/s1600/tipe+tipping+buckeet.png
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Gambar 6. Alat Penakar Hujan Floating Bucket 

 

6. Penakar hujan weighing bucket 

alat penakar ini memiliki alat pencatat otomatis. Alat ini mempunyai corong penangkap 

air, ember penampung dan timbangan otomatis. 

Cara kerja: 

i.   Corong berada atas ember penampung dan ember penampung di atas timbangan. 

ii. Alat pencatat otomatis terhubung dengan permukaan kertas grafik. 

iii. Kertas grafik di gulung dengan sebuah kaleng silinder. 

iv. Saat hujan air telah tertampung di corong air akan mengalir ke ember. 

v. Kertas grafik akan mencatat setiap penambahan air ke dalam ember. 

vi. Golongan kertas akan di lepas untuk di analisis dalam periode waktu tertentu. 

http://4.bp.blogspot.com/-khIu23Om734/Wg1hF-LhtII/AAAAAAAAAPY/5NrBycYojyYWK-IRmzfF19WwEb4q-GmpgCK4BGAYYCw/s1600/floating-bucket-1-150x150.png
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Gambar 7. Alat Penakar Hujan Weighing Bucket 

 

 

7. Penakar hujan optical 

 

Alat optical sensor mempunyai sensor untuk mengetahui curah hujan. Sensor akan 

bnekerja saat air tertangkap. Alat optical memiliki saluran dan bekerja dalam sistem lokal. 

Setiap saluran memiliki diode laser dan photoresister. diode laser dan photoresister ini 

memiliki fungsi untuk mencatat gambar saat sensor bekerja. 

Cara kerja: 

i. Air hujan yang terkumpul membuat single drop jatuh ke batang laser. 

ii. Sensor mendeteksi air karena sudah di atur dengan posisi yang pas. 

iii. Flash photodetector akan di kirim dan di baca ke recoder. 

iv. Setelah itu kita akan tahu curah hujan yang terjadi ditempat tersebut. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-JZ98MkQt9CI/Wg1hhZdXYZI/AAAAAAAAAPg/0_9pj7hfOh8QfkOU5aW-SE84lwocXnQ6wCK4BGAYYCw/s1600/winghing-bucket-150x150.png
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Gambar 8. Alat Penakar Hujan Tipe Optical 

 

 

F. Metode Konvensional / Rata-rata Aljabar 

 

Metode Konvensional / Rata-rata Aljabar adalah metode yagn paling praktis dan mudah 

digunakan untuk melakukan pencarian hilangnya data hujan. Pengukuran dilakukan di 

beberapa stasiun hujan dalam periode yang sama lalu dijumlahkan dan dibagi dengan 

jumlah stasiun, stasiun yang digunakan dalam hitungan biasanya stasiun yang berdekatan. 

Rumus Metode Rata-rata Aljabar adalah : 

 

P =  P+ P2+,…, Pn 

n 

Keterangan : 

P= Curah hujan yang hilang 

P1,P2,P3.....Pn = hujan di stasiun1,2,3....n 

n = Jumlah stasiun hujan 

 

G. Metode Normal Ratio 

 

Metode perhitungan yang digunakan cukup sederhana yakni dengan menghitung data 

curah hujan di stasiun hujan yang berdekatan untuk mencari data curah hujan yang hilang 

http://3.bp.blogspot.com/-Z1LP7QOtqj4/Wg1h84IEoCI/AAAAAAAAAPs/b2mrvrARE08cWOr0-liJr5LniOXs7NYKgCK4BGAYYCw/s1600/optical+(1).png
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di stasiun tersebut. Variabel pada metode ini merupakan curah hujan harian di stasiun lain 

dan jumlah curah hujan 1 tahun pada stasiun lain tersebut. Rumus Metode Normal Ratio 

adalah : 

      

........................................................................................................................................(2) 

 

Keterangan : 

Px = Hujan yang hilang di stasiun x 

Nx = Hujan tahunan normal pada stasiun X 

Na, Nb, Nc= Hujan tahunan normal pada stasiun A,B,C 

Pa, Pb,Pc = Hujan pada saat yang sama dengan hujan yang hilang pada stasiun A, B, C 

n = Jumlah stasiun di sekitar x 

 

H. Metode Reciprocal 

 

 

Perhitungan metode ini mendekati seperti perhitungan Metode Normal Ratio yaitu 

menghitung stasiun yang berdekatan untuk mencari data curah hujan yang hilang di 

stasiun tersebut. Jika pada metode Normal Ratio yang digunakan adalah jumlah curah 

hujan dalam 1 tahun, variabel yang digunakan dalam metode adalah jarak stasiun yang 

akan dicari dengan stasiun terdekat data curah hujan yang hilang. Rumus metode ini 

adalah : 

 

 

   

 
      

    
 

      
    

 
      

  

 
      

 
 

      
  

 
      

  

……………………………………………………………...........(3) 
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Keterangan : 

Px = Hujan yang hilang di stasiun X, dalam mm 

dXA, dXB, dXC= jarak dari stasiun X ke masing-masing stasiun dalam km 

Pa, Pb, Pc = Hujan pada saat yang sama dengan hujan yang di pertanyakan pada stasiun 

A, B, C dalam mm 

 

I. Koefisien Korelasi Pearson 

Koefisien korelasi Pearson merupakan metode yang dipakai untuk memperkirakan 

hubungan antar variabel (terutama kuantitatif). Jika data hasil penelitian pengukuran 

terdiri dari banyak variabel, maka dalam melakukan analisa lanjutan perlu mengetahui 

pemilihan tentang variabel apa saja yang mempunyai hubungan kuat. Analisa korelasi 

adalah studi yang membahas  derajat asosiasi atau derajat hubungan antar variabel. 

Analisa korelasi tidak dapat terpisahdari analisa regresi, karena variabel hasil 

pengamatan memiliki kaitan erat dengan variabel lainnya, maka untuk dapat 

meramalkan nilai variabel pada suatu individu lain berdasarkan nilai variabel-

variabelnya. Hal ini dilakukan dengan analisa regresi (Walpole, 1993) Besaran koefisien 

korelasi didefinisikan sebagai : 

  
     ̅      

√           √         
 

 

 

 

 

 

x = Data terukur hujan 

y = Data hasil perhitungan 

Batasan koefisien korelasi : 
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−1 ≤ r ≤1 ..................................................................................................................(5) 

 

Untuk mempermudah melakukan Interpretasi koefisien korelasi 

dibuatlah kategori sebagai berikut : 

a. Jika r mendekati 1, maka kedua variabel memiliki hubungan 

erat secara positif, artinya : semakin besar nilai variabel pertama dari suatu 

objek, semakin besar pula nilai variabel kedua pada objek yang sama. 

b. Jika r mendekati -1, kedua variabel berkaitan erat secara negatif, artinya : 

semakin besar nilai variabel pertama dari suatu objek, diharapkan semakin kecil 

nilai variabel kedua pada objek yang sama. 

c. Jika r mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan sangat 

lemah atau tidak memiliki hubungan sama sekali, artinya : tidak ada 

hubungan antara nilai variabel pertama dengan nilai variabel kedua. 

d. (0) : Tidak mempunyai korelasi antar variabel 

e. (>0 – 0,25): Korelasi sangat lemah 

f. (>0,25 –0,5): Korelasi cukup 

g. (>0,5 –0,75): Korelasi kuat 

h. (>0,75 –0,99): Korelasi sangat kuat 

i. (1): Korelasi sempurna 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah beberapa Stasiun Pengamat Curah Hujan yang 

berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan 3 (tiga) stasiun curah hujan yaitu Stasiun Pringsewu, Stasiun Wonokriyo, 

dan Stasiun Banyuwangi. 

 

B. Data yang digunakan 

Data hujan harian dari beberapa daerah di Kabupaten Pringsewu diambil dari Balai Besar 

Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS). Data hujan yang dipergunakan untuk 

penelitian ini dengan periode 33 tahun dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2017. 

 

 

C.  Studi Pustaka 

Studi Pustaka ini dipergunakan untuk menambah pengetahuan penulis dalam membantu 

analisa dari data curah hujan menggunakan metode rata-rata aljabar, metode normal 

ratio, dan metode reciprocal. melalui buku-buku dan jurnal yang berisi mengenai 

metode-metode tersebut.  
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D. Metode Penyajian   

Penyajian data pada metode analisis ini dengan menggunakan beberapa jenis bentuk 

penyajian data untuk membantu menganalisis hasil dari proses metode, penyajian yang 

digunakan yaitu : 

1. Gambar : digunakan untuk menunjukan sebuah keadaan dari sebuah hasil anaisis 

dalam bentuk visual sehingga mudah dipahami, 

2. Tabel : digunakan untuk melampirkan data dengan efisien yang dimasukkan dalam 

suatu format yang bersifat tabular agar singkat dan dapat mudah dipahami, 

3. Grafik : digunakan untuk menampilkan sebuah hasil analisa yang berupa sebuah 

gambar. 

 

 

E.  Pengolahan Data  
 

 

1. Normalisasi Data   

 Pertama kali yang harus dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data curah hujan 

yang akan dihitung dalam satu tahun dan menyajikannya dalam betuk tabel dan 

memberikan angka 0 pada hari tidak terjadinya hujan. Dalam tabel itu juga terdapat 

bulan dan tanggal terjadinya hujan yang dicatat oleh stasiun hujan tersebut. Kemudian 

data dari beberapa stasiun hujan tersebut diolah menggunakan microsoft excel. Data 

tersebut diolah dan diurutkan terlebih dahulu menjadi data dalam bentuk time series. 

2. Uji validasi data   

Data hujan tiap stasiun harus diuji untuk mengetahui data mana yang nantinya dipakai 

dengan cara menggunakan metode kurva massa ganda untuk megetahui simpangan dat 

hujan yang terjadi. 
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3. Pemodelan Data Hilang    

Pada Proses permodelan data hilang hujan terukur dibuat seolah-olah terjadi data yang 

hilang, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari curah hujan yang hilang 

menggunakan metode Rata rata al-jabar, Normal ratio, dan Reciprocal. 

 

F. Proses Data 

1. Metode Normal Ratio 

Data curah hujan yang hilang akan dicari menggunakan perhitungan dengan tiga 

stasiun hujan yang berbeda. Metode ini menggunakan perhitungan sederhana yaitu 

dengan memperhitungkan data curah hujan di beberapa stasiun hujan yang saling 

berdekatan untuk mencari data hujan yang hilang. 

2. Metode Reciprocal 

Data hujan yang hilang akan dicari menggunakan beberapa stasiun pengamat curah 

hujan yang jaraknya berdekatan, karena jarak adalah faktor koreksi pada metode ini 

untuk menghasilkan hasil yang paling mendekati data sesungguhnya. 

3. Metode Rata-Rata Aljabar   

Data hujan yang hilang ini dilakukan perhitungan dengan cara konvensional/Rata-

rata aljabar. Metode ini sangat sederhana dengan cara hanya melakukan perata-

rataan pada stasiun terdekat. 

 

4. Koefesien korelasi   

Membandingkan Data Curah hujan yang hilang dari hasil perhitungan menggunakan 

metode normal ratio, metode reciprocal,  metode rata-rata aljabar, dengan data curah 

hujan terukur kemudian dihitung korelasinya. 
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G. Kesimpulan   

 

Hasil dari perhitungan data curah hujan yang hilang dibandingkan dengan data curah 

hujan yang terukur, maka dapat diambil kesimpulan seberapa besar korelasi antara data 

curah hujan hasil perhitungan dan data curah hujan yang terukur. Hasil dari 

kesimpulam ini digunakan untuk dapat mengetahui manakah metode yang 

menghasilkan nilai korelasi terbaik untuk digunakan sebagai data pengganti yang 

hilang. 
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H. Diagram Alir 

 
Gambar 9. Diagram Alir  



 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 

(BBWSMS) setelah dilakukan uji konsistensi didapatkan hasil yang cukup 

konsisten untuk digunakan. 

2. Dari data yang diteliti selama 34 tahun diketahui bahwa standar deviasi 

dengan menggunakan metode reciprocal dengan rata-rata seluruh stasiun 

senilai 0,22 (>0 – 0,25 sangat lemah) dapat diartikan bahwa dengan metode 

reciprocal standar deviasi dari korelasi data adalah yang paling  baik 

daripada metode lainnya karena fluktuasi data korelasi terbaik diantara 

metode lainnya. 

3.  Dengan menggunakan metode reciprocal didapatkan hasil rata-rata korelasi 

dari data 34 tahun pada seluruh  stasiun senilai 0,36 yang dikategorikan 

korelasi cukup (>0,25 –0,5).  

4. Dari hasil penelitian ini metode reciprocal dinyatakan sebagai metode 

terbaik untuk pencarian data hujan yang hilang pada penelitian ini 

dikarenakan korelasi yang didapatkan adalah kategori cukup baik dan 
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mendapatkan hasil standar deviasi yang terbaik diantara metode rata-rata al 

jabar dan normal ratio yang mana tidak terlalu berfluktuasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut: 

 

1. Data hujan yang digunakan haruslah data yang memiliki kualitas yang baik, 

karena peramalan hujan yang hilang sangat bergantung pada data yang 

akurat. 

2. Data hujan yang digunakan sebisa mungkin adalah data yang lengkap dan 

berkelanjutan tanpa terpotong-potong agar hasil yang didapatkan lebih 

akurat. 

3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat perlu dilakukan penelitian 

dengan stasiun acuan yang lebih dekat dengan stasiun yang ada. 
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