
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hujan 

 

Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa 

hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es. Di daerah tropis hujan 

memberikan sumbangan terbesar sehingga seringkali hujanlah yang dianggap 

presipitasi (Triatmodjo, 2008).  Sedangkan menurut Sosrodarsono (1976) 

presipitasi adalah nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah 

dalam rangkaian proses siklus hidrologi, biasanya jumlah selalu dinyatakan 

dengan dalamnya presipitasi (mm). Jika uap air yang jatuh berbentuk cair disebut 

hujan (rainfall) dan jika berbentuk padat disebut salju (snow). 

 

Atmosfer bumi mengandung uap air, meskipun jumlah uap air sangat kecil 

dibanding gas-gas lain di atmosfer, tetapi merupakan sumber air tawar terpenting 

bagi kehidupan di bumi. Air berada di udara dalam bentuk gas (uap air), zat cair 

(butir-butir air), dan kristal-kristal es. Kumpulan butir-butir air dan kristal-kristal 

es tersebut mempunyai ukuran yang sangat halus (diameter 2-40 mikron) 

membentuk awan yang melayang di udara, awan terbentuk sebagai hasil 

pendinginan dari udara basah yang bergerak ke atas. Proses pendinginan terjadi 

karena menurunnya suhu udara secara adiabatis dengan bertambahnya ketinggian. 

Partikel debu, kristal garam, dan kristal es yang melayang di udara dapat 



 

berfungsi sebagai inti kondensasi yang dapat mempercepat proses pendinginan, 

dengan demikian ada dua syarat penting terjadinya hujan yaitu massa udara harus 

mengandung cukup uap air dan massa udara harus naik ke atas sedemikian 

sehingga menjadi dingin (Triatmodjo, 2008). 

 

B. Tipe Hujan 

 

Hujan terjadi karena udara basah yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan 

sehingga terjadi proses kondensasi, naiknya udara keatas dapat terjadi secara 

siklonik, orografik, dan konvektif. Hujan dapat dibedakan berdasarkan cara naik 

udara ke-atas yaitu : (Triatmodjo, 2008) 

1. Hujan konvektif 

Di daerah tropis pada musim kemarau udara yang berada di dekat permukaan 

tanah mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan tersebut menyebabkan 

rapat massa berkurang, udara basah naik ke atas dan mengalami pendinginan 

sehingga terjadi kondensasi dan terjadi hujan. Hujan yang terjadi karena proses ini 

disebut hujan konvektif. Biasanya terjadi setempat, mempunyai intensitas yang 

tinggi dan durasi singkat. 

2. Hujan siklonik 

Jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara dingin 

yang relatif berat, maka udara panas akan bergerak di atas udara dingin. Udara 

yang bergerak ke atas tersebut akan mengalami  pendinginan dan kemudian 

terkondensasi dan terbentuk awan dan hujan. Hujan yang terjadi disebut hujan 

siklonik, yang mempunyai sifat tidak terlalu lebat dan berlangsung lebih lama. 

 



 

3. Hujan orografis 

Udara lembab yang tertiup angin dan melintasi daerah pegunungan akan naik dan 

mengalami pendinginan sehingga terbentuk awan dan hujan. Sisi gunung yang 

dilalui awan tersebut banyak mendapatkan hujan, sedang sisi yang lain (sisi yang 

berlawanan arah) dilalui udara kering. Daerah tersebut tidak tetap tergantung pada 

musim (arah angin). Hujan ini terjadi di pegunungan dan merupakan pemasok air 

tanah, danau, bendungan, dan sungai. 

 

C. Parameter Hujan 

 

Jumlah hujan yang jatuh di permukaan bumi dinyatakan dalam kedalaman air 

(biasanya mm), yang dianggap terdistribusi secara merata pada seluruh daerah 

tangkapan air. Intensitas hujan adalah jumlah curah hujan dalam satuan waktu, 

yang biasanya dinyatakan dalam mm/jam, mm/hari, mm/bulan dan sebagainya, 

yang kemudian disebut hujan jam-jaman, hujan harian, hujan mingguan, hujan 

bulanan dan sebagainya (Triatmodjo, 2008). 

 

Menurut Sosrodarsono dalam buku hidrologi karya Bambang Triatmodjo (2008) 

menjelaskan bahwa curah hujan tidak bertambah sebanding dengan waktu. Jika 

durasi waktu lebih lama penambahan curah hujan lebih kecil dibandingkan 

dengan penambahan waktu, karena hujan bisa berkurang atau berhenti seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

 

Durasi hujan adalah hujan yang dihitung dari saat mulai hujan sampai hujan 

berhenti, yang biasanya dinyatakan dalam jam. Intensitas hujan rerata adalah 

perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan. 



 

Tabel 2.1. Keadaan hujan dan intensitas hujan 

 

Keadaan Hujan 
Intensitas Hujan (mm) 

1 Jam 24 Jam 

Hujan sangat ringan <1 <5 

Hujan ringan 1-5 5-20 

Hujan normal 5-10 20-50 

Hujan lebat 10-20 50-100 

Hujan sangat lebat >20 >100 
Sumber : buku hidrologi terapan karya Bambang Triatmodjo 

Distribusi hujan sebagai fungsi waktu yang menggambarkan variasi kedalaman 

hujan, dapat dinyatakan dalam bentuk diskret atau kontinyu yang disebut sebagai 

hidrograf, yaitu histogram kedalaman hujan atau intensitas hujan. 

 

D. Pengukuran Hujan 

Dari beberapa jenis presipitasi, hujan adalah yang paling bisa diukur. Pengukuran 

dapat dilakukan secara langsung dengan menampung air hujan yang jatuh, namun 

tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah tangkapan air akan tetapi hanya dapat 

dilakukan pada titik-titik yang ditetapkan dengan menggunakan alat pengukur 

hujan (Triatmodjo, 2008). 

 

Alat pengukur hujan dapat dibedakan menjadi 2 macam : 

1. Alat penakar hujan biasa 

Alat penakar hujan biasa terdiri dari corong dan botol penampung yang berada 

dalam satu tabung silinder. Alat ini dapat digunakan dengan ditempatkan di 

tempat terbuka yang tidak dipengaruhi pepohonan dan gedung yang ada di 

sekitarnya. Air hujan yang jatuh di corong akan tertampung di dalam tabung 

silinder, dengan mengukur volume air yang tertampung dan luas corong akan 

diketahui kedalaman hujan. Curah hujan kurang dari 0,1 mm maka akan dicatat 



 

0,0 mm sedangkan untuk kejadian tidak ada hujan dengan garis (-). Pada 

pengukuran ini dilakukan setiap hari dengan pembacaan dilakukan pada pagi hari, 

sehingga hujan tercatat adalah hujan selama satu hari atau hujan harian. Alat 

penakar hujan biasa tidak dapat mengetahui kederasan (intensitas) hujan. 

 

2. Alat penakar hujan otomatis 

Alat ini mengukur hujan secara kontinyu sehingga dapat diketahui intensitas hujan 

dan lama waktu hujan. Ada beberapa macam alat penakar hujan otomatis yaitu 

alat penankar hujan jenis pelampung, alat penakar hujan jenis timba jungkit, alat 

penakar hujan jenis timbangan. 

 

E. Kualitas Data 

 

Data hujan yang diperoleh dan dikumpulkan dari institusi pengelolanya, perlu 

mendapatkan perhatian secukupnya. Beberapa kemungkinan kesalahan dapat 

terjadi, kesalahan yang paling banyak dijumpai adalah kurang lengkapnya data, 

banyaknya bagian-bagian data hilang, atau rusak (Harto, 1993). 

 

Untuk menghadapi keadaan di atas, ada dua langkah yang dapat dilakukan 

1. Membiarkan saja data yang hilang tersebut karena dengan cara apapun data 

tersebut tidak dapat diketahui dengan tepat. 

2. Bila dipertimbangkan bahwa data tersebut mutlak diperlukan, maka perkiraan 

data tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara yang dikenal. 

Sampai saat ini paling tidak dikenal dua cara untuk memperkirakan data, yaitu 

dengan cara normal ratio method (Linsley, et al, 1958) dan reciprocal method 



 

atau inversed squared distance (Simanton dan Osborne, 1980).  (dalam buku 

Analisis Hidrologi oleh Sri Harto Br, 1993) 

1. Normal ratio method 

Normal ratio method  hanya boleh digunakan bila variasi ruang hujan (spatial, 

areal variation) tidak terlalu besar. Pengertian hujan normal adalah rata-rata hujan 

dengan jangka waktu pengukuran 15-20 tahun. Hal tersebut tidak selalu dapat 

diperoleh, maka besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran hujan selama 

jangka waktu maksimum yang dapat tersedia dengan jumlah setasiun acuan yang 

diajukan umumnya paling tidak tiga buah. 

Cara ini didasarkan pada persamaan berikut ini : 

   
 

 
    

  

  

    
  

  

        
  

  

  (1) 

 

dengan : 

Px : hujan pada setasiun X yang diperkirakan, 

Nx  : hujan normal tahunan di setasiun X, 

NA : hujan normal tahunan di setasiun A, 

PA : Hujan di setasiun A yang diketahui, 

n : jumlah setasiun referensi. 

 

2. Reciprocal Method 

Reciprocal Method merupakan cara yang dianggap memiliki kualitas lebih baik, 

dengan memanfaatkan jarak atar setasiun sebagai faktor koreksi (weighting 

factor). Hal ini dapat dimengerti karena korelasi antara dua setasiun hujan makin 

kecil dengan makin jauhnya jarak antar setasiun tersebut. Setasiun pengukuran 

hujan yang dijadikan referensi minimal tiga buah setasiun hujan. 



 

Cara ini menggunakan persamaan berikut untuk mengetahui data yang hilang : 
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dengan  : dXA adalah  jarak antara setasiun X dan setasiun A 

 

F. Model Hidrologi 

 

Model hidrologi menurut Sri Harto (1993) adalah sebuah sajian sederhana (simple 

representation) dari sebuah sistem hidrologi yang kompleks. Sistem menurut 

Dooge dalam buku Analisis Hidrologi oleh Sri Harto (1993) ditakrifkan sebagai 

suatu struktur, alat, skema, atau prosedur baik riel maupun abstrak, yang dikaitkan 

dalam satu referensi waktu tertentu sebuah masukan atau sebab, tenaga atau 

informasi dengan keluaran, pengaruh atau tanggapan secara menyeluruh. 

Dalam hidrologi terdapat beberapa macam klasifikasi model yang dapat 

digunakan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori berikut ini : (menurut 

Dooge, 1968; Clarke, 1973; Nemec, 1973; dalam buku Analisis Hidrologi oleh Sri 

Harto) 

1. Model fisik (physical model), dibuat dengan skala tertentu untuk menirukan 

prototipenya 

2. Model analog (analog model), disusun menggunakan rangkaian resistor 

kapasitor untuk memecahkan  persamaan-persamaan diferensial yang 

mewakili proses hidrologi 

3. Model matematik (mathematical model) menyajikan sistem dalam rangkaian 

persamaan, dan kadang-kadang dengan ungkapan-ungkapan yang menyajikan 

hubungan antar variabel dan parameter 



 

 

Dalam model variabel dan parameter masukan atau keluaran dapat disajikan 

dalam bentuk lumped maupun distributed. Variabel atau parameter disebut 

lumped apabila besaran yang diwakilinya tidak mempunyai variabilitas ruang. 

Masukan berupa hujan rata-rata DAS misalnya merupakan masukan yang bersifat 

lumped, sebaliknya variabel dan parameter yang distributed mengandung ruang 

dan waktu (Harto, 1993). Menurut Clarke (1973) perbedaan atara variabel dan 

parameter adalah : (dalam buku Analisis Hidrologi oleh Sri Harto Br, 1993) 

1. Parameter adalah besaran yang menandai suatu sistem hidrologi yang 

memiliki nilai tetap, tidak tergantung dengan waktu. 

2. Variabel adalah besaran yang menandai suatu sistem, yang dapat diukur dan 

memiliki nilai berbeda pada waktu yang berbeda. 

 

Menurut Sri Harto Br dalam buku Analisis Hidrologi (1993) tujuan penggunaan 

model dalam hidrologi adalah : 

1. Peramalan (forecasting), termasuk didalamnya untuk sistem peringantan dan 

manajemen. Pengertian peramalan di sini menunjukkan baik  besaran maupun 

waktu kejadian yang dianalisis berdasar cara probabilistik. 

2. Perkiraan (prediction), pengertian yang terkandung didalamnya adalah 

besaran kejadian dan waktu hipotetik. 

3. Sebagai alat deteksi dalam masalah pengendalian. Dengan sistem yang telah 

pasti dan keluaran yang telah diketahui maka masukan dapat dikontrol atau 

diatur 

4. Sebagai alat pengenal (identification tool) dalam masalah perencanaan 

5. Ekstrapolasi data atau Informasi 



 

6. Perkiraan lingkungan akibat tingkat prilaku manusia yang berubah/meningkat 

7. Penelitian dasar pada proses hidrologi 

 

G. Konsep Dasar Pemodelan Hidrologi 

 

1. Daur hidrologi 

Konsep dasar yang digunakan dalam model hidrologi adalah daur hidrologi 

(hydrologic cycle). Konsep ini merupakan konsep yang telah diterima sampai saat 

ini, setelah melalui proses panjang sejak orang mulai berfikir tentang asal-usul air 

yang terdapat di permukaan dan air yang ada di dalam tanah. Masing-masing  

komponen aliran mempunyai sifat yang berbeda, sesuai dengan penelusuran air 

hujan melalui DAS (Harto, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daur hidrologi secara skematik adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Daur hidrologi 

 

2. Evaluasi Kualitatif 

Daerah aliran sungai (DAS, catchment, watershed, drainage basin) ditakrifkan 

sebagai wilayah yang mengalirkan air ke sebuah sungai. Dalam penyusunan 

model hidrologi, titik berat analisis dipusatkan pada proses pengalihragaman 
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(transformation) hujan menjadi debit melalui sistem DAS. Semua komponen yang 

berpengaruh pada proses ini perlu diamati dan ditelaah dengan cermat. Baik 

komponen hidrologi, meteorologi, geologi, secara kuantitatif memberikan 

informasi sifat masing-masing komponen maupun hubungan antarkomponen dan 

kemungkinan jangkau (range) nilai-nilai ekstrem yang terjadi di sistem DAS yang 

dimaksud. Ditinjau dari jenis dan variabilitas sifat variabel DAS, dalam satu 

waktu tertentu nilainya memiliki jangkauan yang sangat luas. 

 

3. Kebutuhan dan Perkiraan 

Dalam praktek di lapangan sangatlah sulit memilih model yang akan digunakan 

untuk menganalisis suatu sistem DAS tertentu (Harto 1993), pada dasarnya 

pemilihan model didasarkan kepada : 

1. Dari mana dan dengan kondisi seperti apa model tersebut dikembangkan 

2. Untuk tujuan apa model tersebut dikembangkan 

3. Pendekatan mana (empiric, matematic, statistic) yang digunakan 

4. Dalam batas-batas mana model tersebut masih berlaku 

Pada dasarnya semua model dapat digunakan, asal sistem DAS yang dianalisis 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berlakuanya suatu model. 

 

H. Model  Periodik  dan Stokastik Curah Hujan 

 

Model stokastik adalah model yang terdiri dari satu atau lebih unsur, yang 

menyusun hubungan antara masukan dan keluarannya mengikutsertakan 

pengertian kesempatan kejadian (chance of occurence) dan memperkenalkan 

konsep probabilitas (Harto, 1993). Model periodik dan stokastik curah hujan 

didefinisikan sebagai model yang masukannya (data hujan harian) dipangaruhi 



 

oleh parameter-parameter iklim seperti suhu udara, arah angin, kelembaban udara 

dan lain-lain. Sehingga data hujan besifat periodik dan stokastik (Zakaria, 2008). 

 

Prosedur matematika yang diambil untuk memformulasikan model yang 

diprediksi akan didiskusikan selanjutnya. Tujuan yang paling prinsip dari analisis 

ini adalah untuk menentukan model yang realistis untuk menghitung dan 

menguraikan data hujan seri waktu menjadi berbagai komponen frekuensi, 

amplitudo, dan fase hujan yang bervariasi. 

Secara umum, data seri waktu dapat diuraikan menjadi komponen deterministik, 

yang mana ini dapat dirumuskan menjadi nilai nilai yang berupa komponen yang 

merupakan solusi eksak dan komponen yang bersifat stokastik, yang mana nilai 

ini selalu dipresentasikan sebagai suatu fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi 

data seri waktu. Data seri waktu Xt, dipresentasikan sebagai suatu model yang 

terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut: (Rizalihadi, 2002; Bhakar, 2006; dan 

Zakaria, 2008), 

            (3) 

 

dimana, 

Tt = komponen trend, t = 1, 2, 3, ..., N 

Pt = komponen periodik 

St = komponen stokastik 

Komponen trend menggambarkan perubahan panjang dari pencatatan data hujan 

yang panjang selama pencatatan data hujan, dan dengan mengabaikan komponen 

fluktuasi dengan durasi pendek. Apabila data hujan yang digunakan, diperkirakan 

tidak memiliki trend.  



 

 

Sehingga persamaan (1) dapat dipresentasi-kan sebagai berikut, 

         (4) 

 

Persamaan (2) adalah persamaan pendekatan untuk mensimulasikan model 

periodik dan stokastik dari data curah hujan harian. 

 

1. Metode spektral 

 

Metode spektrum merupakan salah satu metode transformasi yang umumnya 

dipergunakan di dalam banyak aplikasi. Metode ini dapat dipresentasikan sebagai 

persamaan Transformasi Fourier sebagai berikut, (Zakaria, 2003; Zakaria, 2008): 

 (  )  
  

 √ 
∑  (  )  

      
 

       

     

      

 (5) 

 

Dimana P (tn) adalah data seri curah hujan dalam domain waktu dan P(fm) adalah 

data seri curah hujan dalam domain frekuensi. tn adalah variabel seri dari waktu 

yang mempresentasikan panjang data ke N, fm variabel seri dari frekuensi. 

 

Berdasarkan pada frekuensi curah hujan yang dihasilkan dari Persamaan (4), 

amplitudo sebagai fungsi dari frekuensi curah hujan dapat dihasilkan. Amplitudo 

maksimum dapat ditentukan dari amplitudo amplitudo yang dihasilkan sebagai 

amplitudo signifikan. Frekuensi curah hujan dari amplitudo yang signifikan 

digunakan untuk mensimulasikan curah hujan harian sintetik atau buatan yang 

diasumsikan sebagai frekuensi curah hujan yang signifikan. Frekuensi curah hujan 

signifikan yang dihasilkan dipergunakan untuk menghitung frekuensi sudut dan 



 

menentukan komponen priodik curah hujan harian dengan menggunakan 

Persamaan (4). 

2. Komponen periodik 

 

Komponen periodik P(t) berkenaan dengan suatu perpindahan yang berosilasi 

untuk suatu interval tertentu (Kottegoda 1980). Keberadaan P(t) diidentifikasikan 

dengan menggunakan metode Transformasi Fourier. Bagian yang berosilasi 

menunjukkan keberadaan P(t), dengan menggunakan periode P, beberapa periode 

puncak dapat diestimasi dengan menggunakan analisis Fourier. Frekuensi 

frekuensi yang didapat dari metode spektral secara jelas menunjukkan adanya 

variasi yang bersifat periodik. Komponen periodik P(fm) dapat juga ditulis dalam 

bentuk frekuensi sudut ωr . Selanjutnya dapat diekspresikan sebuah persamaan 

dalam bentuk Fourier sebagai berikut, (Zakaria, 1998): 
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Persamaan (4) dapat disusun menjadi persamaan sebagai berikut, 
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 (7) 

 

dimana: 

P(t )  = komponen periodik, 

P ˆ (t)  = model dari komponen periodik, 

Po  = Ak+1 = rerata curah hujan harian (mm), 

ωr  = frekuensi sudut (radian), 

t  = waktu (hari), 



 

Ar, Br  = koefisien komponen Fourier, 

k  = jumlah komponen signifikan. 

 

3. Komponen stokastik 

Komponen Stokastik dibentuk oleh nilai yang bersifat random yang tidak dapat 

dihitung secara tepat. Stokastik model, dalam bentuk model autoregresif dapat  

ditulis sebagai fungsi matematika sebagai berikut, 

     ∑            

 ( )

   

 (8) 

 

Persamaan (6) dapat diuraikan menjadi, 

                               (9) 

 

dimana, 

b = parameter model autoregressif. 

ε  = konstanta bilangan random 

k = 1, 2, 3, 4, ..., p = orde komponen stokastik 

Untuk mendapatkan parameter model dan konstanta bilangan random dari model 

stokastik di atas dapat dipergunakan metode kuadrat terkecil (least squares 

method). 

 

4. Metode kuadrat terkecil (least squares method) 

 

Di dalam metode pendekatan kurvanya, sebagai suatu solusi pendekatan dari 

komponen-komponen periodik P(t), dan untuk menentukan fungsi  P ˆ(t) dari 

Persamaan (5), sebuah prosedur yang dipergunakan untuk mendapatkan model 



 

komponen periodik tersebut adalah metode kuadrat terkecil (Least squares 

method). Dari Persamaan (5) dapat dihitung jumlah dari kuadrat error antara data 

dan model periodik (Zakaria, 1998) sebagai berikut,  jumlah kuadrat error 

  ∑{ ( )   ̂( )}
 

   

   

 (10) 

 

Dimana J adalah jumlah kuadrat error yang nilainya tergantung pada nilai 

koefisien komponen fourier (Ar dan Br). Selanjutnya koefisien J hanya dapat 

menjadi minimum bila memenuhi persamaan sebagai berikut, 
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Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, didapat komponen Fourier Ar dan 

Br. Berdasarkan koefisien Fourier ini dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut, 

a. curah hujan harian rerata, 

        (12) 

 

b. amplitudo dari komponen harmonik, 

   √  
    

 
 (13) 

 

c. Fase dari komponen harmonik, 

         (
  

  
) (14) 

 

 

 

Rerata dari curah hujan harian, amplitudo dan fase dari komponen harmonik dapat 

dimasukkan ke dalam sebuah persamaan sebagai berikut, 
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Persamaan (13) adalah model periodik dari curah hujan harian dimana yang 

periodik didapat berdasarkan data curah hujan harian dari stasiun curah hujan . 

 

Berdasarkan hasil simulasi yang didapat dari model periodik curah hujan harian, 

dapat dihitung komponen  stokastik curah hujan harian. Komponen stokastik 

merupakan selisih antara data curah hujan harian dengan hasil simulasi curah 

hujan yang didapat dari model periodik. Selanjutnya Parameter stokastik dapat 

dicari dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (least squares method). 


