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ABSTRAK 

 

 

Analisis Pengaruh Pembagian Sub-DAS Terhadap Debit Puncak dengan 

Menggunakan Software HEC-HMS 

 

Sungai Way Besai yang terletak pada kecamatan Sumberjaya, kabupaten Lampung 

Barat memiliki DAS yang cukup besar sehingga DAS tersebut dapat dibagi dalam 

beberapa Sub-DAS. Pembagian jumlah Sub-DAS di sungai Way Besai dilakukan 

untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan nilai debit puncak pada saat dilakukan 

perhitungan debit puncak pada beberapa jumlah sub-DAS yang berbeda.  Model 

HEC-HMS merupakan model hidrologi numerik yang dikembangkan oleh 

Hidrologic Engineering Center (HEC) dari US Army Corps Of Engineers.  

Pada penelitian ini dilakukan 3 pembagian sub-DAS yaitu pembagian 5 sub-DAS, 

11 sub-DAS, dan 25sub-DAS. Metode yang dilakukan pada software HEC-HMS 

yaitu metode user gage weighting untuk  perhitungan precipitation, metode SCS 

curve number untuk perhitungan volume runoff, metode SCS unit hydrograph untuk 

perhitungan direct runoff, metode constant monthly untuk perhitungan baseflow, 

dan metode muskingum untuk perhitungan routing.  Hasil dari  penelitian ini 

menunjukan bahwa semakin banyak jumlah pembagian sub-DAS semakin besar 

nilai debit puncak yang dihasilkan. 

Kata kunci : Way Besai, HEC-HMS, DAS, Sub-DAS, Debit Puncak.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Analysis of the Effect of SUB – Bassin Distribution on Peak Discharge by 

Using HEC-HMS Software 

 

Way Besai River, located in Sumber Jaya, Lampung Barat has a wide basin, 

therefore it can be segmented into several sub-basins. Watershed segmentation in 

Way Besai were made to find out if there is peak discharge difference when 

calcutating peak discharge in different sub-basin. The HEC-HMS model is a 

numerical hydrology model developed by the Hydrologic Engineering Center 

(HEC) of the US Army Corps Of Engineers. 

In this study, there are 3 basin segmentation, which is 5 sub-basins, 11 sub-basins 

and 25 sub-basins. The method used in the HEC-HMS software is the user 

weighted measurement method for calculating precipitation, the SCS curve 

number method for calculating runoff volume, the SCS unit hydrograph method 

for calculating direct runoff, the monthly constant method for calculating 

baseflow, and the muskingum method for routing calculations. The result shows 

that the more amount of sub-basins segmentation, the more peak discharge will be 

generated. 

Keywords : Way Besai, HEC-HMS, Basin, Sub-Basins, Peak Discharge 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sungai adalah penampung dan penyalur air yang terbentuk secara alami dan 

memiliki fungsi utama sebagai penampung curah hujan dan mengalirkannya 

sampai ke laut (Soewarno, 2013). Sungai Way Besai merupakan salah satu 

sungai besar yang terdapat di Provinsi Lampung. Sungai Way Besai 

merupakan anak sungai dari sungai Tulang Bawang yang terletak di 

Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Sungai ini memiliki 

luas sebesar 414,47 km2 dan memiliki arus yang kencang. 

Sungai Way Besai terletak pada DAS yang cukup besar sehingga DAS 

tersebut dapat dibagi dalam beberapa Sub-DAS. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

sendiri merupakan daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung atau 

pegunungan dimana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir 

menuju sungai utama pada suatu titik atau stasiun yang ditinjau (Triadmojo, 

2008).  

Luas DAS sangat berhubungan erat dengan debit aliran banjir. Pembagian 

DAS menjadi Sub-DAS bertujuan untuk mempermudah perhitungan karena 

dari Sub-DAS tersebut dapat diketahui luas area setiap sub das dalam hektar 
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(Mawasta, 2015). Jumlah pembagian DAS menjadi beberapa Sub-DAS juga 

dapat mempengaruhi nilai debit puncak banjir pada DAS tersebut. 

Perhitungan debit puncak banjir diperlukan untuk mengantisipasi banjir yang 

akan terjadi.  Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh jumlah Sub-DAS terhadap debit puncak banjir. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah hidrograf banjir pada DAS Way Besai pada software 

HEC-HMS ? 

2. Bagaimanakah pengaruh jumlah Sub-DAS terhadap debit puncak pada 

DAS Way Besai ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghitung nilai debit puncak banjir pada DAS Way Besai dengan 

menggunakan software HEC-HMS. 

2. Menganalisis pengaruh jumlah Sub-DAS terhadap debit puncak dengan 

metode hidrograf satuan sintetis HEC-HMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis dilakukan pada sungai Way Besai yang terdapat di kecamatan 

Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. 

2. Analisis pembagian Sub-DAS dengan menggunaan software HEC-HMS. 

3. Analisis DAS way besai dibagi menjadi 5 sub DAS, 11 sub DAS, dan 25 

sub DAS. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai debit banjir pada DAS Way Besai. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Sub-DAS terhadap debit puncak 

dengan menggunakan software HEC-HMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hidrologi 

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya, peredaran dan 

penyebaran, sifat dan hubungan air yang berkaitan dengan lingkungan dan 

makhluk hidup. Perencanaan dan operasi bangunan air, pembangkit listrik 

tenaga air, penyediaan air untuk berbagai keperluan , transportasi air, dan 

drainase adalah beberapa contoh aplikasi penerapan ilmu hidrologi 

(Triadmojo, 2008). 

Siklus hidrologi merupakan suatu rangkaian kejadian pergerakan air di bumi. 

Dalam siklus hidrologi, air hujan yang dihasilkan oleh penguapan air di bumi 

sebagian akan mengalir secara horizontal dan sebagian lagi akan mengalir 

secara vertikal. Air yang mengalir secara horizontal berarti air akan mengalir 

pada permukaan bumi sebagai limpasan (run off), sedangkan air yang 

mengalir secara vertikal berarti air akan meresap kedalam tanah (Infiltrasi). 

Air yang bergerak kedalam tanah (infiltrasi) sebagian akan mengalir ke 

permukaan sebagai mata air atau sungai bawah tanah, dan sebagian lagi akan 

menguap menuju atmosfer. Air yang mengalami infiltrasi mulanya akan 

mengisi pori-pori tanah sampai mendapatkan kadar air jenuh, setelah kondisi 

tersebut tercapai air akan mengalir kembali ke arah horizontal yang disebut 

sebagai  interflow dan arah vertikal yang sebagai perkolasi (Hartanto, 1993). 
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Gambar 1.  Siklus Hidrologi 

 

2.2 Sungai 

Sungai adalah penampung dan penyalur air yang terbentuk secara alami dan 

memiliki fungsi utama sebagai penampung curah hujan dan mengalirkannya 

sampai ke laut (Soewarno, 2013). Sungai juga dapat didefinisikan sebagai 

alur sungai dan aliran air. Alur sungai sendiri merupakan jalur panjang pada 

permukaan bumi yang terbentuk secara alami yang berfungsi sebagai tempat 

mengarikan air hujan, sedangkan aliran air adalah bagian yang selalu teraliri 

air.  

 

2.3. Daerah Aliran Sungai 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah daerah tangkapan hujan dimana biasanya 

sungai memperoleh air. Oleh karena itu, DAS dapat dikatakan sebagai satu 

kesatuan kesatuan dalam suatu wilayah, dimana air hujan menjadi limpasan 

permukaan dan mengalir ke sungai menjadi aliran sungai. Garis batas antara 

DAS ialah punggung permukaan bumi yang dapat memisahkan dan membagi 
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air hujan menjadi aliran permukaan masing-masing DAS. Setiap DAS besar 

merupakan gabungan dari beberapa sub DAS (Soewarno, 2013). 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan spesifik suatu ekosistem 

dengan bentuk dan sifat alami yang lengkap, termasuk fungsi hidrologi sungai 

dan anak sungainya, yang berfungsi sebagai penerima, penampung dan 

penyimpan air hujan serta sumber lainnya. Aliran sungai atau sungai 

merupakan komponen utama dari daerah aliran sungan yang dapat diartikan 

sebagai jumlah air yang mengalir dari darat menuju laut, sehingga sungai 

adalah suatu lintasan yang dilalui air yang berasal hulu menuju kearah hilir 

(muara).  Sungai merupakan bagian dari siklus hidrologi dan terdiri dari 

beberapa proses yaitu penguapan air, kondensasi dan pengendapan. 

 

2.4. Hidrometri 

Hidrometri dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang kegiatan pengukuran dan pengolahan data aliran sungai yang meliputi 

unsur tinggi muka air, debit, dan angkutan sedimen. Hidrologi dalam arti luas 

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengukuran air dalam siklus 

hidrologi, atau ilmu pengumpulan dan pengolahan data dasar untuk analisis 

hidrologi.Oleh karena itu, pengukuran hidrologi yang ideal mencakup 

pengukuran semua variabel dalam siklus hidrologi, seperti curah hujan, 

penguapan, air sungai, air tanah, transpor sedimen dan kualitas air, menjadi 

data dasar hidrologi . (Soewarno, 2013). 
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2.5. Hidrograf  

2.5.1. Pengertian Hidrograf 

Hidrograf dapat diartikan sebagai salah satu unsur aliran yang 

berfungsi sebagai fungsi waktu pada satu titik kontrol tertentu atau 

penyajian grafis antara salah satu unsur aliran dengan waktu (Harto, 

2000). Hidrograf juga dapat diartikan sebagai diagram yang 

menggambarkan variasi debit pada satuan waktu. Bentuk hidrograf 

dapat berubah jika karakteristik daerah aliran tersebut berubah. Hal 

tersebut dikarenakan kurva tersebut memberikan gambaran mengenai 

berbagai kondisi yang ada di daerah tersebut bersama-sama. 

Beberapa macam hidrograf sebagai berikut : 

a. Hidrograf muka air (stage hydrograph), yaitu hubungan antara 

perubahan tinggi muka air dengan waktu. Hidrograf ini merupakan 

hasil rekaman Automatic Water Level Recorder (AWLR). 

b. Hidrograf debit (discharge hydrograph), yaitu hubungan antara 

debit dengan waktu. Hidrograf ini dapat diperoleh dari hidrograf 

muka air dan liku kalibrasi. 

c. Hidrograf sedimen (sediment hydrograph), yaitu hubungan antara 

kandungan sedimen dengan waktu. 

Intensitas hujan, lama hujan, dan arah gerak hujan adalah tiga sifat 

hujan yang mempengaruhi bentuk hidrograf. Intensitas hujan yang 

tinggi dapat menyebabkan hidrograf naik dengan cepat atau dengan 

kata lain akan terjadi hidrograf dengan debit puncak tinggi dan waktu 
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naik yang pendek, demikian juga sebaliknya. Lama hujan yang 

pendek menyebabkan intensitas hujan yang tinggi, sedangkan 

intensitas hujan yang rendah terjadi pada lama hujan yang besar 

(Harto 1993). 

2.5.2. Hidrograf Satuan 

Hidrograf satuan merupakan hidrograf limpasan langsung (direct 

runoff hydrograph) yang dihasilkan oleh hujan mangkus yang terjadi 

merata pada seluruh DAS dengan intensitas waktu tetap dalam satuan 

waktu yang ditentukan. Hidrograf satuan dianggap merupakan 

hidrograf khas dan mewakili satuan DAS tertentu.  

Konsep hidrograf pertama kali dikemukakan dalam upaya untuk 

mendapatkan perkiraan banjir akibat kedalaman hujan dan lama 

hujannya.  Akan tetapi karena berbagai anggapan yang digunakan 

disadari pula  bahwa hidrograf aliran yang sebenarnya terjadi selalu 

berbeda untuk setiap masukan yang terjadi pada saat yang berbeda. 

Oleh karena itu, untuk meperoleh hidrograf yang khas yang mewakili 

suatu DAS diperlukan hidrograf satuan rata-rata  yang diperoleh dari 

beberapa kasus banjir (Harto, 1993). 

2.5.3. Hidrograf Satuan Sintetik 

Hidrograf satuan sintetik adalah hidrograf yang dapat digunakan pada 

daerah di mana data hidrologi atau data pencatatan tinggi muka air 

otomatis (AWLR) tidak tersedia untuk menurunkan hidrograf satuan. 

Dalam pembuatan hidrograf satuan sintetik dibutuhkan peninjauan 

kondisi DAS terlebih dahulu untuk menentukan parameter DAS yang 
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diperlukan untuk membuat hidrograf tersebut. Adapun parameter 

yang diperlukan yaitu : 

a. Waktu konsentrasi (Tc) untuk mengetahui mulai hujan dari pusat 

hujan, hingga mulai kenaikan air banjir 

b. Waktu untuk mencapai puncak hidrograf. 

c. Waktu dasar (time base) hidrograf banjir yaitu waktu yang 

diperlukan dari mulai banjir hingga waktu akhir banjir  

d. Panjang sungai utama 

e. Kemiringan daerah aliran sungai 

f. Koefisien aliran dan sebagainya. 

Hidrograf..satuan..sintetik..dibuat..berdasarkan..pada…karakteristik 

dari DAS, dimana..data hidrologi suatu daerah..untuk menurunkan 

hidrograf satuan tidak tersedia. Berikut ini di berikan.beberapa 

metode yang biasa di gunakan (Triatmojo, 2008) : 

a. Metode Snyder 

b. Metode SCS (Soil Conservation Service) 

c. Metode GAMA I 

2.6. Debit  

Debit..air sungai adalah tinggi..permukaan air sungai yang terukur oleh alat 

ukur pemukaan..air sungai. Pengukurannya..dilakukan tiap hari, atau dengan 

pengertian..yang lain debit atau aliran..sungai adalah laju aliran air (dalam 

bentuk volume air) yang melewati..suatu penampang melintang..sungai per 
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satuan waktu. Dalam sistem satuan..SI besarnya debit..dinyatakan dalam 

satuan meter kubik per detik (m3/dt). 

Data debit..atau aliran sungai..merupakan informasi..yang paling penting bagi 

pengelola..sumberdaya air. Debit puncak (banjir) .diperlukan..untuk 

merancang bangunan..pengendali banjir. Sementara data..debit aliran kecil 

diperlukan..untuk perencanaan alokasi (pemanfaatan) air untuk berbagai 

macam..keperluan, terutama pada musim..kemarau panjang. Debit 

aliran..rata- rata tahunan dapat..memberikan gambaran potensi sumberdaya 

air yang dapat dimanfaatkan dari..suatu daerah aliran sungai (Utami, 2016). 

Debit aliran sungai..akan naik setelah terjadi hujan..yang cukup, kemudian 

akan turun kembali..setelah hujan selesai. Gambar tentang naik..turunnya 

debit sungai..menurut waktu disebut..hidrograf. Bentuk hidrograf..suatu 

sungai tegantung dari sifat..hujan dan sifat-sifat daerah aliran..sungai yang 

bersangkutan (Utami, 2016). 

Debit juga dikenal..dengan laju aliran permukaan..yang berarti jumlah atau 

volume air yang..mengalir pada suatu titik per..detik atau per jam, dinyatakan 

dalam m3/detik..atau m3/jam Besarnya debit..ditentukan oleh luas penampang 

air..dan kecepatan alirannya. 

 

2.7. Analisis Frekuensi 

Analisis..frekuensi dalam hidrologi digunakan..untuk memperkirakan curah 

hujan atau debit..rancangan dengan kala ulang tertentu. Analisis 

frekuensi..dalam hidrologi sendiri didefinisikan..sebagai perhitungan atau 
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peramalan suatu peristiwa hujan atau debit yang..menggunakan data historis 

dan frekuensi kejadiannya. 

Dalam analisis..frekuensi distribusi probabilitas..teoritik yang cocok untuk 

data yang ada ditentukan berdasarkan..perameter-parameter statistika seperti 

nilai rerata, standar deviasi, koefisien asimetri, koefisien variasi dan koefisien 

kurtosis. Adapun rumus-rumus..parameter statistika tersebut..antara lain 

sebagai berikut ini : 

a. Nilai rerata (X�) 

Nilai rerata merupakan..nilai yang dianggap cukup..representative dalam 

suatu distribusi. Nilai rata-rata tersebut..dianggap sebagai nilai..sentral 

dan dapat dipergunakan..untuk pengukuran sebuah distribusi. 

X� = ∑ ����	
�   ...........................................................................  (1)  

b. Simpangan baku (standard deviation) (S) 

Umumnya ukuran dispersi..yang paling banyak digunakan..adalah 

deviasi standar (standard deviation). Apabila penyebaran data..sangat 

besar terhadap nilai rata-rata maka..nilai deviasi standar (S) akan besar 

pula, akan tetapi apabila..penyebaran data sangat kecil terhadap 

nilai..rata-rata maka (S) akan kecil. 

S =  �∑ (�����)���	
(���)  ..................................................................  (2) 

c. Koefisien asimetri (skewness) (C�) 

Kemencengan (skewness) ..adalah suatu nilai yang..menunjukan derajat 

ketidak simetrisan-(asymmetry) dari-suatu bentuk-distribusi. Apabila 

suatu kurva frekuensi-dari suatu distribusi mempunyai ekor memanjang 
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ke kanan atau ke kiri-terhadap titik pusat maksimum-maka kurva tersebut 

tidak akan berbentuk simetri, keadaan itu disebut-menceng kekanan atau 

kekiri. Pengukuran kemencengan-adalah mengukur seberapa besar-suatu 

kurva frekuensi-dari suatu distribusi tidak simetri. 

Kurva distribusi-yang bentuknya simetri maka-nilai CS = 0.00, kurva 

distribusi yang bentuknya-menceng ke kanan-maka CS lebih besar nol, 

sedangkan yang bentuknya-menceng ke kiri maka CS kurang dari nol. 

C� =  �
(���)(���)�� ∑ (X� − X�)�����  ............................................  (3) 

d. Koefisien variasi (C�) 

Koefisien variasi- (variation coefficient) adalah-nilai perbandingan 

antara deviasi standar dengan-nilai rata-rata hitung dari suatu distribusi. 

C� =  �
� .................................................................................   (4) 

e. Koefisien kurtosis (C�) 

Pengukuran kurtosis-dimaksudkan untuk mengukur keruncingan-dari 

bentuk kurva distribusi, yang umumnya-dibandingkan dengan-distribusi 

normal. 

C� =  ��
(���)(���)(���)�� ∑ (X� − X�)�����   .................................  (5) 

dengan : 

 ! : varian yang berupa hujan atau data debit 

 " : rerata data hujan atau debit 

n : jumlah data yang dianalisis 

S : simpangan baku 

C� : koefisien asimetri 
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C� : koefisien variasi 

C� : koefisien kurtosis 

         Tabel 1. Parameter Statistik untuk Menentukan Distribusi 

Jenis Distribusi Syarat 

Metode Normal Cs ≈ 0 

Ck ≈ 3 

Metode Log Normal Cs (logX) = 0 

Ck (logX) = 3 

Metode Gumbel Cs ≤ 1,14 

Ck ≤ 5,4 

Metode Log Pearson III Cs ≠ 0 

         Sumber : (Darojat, 2013) 

 

Jenis - jenis distribusi yang banyak digunakan untuk analisis frekuensi dalam 

hidrologi, antara lain: 

a. Distribusi Normal 

Distribusi normal adalah-simetris terhadap sumbu vertikal-dan 

berbentuk lonceng yang juga disebut distribusi Gauss. Fungsi-distribusi-

normal mempunyai bentuk : 

P(X) =  �
$√�& '�((�))�/�$�

        ............................................  (6)  

Dimana : 

P(X) : fungsi densitas peluang normal 

X : variable acak kontinyu 

µ : rata – rata nilai X 

+ : simpangan baku dari X 
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b. Distribusi Log Normal 

Jika variabel acak-Y = Log x terdistribusi-secara normal, maka x 

dikatakan mengikuti-distribusi Log Normal. Ini dapat dinyatakan-dengan 

model matematik-dengan persamaan : 

YT = Y + KTS                            ............................................  (7) 

Dimana : 

YT : besarnya nilai perkiraan yang diharapkan terjadi dengan   

periode T 

Y  : nilai rata–rata hitung sampel 

KT : faktor frekuensi 

S : standar deviasi nilai sampel 

c. Distribusi Gumbel 

Menurut Triadmojo (2008), analisis frekuensi-dengan menggunakan 

metode Gumbel juga sering-dilakukan dengan persamaan berikut ini : 

R = Rrerata+ Ks                          .............................................  (8) 

Dengan K adalah frekuensi faktor yang bisa dihitung dengan persamaan 

berikut : 

, = ,- + /$-                            .............................................  (9)  

Dimana : 

R   : besarnya curah hujan dengan periode ulang t 

Rrerata : curah hujan harian maksimum rata-rata 

K   : faktor frekuensi 

S   : standar deviasi 

yn  : nilai rerata 
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+-  : deviasi standar dari variat gumbel 

 

d. Distribusi Log Pearson Tipe III 

Bentuk kumulatif dari distribusi log pearson III dengan nilai variat X 

apabila digambarkan dalam kertas probabilitas logaritmik akan 

membentuk persamaan garis lurus. Persamaan tersebut mempunyai 

bentuk sebagai berikut : 

 Y1 =  y343565 + K1S8                  ..........................................  (10) 

Dimana : 

y1  : nilai logaritmik dari x dengan periode ulang T 

y343565 : nilai rerata dari yi 

S8  : deviasi standar dari yi 

K1  : faktor frekuensi 

Dalam pemakaian sebaran log pearson III harus dikonversikan rangkaian 

data menjadi bentuk logaritma, yaitu : 

Log R1 = Log R343565 + KS= ................................................  (11)  

Log  R� =  ∑ >?@ �
�                              ........................................  (12) 

S= =  �∑(>?@ A��>?@ ABCBDED)�
���            ........................................  (13) 

C� =  � ∑(>?@ A��>?@ ABCBDED)�
((���)(���)(�>?@A))�             ........................................  (14) 

Dimana : 

R1  : besarnya curah hujan dengan periode ulang t(mm) 

Log R343565 : curah hujan maksimum rata-rata dalam harga logaritmik 

S=  : Standar deeviasi dari rangkaian data dalam harga logaritmik 
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C�  : koefisien skewness 

n  :  jumlah tahun pengamatan 

Ri  : curah hujan pada tahun pengamatan ke i 

Beberapa cara untuk menguji jenis probabilitas dengan kesesuaian data yang 

ada antara lain : 

a. Uji Chi Kuadrat 

Uji ini digunakan untuk menguji simpangan secara vertikal yang 

ditentukan dengan rumus berikut : 

X� = ∑ (FG�HG)�
HG66��   ...............................................................  (15) 

Dimana : 

X� : parameter chi kuadrat terhitung 

Ef  : frekuensi teoritis kelas K 

Of : frekuensi pengamatan kelas K 

 

Jumlah kelas distribusi dan batas kelas dihitung dengan rumus : 

K = 1 + 3.22 Log n  ..............................................................  (16) 

dimana : 

K : jumlah kelas distribusi 

n  : banyaknya data 

Besarnya nilai derajat kebebasan (DK) dihitung degan rumus : 

Dk = K - (1 + P)  ..................................................................  17) 

Dimana : 

Dk  : derajat kebebasan 

K  : jumlah kelas distribusi 
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P  : banyaknya keterkaitan untuk sebaran chi kuadrat = 2 

Nilai X2 yang diperoleh harus lebih kecil dari nilai XI3�(Chi Kuadrat 

Kritik) untuk  suatu derajat nyata tertentu, yang sering diambil 5%. 

 

b. Uji Smirnov Kolmogorv 

Pengujian ini dilakukan-dengan menggambarkan-probabilitas untuk tiap 

data, yaitu dari peredaan-distribusi empiris dan distribusi-teoritis yang 

disebut-dengan Δ. Dalam bentuk persamaan-ditulis sebagai berikut : 

Δ = maksimum [P(Xm) – P’(Xm)] < Δcr  ............................  (18) 

Dimana : 

Δ   : selisih antara peluang teoritis dan empiris 

Δcr   : simpangan kritis 

P(Xm)  : peluang teoritis 

P’(Xm) : peluang empiris 

Perhitungan peluang empiris-dan teoritis dengan persamaan-Weibull 

(Soemarto 1986 dalam Darojat 2013) : 

P = m/(n +1)  .......................................................................  (19) 

P’= m/(n – 1)  ......................................................................  (20) 

Dimana : 

m  : nomor urut data 

n  : jumlah data 

 

 

2.8 GIS 

Sistem Informasi-Grafis atau Geographic Information system (GIS) adalah 

sistem informasi-yang berbasis komputer-yang dirancang agar dapat bekerja 
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dengan menggunakan--data yang memiliki informasi spasial berdasarkan-

dengan kondisi bumi. Teknologi GIS menghubungkan-operasi umum 

database dengan kemampuan-visualisasi dan analisa unik yang-dimiliki oleh 

pemetaan. GIS dapat digunakan-berbagai kalangan untuk-menjelaskan 

kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi-apa yang terjadi, hal-

tersebut yang membedakan GIS dengan-sistem informasi yang lainnya (Aini, 

2010). 

Pada hakekatnya Sistem Informasi Geografis adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi ruang muka bumi atau 

informasi tentang ruang muka bumi yang diperlukan untuk dapat menjawab 

atau menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam ruang muka bumi 

yang bersangkutan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, 

penataan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data/fakta- fakta yang 

ada atau terdapat dalam ruang muka bumi tertentu. Data/fakta yang ada atau 

terdapat dalam ruang muka bumi tersebut, sering juga disebut sebagai 

data/fakta geografis atau data/fakta spatial. Hasil analisisnya disebut 

Informasi geografis atau Informasi spasial. Jadi GIS adalah rangkaian 

kegiatan pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data/fakta 

spasial sehingga diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab atau 

menyelesaikan suatu masalah dalam ruang mukabumi tertentu (Darojat, 

2013). 
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2.9 HEC-HMS 

Model HEC-HMS merupakan program komputer untuk menghitung 

pengalihragaman hujan dan proses routing pada suatu sistem DAS. Model 

yang terdapat dalam HEC-HMS dapat digunakan untuk menghitung volume 

runoff, direct runoff, baseflow dan channel flow (Prasojo, 2015). 

Model hidrologi merupakan sebuah sajian sederhana dari sebuah sistem 

hidrologi pada suatu daerah aliran sungai (DAS).  Model tersebut bertujuan 

untuk menggambarkan tanggapan suatu DAS terhadap proses hidrologi yang 

terjadi jika diberi masukan-masukan tertentu. Dalam penyusunan model 

hidrologi, titik berat analisa dipusatkan pada proses pengalih ragaman hujan 

menjadi aliran melalui satu sistem DAS (Sujono, 2008). 

Software HEC-HMS dirancang untuk menghitung proses hujan aliran suatu 

sistem DAS. Sofware ini dikembangkan oleh Hidrologic Engineering Center 

(HEC) dari US Army Corps of Engineering. Dalam HEC-HMS terdapat 

beberapa fasilitas seperti kalibrasi, kemampuan simulasi model distribusi, 

model event flow maupun continuous flow (Sujono, 2008). 

HEC-HMS dapat digunakan untuk menghitung limpasan pada permukaan 

penelusuran banjir pada DAS, perhitungan baseflow, presipitasi air hujan dan 

evaluasi bangunan pengendali air kemudian dapat digunakan untuk 

merepretasikan proses hidrologi.  

Input data pada HEC-HMS dapat dimasukan secara manual maupun dengan 

DSS (Data Storage System) karena program tersebut diintregrasi dengan 

sistem database. Untuk mempermudah pengoprasian sistem maka DSS dapat 
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digunakan sebagai interface antara berbagai model yang sudah terintergasi 

dan komponen yang ada dalam HEC-HMS. 

Tabel 2. Metode simulasi dalam program HEC-HMS 

No Model Metode 

1 Hujan  User hyetograph 

 User gage weighting 

 Invers-distance gage weights 

 Grided precipitation 

 Frequency storm 

 Standard project storm 

2 Volume runoff  Initial amd constant-rate 

 SCS curve number 

 Gridded SCS curve number 

 Green and Ampt 

 Deficitand constant rate 

 Soil moisture accounting 

 Gridded SMA 

3 Direct runoff  User-specified unit hydrograph (UH) 

 Clark’s UH 

 Snyder’s UH 

 SCS UH 

 Modclark 

 Kinematikc wave 

4 Baseflow   Constant monthly 

 Exponential recession 
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 Linier reservoir 

5 Routing  Kinematic wave 

 Lag 

 Modified Puls 

 Muskingum 

 Muskingum-Cunge Standard Section 

 Muskingum-Cunge 8- point section 

 

2.9.1. Perhitungan Hujan Rata-rata dengan HEC-HMS 

Hujan dan penguapan yang terjadi di DAS dapat mempengaruhi 

respon dalam sebuah DAS tersebut. Pengamatan hujan dapat 

dilakukan dengan mengamati curah hujan dimasa lalu, frekuensi 

kejadian curah hujan, atau kejadian hujan yang mewakili batas atas 

dari hujan yang terjadi di lokasi. Data hujan tersebut sangat berguna 

untuk kalibrasi dan verifikasi parameter-parameter dari model, untuk 

peramalan real-time, dan untuk mengevaluasi performa dari usulan 

desain dan peraturan-peraturan. 

Pengukuran hujan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. 

Berikut ini tabel penjelasan cara pengkuran hujan. 

 

Tabel 3. Cara Pengukuran Hujan 

Pilihan Kategori 

1. Manual Pengukuran ini dibaca oleh orang yang 

mengamati. Seringnya pengukuran seperti ini 

dibaca perhari, jadi informasi detail tentang 

distribusi sementara curah hujan jangka 

pendek tidak tersedia. 
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2. Stasiun 

hidrometreorologi 

observasi otomatis 

Pengukuran tipe ini mengamati dan mencatat 

hujan secara otomatis. Contohnya adalah 

menggunakan logger. Dengan pengukuran ini, 

distribusi sementara bisa diketahui. Pada HEC-

HMS User’s Manual, pengukuran yang mana 

distribusi sementara diketahui disebut sebagai 

recording gage. 

3. Stasiun 

hidrometeorologi 

observasi telemetri 

Pengukuran tipe ini mengamati dan 

mengirimkan curah hujan secara otomatis, tapi 

tidak menyimpannya secara lokal. Contohnya 

adalah alat pengukur hujan otomatis tipe 

tipping bucket. 

4. Stasiun 

hidrometeorologi 

observasi telemeteri 

otomatis 

Tipe pengukuran ini mengamati, merekam dan 

mengirim secara otomatis. 

 

2.9.2. Perhitungan Volume Limpasan dengan HEC-HMS 

Lapisan kedap air-adalah bagian dari DAS yang memberikan-

kontribusi berupa limpasan-langsung tanpa memperhitungakn 

infiltrasi, evaporasi ataupun-jenis kehilangan volume lainnya. 

Sedangkan jatuhnya-air hujan pada lapisan-yang kedap air juga 

merupakan limpasan.  

Didalam pemodelan HEC-HMS ini, terdapat beberapa metode 

perhitungan limpasan (runoff) yang dapat kita gunakan, yaitu (HEC-

HMS Technical Reference Manual, 2000): 

1. The initial and constant-rate loss model, 

2. The deficit and constant-rate loss model, 

3. The SCS curve number (CN) loss model (composite or gridded) 

4. The Green and Ampt loss model.  
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2.9.3. Limpasan SCS Curve Number (CN)  

Metode perhitungan dari Soil Conservation Service (SCS) curve 

number (CN) beranggapan-bahwa hujan yang menghasilkan-limpasan 

merupakan fungsi dari-hujan kumulatif, tata guna-lahan, jenis tanah 

serta kelembaban. Model-perhitungannya adalah sebagai berikut 

(HEC-HMS Technical Reference Manual, 2000):  

JK = (L�MN)�
L�MNOP .....................................................................  (20)  

dengan :   

Pe : Hujan kumulatif pada waktu t  

P  : Kedalaman hujan kumulatif pada waktu t 

QR : Kehilangan mula-mula (initial loss) 

S  : Kemampuan penyimpanan maksimum  

Hubungan antara nilai-kemampuan penyimpanan maksimum-dengan 

nilai dari karakteristik-DAS yang diwakili oleh-nilai CN (curve 

number) adalah sebagai berikut : 

S =  T (UVWXYZℎ \VY])(SQ)�^�__`�^�abab


___`
_abab c ....................................  (21) 

Nilai dari CN (curve number) -bervariasi dari 100 (untuk perumukaan 

yang digenangi air) hingga sekitar 30- (untuk permukaan tak kedap air 

dengan nilai infiltrasi tinggi). Nilai CN-diambil berdasarkan Tabel di 

bawah ini : 
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Tabel 4. Nilai CN untuk Beberapa Tataguna Lahan 

Jenis Tataguna Lahan Tipe Tanah 

A B C D 

Tanah yang diolah dan ditanami 

1. Dengan konservasi 

2. Tanpa konservasi 

 

72 

62 

 

81 

71 

 

88 

78 

 

91 

81 

Padang rumput 

1. Kondisi jelek 

2. Kondisi baik 

 

68 

39 

 

79 

61 

 

86 

74 

 

89 

80 

Padang rumput : kondisi baik 30 58 71 78 

Tempat terbuka, halaman rumput, lapangan golf, 

kuburan, dsb. 

1. Kondisi baik : rumput menutup 75% 

2. Kondisi sedang : rumput menutup 50% - 75% luasan 

 

 

39 

49 

 

 

61 

69 

 

 

74 

79 

 

 

80 

84 

Daerah perniagaan dan bisnis (85% kedap air) 89 92 94 95 

Daerah industri (72% kedap air) 81 88 91 93 

Pemukiman 

Luas                                  % kedap air 

1/8 acre atau kurang                  65 

1/4 acre                                      38 

1/3 acre                                      30 

1/2 acre                                      25 

1 acre                                         20 

Tempat parkir, atap, jalan mobil (di halaman)  

 

 

77 

61 

57 

54 

51 

98 

 

 

85 

75 

72 

70 

68 

98 

 

 

90 

83 

81 

80 

79 

98 

 

 

92 

87 

86 

85 

84 

98 
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Jalan  

1. Perkerasan dengan drainase 

2. Kerikil 

3. Tanah 

 

98 

76 

72 

 

98 

85 

82 

 

98 

89 

87 

 

98 

91 

89 

 

2.9.4. Permodelan Limpasan Langsung 

Program ini juga mensimulasi proses limpasan langsung dari 

kelebihan hujan pada DAS. Proses ini mengacu pada “transformasi” 

curah hujan berlebih menjadi titik limpasan. Program ini memberikan 

dua pilihan metode transformasi : 

1. Model empirik (juga mengacu sebagai sistem model teoritik) 

Model empirik ini merupakan unit hidrograf tradisional. 

2. Model konseptual 

Model konseptual yang ada diprogram ini adalah model 

kinematikgelombang (kinematic-wave) aliran darat. 

 

Dalam pemodelan menggunakan HEC-HMS ini, disediakan beberapa 

pilihan metode yang dapat digunakan untuk perhitungan hidrograf 

satuan. Metode-metode yang ada antara lain adalah (HEC-HMS 

Technical Reference Manual, 2000) : 

a. Hidrograf satuan sintetis Snyder 

b. Hidrograf satuan SCS (Soil Conservation Service) 

c. Hidrograf satuan Clark 

d. Hidrograf satuan Clark modifikasi 

e. Hidrograf satuan Kinematic Wave 
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2.9.5. Metode Perhitungan Baseflow  

HEC-HMS menyediakan tiga macam metode didalam penentuan 

baseflow yang akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Ketiga 

metode tersebut adalah (HEC-HMS Technical Reference 

Manual,2000): 

a. Metode konstan bulanan  

b. Metode penurunan eksponensial (exponential recession model)  

c. Metode volume tampungan linear (linear-reservoir volume 

accounting model) 

2.9.6. Penelusuran Banjir (Flood Routing) 

Pada HEC-HMS terdapat beberapa metode penulusan hujan, 

diantaranya: 

a. Muskingum 

Muskingum digunakan sebagai penelusuran untuk suatu sungai 

(River Reach) tertentu, atau sebuah reservoir. Pada model ini, 

diperlukan informasi tentang hubungan antara tinggi muka air dan 

tampungan, atau hubungan antara debit dan tampungan. 

b. Modified Puls 

Modified Puls juga dikenal sebagai penelusuran tampungan 

(Reservoir) atau penelususran kolam datar. Pada penelusuran 

saluran, tampungan merupakan fungsi masukan dan keluaran, 

sedangkan pada penelusuran tampungan, tampungan hanya 

tergantung dari keluaran. Pada model ini, karakter tampungan yang 

perlu diketahui yaitu hubungan antara elevasi muka air, luas 
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genangan dan volume reservoir. Model ini juga memerlukan data 

aliran masuk dan aliran keluar, sehingga dapat dihitung perubahan 

tampungan, yang berarti total tampungan dapat dihitung. Dengan 

diketahuinya total tampungan, maka elevais muka air dapat 

diketahui yang selanjutnya debit yang keluar dari ambang spillway 

dapat dihitung. 

c.  Lag 

Model Lag merupakan model yang paling sederhana. Model ini 

biasa digunakan pada saluran drainase perkotaan. Model lag adalah 

kasus khusus model lainnya. karena hasilnya bisa diduplikasi jika 

parameter model lain dipilih dengan hati-hati. 

d. Kinematic Wave 

Kinematic Wave merupakan salah satu pendekatan secara hidrolis. 

Penelusuran banjir secara hidrolis bersandar pada 3 asumsi, yakni: 

a. Kerapatan airnya secara konstan 

b. Panjang sungai yang dipengaruhi oleh gelombang banjirnya 

lebih besar beberapakali dibandingkan kedalaman alirannya 

c. Alirannya secara hakiki berdimensi satu. 
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2.10. Penelitian Terdahulu  

1. Mutya Nivitha (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

Hidrologi untuk Penentuan Debit Rancangan di Bendungan Way Besai”. 

Penelitian ini memaparkan perhitungan debit banjir rancangan 

menggunakan software HEC-HMS dan analisis frekuensi yang 

diperuntukan sebagai salah satu alternatif analisis debit banjir rancangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan analisis debit 

banjir rancangan di Bendungan Way Besai menggunakan analisis 

frekuensi dan software HEC-HMS.  Pada penelitian tersebut DAS Way 

Besai yang digunakan dibagi menjadi 11 Sub DAS.  

Data hujan yang digunakan pada analisis merupakan data hujan dari 

stasiun R 275 Fajar Bulan dan R 233 Purajaya dengan periode 

pengamatan tahun 1977 sampai dengan tahun 2015, sedangkan data debit 

yang digunakan dari periode pengamatan 1986-2000. Metode pada 

aplikasi HEC-HMS yang digunakan pada penelitian tersebut meliputi 

Precipitation menggunakan metode User gage weighting, Volume runoff 

menggunakan metode SCS curve number, Direct runoff menggunakan 

metode SCS unit hydrograf, sedangkan untuk baseflow dan routing tidak 

diperhitungkan pada penelitian ini.  

Nilai debit banjir rancangan yang diperoleh dari analisis frekuensi 

didapatkan kala ulang 2 tahun 76,74 m3/s, kala ulang 5 tahun 131 m3/s, 

kala ulang 10 tahun 178,42 m3/s, kala ulang 25 tahun 253,71 m3/s, kala 

ulang 50 tahun 322,66 m3/s, dan kala ulang 100 tahun 403,45 m3/s. Dari 

hasil dari permodelan HEC-HMS didapatkan nilai debit rancangan kala 
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ulang 2 tahun 71,2 m3/s, kala ulang 5 tahun 90,6 m3/s, kala ulang 10 tahun 

105,7 m3/s, kala ulang 25 tahun 128,6 m3/s, kala ulang 50 tahun 156,6 

m3/s, dan kala ulang 100 tahun 233,7 m3/s. Nilai deviasi yang diperoleh 

dari perbandingan antara nilai dari analisis frekuensi dan permodelan 

HEC-HMS adalah sebesar 33,3387 %.  

 

2. Fadhel Dzaky Al-Imani Sembiring (2019) dalam skripsi nya yang 

berjudul “Analisis Perbandingan Hidrograf Satuan Sintetik Gama I dan 

SCS (HEC-HMS) dengan Hidrograf Satuan Terukur di Sungai Way 

Besai”. Penelitian ini memaparkan analisis perbandingan nilai debit 

puncak pada hidrograf satuan terukur dan hidrograf satuan sintetik gama 

I dan SCS HEC-HMS. Pada penelitian tersebut DAS sungai Way Besai 

yang digunakan tidak dibagi menjadi beberapa sub DAS sehingga DAS 

yang digunakan dihitung sebagai satu DAS saja.  

Data hujan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah data hujan 

dari  stasiun R 275 Fajar Bulan dan R 233 Purajaya dengan periode 

pengamatan tahun 1977 sampai dengan tahun 2015. Metode pada 

aplikasi HEC-HMS yang digunakan pada penelitian tersebut meliputi 

Precipitation menggunakan metode User gage weighting, Volume runoff 

menggunakan metode SCS curve number, Direct runoff menggunakan 

metode SCS unit hydrograf, sedangkan untuk baseflow dan routing tidak 

diperhitungkan.  

Hasil dari analisis debit banjir menggunakan hidrograf satuan terukur 

didapatkan nilai debit puncak pada kala ulang 2 tahun  49,441 m3/s, kala 

ulang 5 tahun 142,359 m3/s, kala ulang 10 tahun 253,653 m3/s, kala ulang 
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25 tahun 497,835 m3/s, kala ulang 50 tahun 765,654 m3/s, dan kala ulang 

100 tahun 1116,051 m3/s. Hasil dari analisis debit banjir menggunakan 

hidrograf satuan sintetik Gama I didapatkan nilai debit puncak pada kala 

ulang 2 tahun  47,637 m3/s, kala ulang 5 tahun 137,162 m3/s, kala ulang 

10 tahun 244,394 m3/s, kala ulang 25 tahun 479,661 m3/s, kala ulang 50 

tahun 737,704 m3/s, dan kala ulang 100 tahun 1075,309 m3/s.  Hasil dari 

analisis debit banjir menggunakan hidrograf satuan sintetik SCS HEC-

HMS didapatkan nilai debit puncak pada kala ulang 2 tahun  49,995 m3/s, 

kala ulang 5 tahun 143,952 m3/s, kala ulang 10 tahun 256,491 m3/s, kala 

ulang 25 tahun 503,404 m3/s, kala ulang 50 tahun 774,221 m3/s, dan kala 

ulang 100 tahun 1128,537 m3/s. Nilai deviasi yang didapatkan dari hasil 

analisis  perbandingan hidrograf satuan terukur dan hidrograf satuan 

sintetik Gama I sebesar 3,6502 %,  sedangkangkan nilai deviasi hidrograf 

satuan terukur dan hidrograf satuan sintetik SCS HEC-HMS sebesar 

1,1191%. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Hidrograf Satuan Sintetik SCS (HEC-HMS) lebih 

baik dibandingkan dengan Hidrograf Satuan Sintetik Gama I berdasarkan 

nilai debit puncak, waktu puncak, waktu dasar dan aliran dasar. 

 

3. Marfirah Ulfa (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Metode 

Routing Terhadap Hidrograf Banjir Sungai Way Sekampung di Way 

Kunyir Menggunakan HEC-HMS”. Penelitian ini memaparkan tiga 

metode routing untuk mendapatkan nilai debit banjir. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hidrograf banjir dengan menggunakan 
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metode  routing Lag, Lag and K, dan, Muskingum. Pada penelitiannya 

DAS Way Sekampung yang digunakan di bagi menjadi 5 sub DAS.  

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut : a) 

Precipitation menggunakan metode User gage weighting, b) Volume 

runoff menggunakan metode SCS curve number, c) Direct runoff 

menggunakan metode SCS unit hydrograf,  d) Baseflow menggunakan 

metode constant monthly, e) routing mengunakan metode Lag, Lag and 

K, dan, Muskingum. Nilai parameter routing yang digunakan pada 

penelitian tersebut didapat dari hasil kalibrasi. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut menunjukan nilai debit puncak pada saat dilakukan 

tanpa memperhitungkan routing lebih besar dibandingkan saat parameter 

routing dimasukkan. Nilai debit puncak yang dihasilkan oleh Muskingum 

routing lebih rendah dibandingkan dengan hasil tanpa memperhitungkan 

routing hal tersebut dikarenakan terjadinya tampungan disepanjang 

sungai. Pada Lag routing dan Lag and K routing debit puncaknya 

mengalami nerurunan dibandingkan sebelum memasukkan nilai routing, 

seharusnya pada Lag routing dan Lag and K routing nilai debit puncak 

yang dihasilkan sama degan nilai saat tanpa memasukan nilai routing hal 

tersebut dikarenakan tidak adanya data debit sehingga data yang 

digunakan pada permodelan HEC-HMS adalah data hujan sebagai data 

pengganti. 



 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi  Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di DAS Way Besai yang terletak di Kecamatan 

Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. 

 

Gambar 2. Daerah Aliran Sungai Way Besai 

 

 



33 
 

3.2. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dibutuhkan data : 

1. Titik koordinat lokasi penelitian 

2. Data curah hujan 

3. Data debit  

4. Data RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) Provinsi Lampung 

5. Data SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

 

 

3.3. Alat yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer yang 

dilengkapi dengan software Microsoft Office, Global Mapper, SIG dan HEC-

HMS. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Langkah  pengerjaan dilakukan dengan membagi kegiatan ke dalam tahapan-

tahapan berikut : 

1. Pengumpulan data 

2. Generate DAS dan membagi das menjadi 5 Sub DAS, 11 Sub DAS, dan 

25 Sub DAS dengan software GIS 

 



34 
 

 

Gambar 3. DAS Way Besai 5 Sub DAS 

 

 

Gambar 4. DAS Way Besai 11 Sub DAS 
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Gambar 5. DAS Way Besai 25 Sub DAS 

3. Melakukan analisis frekuensi data hujan 

4. Melakukan analisis frekuensi data debit 

5. Perhitungan parameter-parameter yang dibutuhkan software HEC-HMS 

6. Pemodelan dengan HEC – HMS  
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3.5. Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

Gambar 6. Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

Mulai 

Data Sekunder 

Data Curah Hujan Data Debit Data Spasial dan 

Karakteristik DAS 

Analisis Frekuensi 

Debit Banjir Rancangan 

Analisis Frekuensi 

Hujan Rancangan 

Pemodelan dengan HEC-HMS 

Analisis Perbedaan Hidrograf Banjir 

Selesai 

Hidrograf Banjir 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil dari pemodelan HEC-HMS pada pembagian 5 sub Das didapatkan 

nilai debit banjir rancangan pada kala ulang 2 tahun sebesar 56 m3/s, kala 

ulang 5 tahun sebesar 81,83 m3/s, kala ulang 10 tahun sebesar 119 m3/s, 

kala ulang 25 tahun sebesar 212,2 m3/s, kala ulang 50  tahun sebesar 

231,2 m3/s dan pada kala ulang 100 tahun sebesar 276,8 m3/s. Pada 

pembagian 11 sub Das didapatkan nilai debit banjir rancangan pada kala 

ulang 2 tahun sebesar 110m3/s, kala ulang 5 tahun sebesar 124,8 m3/s, 

kala ulang 10 tahun sebesar 136,4 m3/s, kala ulang 25 tahun sebesar 232,1 

m3/s, kala ulang 50  tahun sebesar 250,4 m3/s dan pada kala ulang 100 

tahun sebesar 304,1 m3/s.  Pada pembagian 25 sub Das didapatkan nilai 

debit banjir rancangan pada kala ulang 2 tahun sebesar 250m3/s, kala 

ulang 5 tahun sebesar 250 m3/s, kala ulang 10 tahun sebesar 250 m3/s, 

kala ulang 25 tahun sebesar 265,8 m3/s, kala ulang 50  tahun sebesar 250 

m3/s dan pada kala ulang 100 tahun sebesar 250 m3/s. Sehingga 
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didapatkan nilai deviasi rata -rata 29,7316% pada 5 Sub DAS, 39,4889 

% pada 11 Sub DAS, dan 103,9761 % pada 25 Sub DAS .  

2. Hasil dari pemodelan HEC-HMS dengan membagi DAS 3 pembagian 

Sub DAS didapatkan hasil yang menunjukan bahwa pembagian Sub 

DAS sangat berpengaruh pada nilai debit pada penelitian ini. Semakin 

banyak Sub DAS semakin besar pula nilai debit yang dihasilkan.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu diadakannya kelengkapan data hujan harian dan data debit pada 

stasiun Fajar Bulan dan stasiun Purajaya. 

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penggunaan program HEC-

HMS untuk menghasilkan analisis yang lebih baik. 

3. Perlu pembaruan data spasial untuk input pada program HEC-HMS agar 

hasil analisis menjadi lebih baik. 
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