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ABSTRAK 

PERBANDINGAN ANALISIS DATA CURAH HUJAN YANG HILANG DI 
DAERAH LAMPUNG BARAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

NORMAL RATIO, RATA-RATA ALJABAR, INVERSED SQUARE 
DISTANCE, DAN MODIFIED METHOD  

 
 

Oleh 
 

WINDA MARIA REBECCA GULTOM 

Hujan yang turun biasanya ditampung dan dicatat volumenya per hari dan 
dirangkum per bulannya.  Namun, dalam proses pencatatannya terkadang ada data 
yang tidak tercatat atau sering disebut hilang.  Untuk mengatasinya, diperlukan 
mretode perhitungan yang tepat.  Ada beberapa macam metode perhitungan yang 
sudah ada dan digunakan dalam penelitian ini, seperti:  metode normal ratio, 
metode rata-rata aljabar, dan metode inversed square distance.  Pada penelitian 
ini, digunakan tambahan metode modifikasi yang merupakan modifikasi dari 
metode normal ratio, metode rata-rata aljabar, dan metode inversed square 
distance.  Metode normal ratio, metode rata-rata aljabar, dan metode inversed 
square distance, dan metode modifikasi diterapkan pada data-data stasiun hujan di 
Kabupaten Lampung Barat.   

Data curah hujan didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-
Sekampung (BBWSMS).  Ada lima data stasiun hujan yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu:  Stasiun Fajar Bulan (R 003), Stasiun Tribudi Sukur (R 232), 
Stasiun Air Itam (R 234), Stasiun Sukapura (R 248), dan Stasiun Bungin II (R 
275).  Proses perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi microsoft excel dan 
google earth.  Sebelum dianalisis dilakukan uji konsistensi data terlebih dahulu.  
Jika data baik, selanjutnya dilakukan analisis perhitungan dengan memisalkan jika 
data hujan seolah-olah hilang.  Setelah itu, ditentukan metode manakah yang 
paling baik digunakan untuk menganalisis data curah hujan yang hilang. 

Setelah dianalisis didapatkan bahwa metode modifikasi inversed square 
distance adalah metode terbaik untuk pencarian data hujan yang hilang.  Terbukti 
dari nilai korelasi rata-rata tahunan yang paling besar, yaitu:  0.54 dan 0.493.  
Nilai korelasi yang didapatkan berada diantara 0.40 – 0.69 maka nilai korelasi 
cukup. 

Kata kunci :  Normal Ratio, Rata-Rata Aljabar, Inversed Square Distance, 
Modified Method, Data Curah Hujan Hilang 



ABSTRACT 

ANALYSIS COMPARISON OF LOST RAINFALL DATA IN THE WEST 
LAMPUNG REGION WITH NORMAL RATIO METHOD, ALGEBRAIC 

MEAN METHOD, INVERSE SQUARE DISTANCE METHOD, AND 
MODIFIED METHOD  

 
 

By 
 

WINDA MARIA REBECCA GULTOM 

Rainfall data usually accommodated and recorded per day and summarized 
per month.  However, in the recording process sometimes there is data that is not 
recorded or is often called lost.  To overcome this, an appropriate calculation 
method is needed.  There are several kinds of calculation methods that already 
exist and are used in this study, such as:  the normal ratio method, the algebraic 
mean method, and the inversed squared distance method.  In this study, also 
added modified method which is a modification of the normal ratio method, the 
algebraic mean method, and the inversed square distance method.  The normal 
ratio method, the algebraic mean method, the inversed square distance method, 
and the modified method are used to analyzed the rainfall data in West Lampung 
Regency.   

Rainfall data were obtained from the BBWSMS (“Balai Besar Wilayah 
Sungai Mesuji-Sekampung”).  There are five rain station data used in this study, 
such as: Fajar Bulan Station (R 003), Tribudi Sukur Station (R 232), Air Itam 
Station (R 234), Sukapura Station (R 248), and Bungin II Station (R 275).  The 
calculation is done with the help of Microsoft Excel and Google Earth 
applications.  The data consistency test was conducted first, then done the data 
analysis if the data consistency is good.  Calculation analysis is done by assuming 
if the rain data seems to be missing.  After that, best method can be determined as 
the best to be used to analyze the missing rainfall data. 

After data analysis is complete, it was found that the modified inverse 
square distance method is the best method to search for lost rainfall data.  Proven 
that annual mean correlation value is the biggest, which is:  0.54 and 0.493.  
Correlation coefficient value from the modification of inversed square distance 
method is in the moderate correlation. 

Keywords : Normal Ratio, Algebraic Mean Method, Inversed Square Distance, 
Modified Method, Lost Rainfall Data 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah   

Hujan merupakan proses turunnya air dari atmosfer ke muka bumi dalam 

wujud cair.  Hujan merupakan salah satu kejadian alam yang sering kita 

jumpai jika berada di daerah tropis.  Jumlah hujan yang turun dalam sehari 

biasanya ditampung dan dicatat volumenya.  Data-data tersebut dicatat setiap 

harinya dan dirangkum per bulannya.  Data itulah yang dinamakan data curah 

hujan.  

 
Setiap daerah pasti memiliki data curah hujan yang berbeda-beda.  Saat suatu 

daerah mengalami hujan deras daerah lainnya bisa saja hanya mengalami 

hujan gerimis bahkan tidak hujan sama sekali.  Di Lampung sendiri ada 

beberapa titik yang konsisten dilakukan pencatatan data curah hujan.   

 
Data curah hujan sangat berguna dalam bidang ketekniksipilan.  Namun, 

dalam proses pencatatannya terkadang ada data yang tidak tercatat atau sering 

disebut hilang.  Untuk mengatasinya diperlukan metode yang akurat untuk 

menganalisisnya.  Ada beberapa metode perhitungan yang dapat dilakukan 

seperti metode normal ratio, metode rata-rata aljabar, metode inversed square 

distance, dan modified method.  
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Karena dibutuhkan data yang akurat dari keempat metode itu perlu dicari nilai 

korelasi yang paling kecil untuk menggantikan data yang hilang tersebut.  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti menulis judul 

“Perbandingan Analisis Data Curah Hujan yang Hilang di Daerah 

Lampung Barat dengan Menggunakan Metode Normal Ratio, Rata-Rata 

Aljabar, Inversed Square Distance dan Modified Method”.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Mencari dan menentukan metode manakah yang paling baik digunakan untuk 

menentukan data curah hujan yang hilang dari keempat metode, yaitu:  

metode normal ratio, metode rata-rata aljabar, metode inversed square 

distance dan modified method.  

 
1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah terutama pada : 

1. Data hujan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hujan harian 

dari tahun 2009 – 2019, yaitu:  Stasiun Fajar Bulan (R003), Stasiun 

Tribudi Sukur  (R 232), Stasiun Air Itam (R 234), Stasiun Sukapura (R 

248), dan Stasiun Bungin II (R 275).   

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normal ratio, 

metode rata-rata aljabar, metode inversed square distance dan modified 

method.   

3. Nilai korelasi dihitung dari 4 metode di atas pada 5 stasiun hujan di 

Lampung Barat.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Menentukan dengan metode manakah yang dihasilkan nilai korelasi terbesar 

yang layak dijadikan pengganti data hujan yang hilang.  

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Mendapatkan hasil data yang mempunyai korelasi terbaik dari  metode 

normal ratio, metode rata-rata aljabar, metode inversed square distance 

dan modified method.  

2. Dapat memprediksi curah hujan yang hilang di suatu lokasi dan dipakai 

sebagai perencanaan untuk memprediksi data curah hujan yang akan 

dipergunakan untuk bangunan pengendali banjir khususnya di DAS stasiun 

yang telah di teliti.  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.  Penelitian terdahulu   

Nama Penulis Judul Tahun Tempat 

Renaldi Pelawi Perbandingan Analisis Data Curah 
Hujan Yang Hilang Menggunakan 
Metode Normal Ratio, Inversed 
Square Distance, Rata-Rata Al-
Jabar, Dan Regresi Berganda (Studi 
Kasus 5 Stasiun Curah Hujan Dari 
Daerah Lampung Timur) 

2020 Lampung, 
Indonesia 

Edwin Faisol 
Hasyimzoem 

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) 

2019 Lampung, 
Indonesia 

Ana Susanti 
Yusman 

Aplikasi Metode Normal Ratio dan 
Inversed Square Distance untuk 
Melengkapi Data Curah Hujan 
Kota Padang Yang Hilang 

2018 Padang, 
Indonesia 

Purwanto Pengisian Data Hujan yang Hilang 
dengan Metode Arima 
(Autoregresive Integrated Moving 
Average) 

2016 Jakarta, 
Indonesia 

Fanny 
Prawaka 

Analisis Data Curah Hujan yang 
Hilang dengan Menggunakan 
Metode Normal Ratio, Inversed 
Square Distance, dan Rata-Rata 
Aljabar (Studi Kasus : Curah Hujan 
Beberapa Statiun Hujan Daerah 
Bandar Lampung) 

2016 Lampung, 
Indonesia 
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2.2 Hujan  

Hujan merupakan proses turunnya titik-titik cairan yang berasal dari atmosfer 

menuju permukaan bumi.  Hujan termasuk dalam salah satu jenis presipitasi 

(Triatmodjo, 2008).  Hujan termasuk kategori presipitasi yang berbentuk 

cairan.  Presipitasi ada 2 macam, yaitu cair dan non cair.  Dalam proses 

terjadinya hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat 

menemukan suhu di atas titik leleh es di atas permukaan Bumi (Hasyimzoem, 

2019).  Definisi hujan adalah proses kondensasi (perubahan uap air atau 

benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun) uap air 

di atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya 

tiba di daratan (Pelawi, 2020).  

 
2.3 Curah Hujan  

Curah hujan merupakan banyaknya titik-titik hujan yang jatuh ke permukaan 

bumi dalam satuan waktu tertentu.  Biasanya curah hujan diukur per 24 jam 

atau sering disebut curah hujan harian.  Ketinggian air hujan yang terkumpul 

adalah ketinggian air hujan yang tidak menguap, tidak meresap, dan tidak 

mengalir.  Satuan curah hujan di Indonesia menggunakan satuan milimeter 

diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan.  Curah hujan dalam 1 (satu) 

milimeter memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang 

datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak 

satu liter (Prawaka, 2016).  Curah hujan yang tinggi di wilayah tropik pada 

umumnya dihasilkan dari proses konveksi dan pembentukan awan hujan 
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panas.  Pada dasarnya curah hujan dihasilkan dari gerakan massa udara 

lembab ke atas.  

 
2.4 Stasiun Curah Hujan 

Stasiun Curah Hujan merupakan alat perekam perubahan cuaca ke dalam 

bentuk data untuk diolah dan diteliti.  Alat pengukur curah hujan biasanya 

diletakkan di suatu tempat terbuka, tidak terganggu oleh bangunan atau 

pepohonan.  Alat pengukur curah hujan memiliki ketelitian pembacaan 

sampai 1/10 mm.  Pengamatan atau proses pengukuran dilakukan sebanyak 

sekali sehari dan dibaca sebagai curah hujan harian sebelumnya dengan 

waktu yang sama (Prawaka, 2016).  

 
2.5 Manfaat Hujan 

Hujan memiliki banyak manfaat.  Adapun beberapa manfaat hujan seperti di 

bawah ini:  

1. Memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian dan pekebunan.  

2. Cadangan air ketika kemarau panjang.  

3. Sumber kehidupan makhluk hidup.  

4. Menjaga kelestarian hutan.  

 
2.6 Alat Pengukur Hujan 

Ada bermacam-macam alat pengukur curah hujan.  Fungsi alat pengukur 

hujan adalah untuk mengukur tinggi air pada suatu daerah dalam satuan 
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milimeter.  Ada alat pengukur hujan otomatis maupun alat pengukur hujan 

manual, seperti di bawah ini: 

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 (Hasyimzoem, 2019).  

2. Alat Pengukur Hujan Otomatis 

Alat penakar hujan otomatis, sesuai dengan namanya, alat ini 

menghitung tinggi curah hujan dengan cara otomatis.  Dibilang 

otomatis karena alat pengukur hujan otomatis akan mencatat data hujan 

secara kontinu (interval 1 menit, 5 menit, 10 menit, d. l. l. ) maupun 

secara berkala pada beberapa macam grafik, pita lubang, pita magnit, 

film, sinyal-sinyal listrik, dan lain-lain (Seyhan, 1990).  Alat pengukur 

otomatis tersusun dari tiga komponen penting seperti alat ukur, tempat 

pengumpul hujan, dan juga corong.  Alat ukur dan alat penampung di 

buat secara khusus sehingga bisa bekerja dengan otomatis 

(Hasyimzoem, 2019).   
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2.7 Metode Rata-Rata Aljabar 

Untuk memprediksi data curah hujan yang hilang mengguanakan metode 

rata-rata aljabar adalah metode pencarian data hujan hilang yang paling 

sederhana.  Proses perhitungan dilakukan dengan cara merata-ratakan curah 

hujan pada tanggal yang sama di setiap stasiun.  Pada penelitian ini 

digunakan 5 data stasiun hujan di Lampung Barat.  Adapun rumus metode 

rata-rata aljabar adalah sebagai berikut (Prawaka, 2016): 

𝑃 =
       

……………………………………….....……. (1) 

Keterangan : 

P    = Curah hujan yang hilang 

P1, P2, P3, P4  = Hujan di stasiun 1,2,3,4 

 
2.8 Metode Normal Ratio 

Metode normal ratio merupakan salah satu metode yang banyak digunakan 

dalam perhitungan data hujan yang hilang.  Berikut rumus metode normal 

ratio (Triatmodjo, 2008): 

 Px =  
 
 Pa +  

 
Pb +   Pc +  Pd  .............................. (2) 

Keterangan : 

Px  =  Hujan yang hilang di stasiun x 

Nx =  Hujan tahunan normal pada stasiun x 

Na, Nb, Nc, Nd =  Hujan tahunan normal pada stasiun A, B, C, D 
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Pa, Pb, Pc, Pd = Hujan pada saat yang sama dengan hujan yang hilang 

pada stasiun A, B, C, D 

 
2.9 Metode Inversed Square Distance 

  Metode inversed square distance adalah metode yang membutuhkan data 

lokasi masing-masing stasiun.  Lebih tepatnya, data jarak antar stasiun.  Akan 

lebih baik lagi jika lokasi stasiun hujan berdekatan untuk menghasilkan data 

yang mendekati kondisi sebenarnya (Pelawi, 2020).  Berikut ini adalah rumus 

Metode inversed square distance adalah (Yusman, 2018): 

∑

∑
 .............................................................................................. (3) 

Keterangan : 

Px  = Hujan yang hilang di stasiun x 

P1  = Data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama 

L1  = Jarak antar stasiun 

n = Jumlah stasiun 

 
2.10 Modified Method 

Metode ini merupakan modifikasi dari metode rata-rata aljabar, netode 

normal ratio, serta metode inversed square distance.  Modifikasi dilakukan 

dengan menambahkan faktor lain ke dalam perhitungan, yaitu ketinggian.  

Pada rumus modifikasi ini ditambahkan faktor ketinggian ke dalam 

perhitungan untuk melihat apakah ketinggian stasiun berpengaruh terhadap 

permodelan data hujan yang hilang.  Rumus modified method adalah : 
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a. Metode Modifikasi Rata-Rata Aljabar 

𝑃 =
 .     .    ,… ,   .     

Ʃ
........................................(1) 

Keterangan : 

P    = Curah hujan yang hilang 

H1, H2, H3,...,Hn = Ketinggian lokasi stasiun hujan dpl 

P1,P2,P3,...,Pn  = Hujan di stasiun 1,2,3,...,n 

n    = Stasiun hujan ke- 

ƩH   = Jumlah ketinggian stasiun hujan 

 
b. Metode Modifikasi Normal Ratio 

 

Px = 
Ʃ

 
 .   

 
 Pa +  

 .   

 
Pb + ⋯ +  

 .   
 Pn  ... (2) 

Keterangan : 

Px  =  Hujan yang hilang di stasiun x 

Nx  = Hujan tahunan normal pada stasiun x 

Ha, Hb, Hn = Ketinggian lokasi stasiun hujan di atas permukaan laut 

Na, Nb, Nn = Hujan tahunan normal pada stasiun A,B, dan stasiun ke-n 

Pa, Pb, Pn   = Hujan pada saat yang sama dengan hujan yang hilang  

pada stasiun A, B, dan stasuiun ke-n  

 
c. Metode Modifikasi Inversed Square Distance (ISD) 

Px =  
∑

.  

∑
 .................................................................................. (3) 

Keterangan : 

Px  = Hujan yang hilang di stasiun x 
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n = Stasiun ke- 

Pn  = Data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama 

Ln = Jarak antar stasiun 

Hn = Ketinggian lokasi stasiun hujan di atas permukaan laut 

ƩH = Jumlah ketinggian stasiun 
 
 

2.11 Uji Konsistensi 

Uji konsistensi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran data di 

lapangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  spesifikasi alat 

penakar berubah, tempat alat ukur berpindah, dan perubahan lingkungan di 

sekitar alat penakar (Karmiana, 2011).  Pada penelitian ini, uji konsistensi 

dihitung dengan metode kurva massa ganda (double mass curve).  Proses 

perhitungan dilakukan dengan bantuan aplikasi microsoft excel worksheet 

tahun 2010.  Jika setelah dilakukan uji konsistensi data, data yang terbentuk 

pada grafik mendekati lurus berarti data yang ada konsisten atau baik, dan 

sebaliknya (Triatmodjo, 2008).  Untuk menentukan lurus atau tidaknya kurva 

ditambahkan trendline pada aplikasi microsoft excel worksheet tahun 2010.  

Jika angka yang ditunjukkan pada garis tersebut mendekati 1 maka 

grafik/kurva termasuk lurus.  

 
2.12 Koefisien Korelasi Pearson 

Nilai koefisien korelasi pearson digunakan sebagai penentu metode manakah 

yang paling baik untuk digunakan untuk memprediksi data curah hujan yang 

hilang dari keempat metode, yakni:  metode rata-rata aljabar, metode normal 
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ratio, metode inversed square distance, dan modified method.  Pada 

penelitian ini untuk perhitungan koefisien korelasi pearson dilakukan dengan 

bantuan aplikasi microsoft excel worksheet tahun 2010.  Proses perhitungan 

dilakukan dengan mengggunakan rumus yang sudah ada pada microsoft excel 

dan dihitung setiap bulannya kemudian dirata-ratakan.  Setelah didapatkan 

hasilnya kemudian diambil nilai rata-rata terbaik atau nilai yang paling 

mendekati satu sebagai metode yang paling baik digunakan untuk mencari 

data curah hujan yang hilang.  Berikut ini adalah tabel untuk menginterpretasi 

nilai korelasi: 

Tabel 2.  Pendekatan untuk menafsirkan koefisien korelasi  

Besaran Korelasi Interpretasi 
0,00 – 0,10 Sangat kurang baik 
0,10 – 0,39 Kurang baik 
0,40 – 0,69 Cukup 
0,70 – 0,89 Baik 
0,80 – 1,00 Sangat baik/sempurna 

 

Sumber : Schober and Schwarte,  2018.  
 
 



 
 

 
 

 
 
 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 
 

  
  
3.1 Lokasi Penelitian 

Wilayah studi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, 

Provinsi Lampung, Indonesia.  Terdapat 5 (lima) stasiun pengamat curah 

hujan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  Stasiun Fajar Bulan (R 

003), Stasiun Tribudi Sukur (R 232), Stasiun Air Itam (R 234), Stasiun 

Sukapura (R 248), dan Stasiun Bungin II (R 275).   

 

 

Gambar 1.  Lokasi stasiun curah hujan 

Provinsi Lampung memiliki banyak Daerah Aliran Sungai (DAS).  Provinsi 

lampung memiliki 278 DAS yang dipertahankan dan 7 DAS dipulihkan.  
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Adapun DAS yang dipulihkan, yaitu: DAS Tulang Bawang, DAS Mesuji, 

DAS Sekampung, DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Semangka, dan 

DAS Ambar  Kambas.  Dari 7 DAS yang dipulihkan salah satunya adalah 

DAS Tulang Bawang.  Stasiun hujan yang digunakan dalam penelitian ini 

temasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Tulang Bawang dan SUB-DAS 

Way Besai (SIPDAS, 2016).   

 

 

Gambar 2.  DAS Tulang Bawang 

 
3.2 Data yang Digunakan 

Data hujan harian dari beberapa daerah di Kabupaten Lampung Barat 

didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung (BBWSMS).  

Data hujan yang digunakan untuk penelitian ini dengan berjumlah 11 tahun 

berurutan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.  
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3.3 Pelaksaan Penelitian 

Pada penelitian ini, proses pengolahan data menggunakan bantuan program 

microsoft excel.  Adapun tahap yang dilakukan, yaitu:  pengumpulan data 

sekunder curah hujan dari tahun 2009 hingga tahun 2019 di Kabuaten  

Lampung Barat, pengurutan data hujan dalam bentuk series, kemudian diuji 

konsistensinya.  Dalam data yang sekunder tadi menghasilkan data primer 

(dalam bentuk bulanan maksimum).  Dari data primer ini, sudah bisa nasuk 

ke langkah selanjutnya, yaitu:  mulai melakukan perhitungan menggunakan 

metode rata-rata aljabar, metode inversed square distance, metode normal 

ratio, dan modified method.  Dari perhitungan masing-masing metode 

didapatkan hasil data prediksi dan asli dalam penyajian data berupa gambar, 

tabel, dan grafik menggunakan microsoft excel.  Proses pengujian pada 

penelitian ini, yaitu :  mengecek hasil koefisien korelasi pearson dari empat 

metode yang digunakan sehingga diketahui apakah memenuhi syarat atau 

tidak, kemudian menarik kesimpulan dari hasil tersebut.  

 
3.4 Pengolahan Data 

1. Normalisasi Data   

Pada penelitian ini data curah hujan diperoleh dari Balai Besar Wilayah 

Sungai Mesuji-Sekampung (BBWSMS).  Data yang diberikan merupakan 

data curah hujan harian, nama stasiun, kode stasiun, serta koordinat 

stasiun.  Data yang ada diurutkan dalam bentuk tabel pada microsoft excel 

per stasiun mulai dari tahun 2009 hingga 2019.  Untuk hari yang tidak 
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terjadi hujan akan digunakan angka yang mendekati 0 agar tidak terjadi 

error saat perhitungan menggunakan rumus pada microsoft excel.   

 
2. Uji Konsistensi Data 

Uji konsistensi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah 

ada baik untuk digunakan sebagai pemodelan data curah hujan yang 

hilang. Uji Konsistensi dilakukan menggunakan microsoft excel.  Langkah 

selanjutnya adalah merekap data total curah hujan tahunan dari masing-

masing stasiun setiap tahunnya beserta nilai rata-rata hujan tahunannya.  

Kemudian dari data yang sudah direkap per tahunnya, dihitung komulatif 

curah hujan tahunannya.  Nilai komulatif curah hujan dari masing-masing 

stasiun dimasukkan ke dalam grafik dan menambahkan garis trendline.  

Saat menambahkan garis trendline terdapat nilai R2 yang menunjukkan 

nilai konsistensi.  Jika mendekati 1 maka data yang digunakan sangat baik 

untuk dijadikan sebagai data awal permodelan data curah hujan yang 

hilang.  

 
3. Pemodelan Data Curah Hujan yang Hilang 

Pada saat melakukan permodelan data curah hujan yang hilang, hujan 

terukur dibuat seolah-olah tidak ada atau hilang.  Kemudian, dilakukan 

perhitungan untuk mencari curah hujan yang hilang menggunakan metode 

rata-rata aljabar, metode inversed square distance, metode normal ratio, 

dan modified method.  
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4. Menghitung Nilai Korelasi Pearson 

Perhitungan nilai korelasi pearson dilakukan dengan menggunakan 

microsoft excel.  Nilai korelasi pearson dihitung per bulannya kemudian 

dirata-ratakan.  Nilai rata-rata koefisien korelasi pearson yang paling 

mendekati 1 akan digunakan sebagai patokan untuk menentukan metode 

rata-rata aljabar, metode inversed square distance, metode normal ratio, 

dan modified method yang merupakan metode yang paling baik digunakan 

untuk menghitung data curah hujan yang hilang.  

 
3.5 Proses Data 

1. Metode Normal Ratio 

Data curah hujan yang hilang akan dicari menggunakan perhitungan dari 5 

(lima) stasiun hujan di Kabupaten Lampung Barat. 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 Inversed Square Distance 

Data curah hujan yang hilang dicari dengan melakukan perhitungan 

metode inversed square distance dengan 5 jumlah stasiun yang berbeda.  

Metode ini membutuhkan beberapa stasiun pengamat curah hujan yang  

jaraknya berdekatan, karena jarak merupakan faktor koreksi pada metode.  
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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. Modified Method 

Metode ini merupakan modifikasi dari 3 metode, yaitu:  modifikasi 

metode rata-rata aljabar, modifikasi metode inversed square distance, dan 

modifikasi metode normal ratio.  Pada metode modifikasi ini, 

ditambahkan faktor ketinggian sebagai modifikasi dari metode rata-rata 

aljabar, metode inversed square distance, dan metode normal ratio.  Data 

ketinggian stasiun hujan didapatkan dari data koordinat stasiun hujan yang 

tertera pada data yang diberikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-

Sekampung (BBWSMS).  Untuk mendapatkan angka ketinggian stasiun 

hujan dari atas permukaan laut digunakan bantuan aplikasi google earth.  

Data koordinat yang diberikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-

Sekampung (BBWSMS) dimasukkan ke dalam aplikasi google earth 

kemudian angka ketinggian yang muncul pada aplikasi google earth 

dipakai sebagai data ketinggian stasiun hujan. 

 

 

 

 

 



19 
 

Diagram Alir 

 
 

Mulai 

Konversi Data Tabel Menjadi Data Series 

Uji Konsistensi 

Pengumpulan Data 
 

Pencarian Data Hujan 
yang Hilang   

Menggunakan  
Metode 

Normal Ratio 

Menggunakan  
Metode Inversed 
Square Distance 

 

Menggunakan  
Modified 
Method 

 

Hasil Data Perhitungan 

Perbandingan Korelasi Terbaik Antara 4 
Metode 

Gambar 3.  Diagram alir penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
 

Selesai 

Data Sekunder dari BBWSMS 

Menggunakan  
Metode Rata-
Rata Aljabar 

 



 
 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini metode modifikasi inversed square distance adalah 

metode terbaik untuk pencarian data hujan yang hilang.  Terbukti dari nilai 

korelasi rata-rata tahunan yang paling besar, yaitu:  0.54 dan 0.493.  Nilai 

korelasi yang didapatkan berada diantara 0.40 – 0.69 maka nilai korelasi cukup.  

 
5.2 Saran 

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

sebagai berikut:   

1. Data hujan yang didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji 

Sekampung (BBWSM) hanya 10 tahun, akan lebih baik untuk peneliti 

selanjutnya menggunakan tempat yang memiliki lebih banyak data hujan.  

2. Rumus modifikasi yang saya gunakan dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk menghitung data curah hujan yang hilang di 

wilayah lain.  
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