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Data hujan sangat penting dan dibutuhkan dalam perhitungan teknik sipil maka 

kelengkapan data hujan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kaitannya 

perencanaan manajemen keairan, menajemen sumber daya air, maupun 

perencanaan pembangunan, terlebih lagi untuk perencanaan bangunan air. Namun 

sering kali terjadi data pada periode perekaman pada stasiun hujan yang ada di 

suatu wilayah tidak lengkap. 

 

Untuk melengkapi data curah hujan yang tidak lengkap atau hilang, maka 

pada penelitian ini dilakukan penelitian untuk memprediksi data curah hujan 

dengan menggunakan metode Normal Ratio, Inversed Square Distance, Rata-

rata Aljabar, Modified Inversed Square Distance,  dengan lokasi penelitian 

yang terletak di Lampung Tengah. Prediksi curah hujan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pola hujan yang terjadi pada masa yang 

akan datang. 

 

Dari hasil penelitian ini metode modifikasi rata-rata aljabar didapatkan sebagai 

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

korelasi rata-rata tahunan yang paling besar, yaitu: 0,317. Nilai ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara data hujan terhadap korelasi tahunan masih lemah. Hal 

ini disebabkan nilai korelasi masih jauh dari angka 1 (nilai maksimum). 

 

Kata Kunci : Data Curah Hujan, Normal Ratio, Linear Regression, Inversed 

Square Distance, Rata-rata ALjabar 

 



 

ABSTRACT 

METHOD VALIDATION FOR  RAINFALL DATA USING NORMAL RATIO, 

INVERSED SQUARE DISTANCE, ALGEBARIC AVERAGE AND 

MODIFIED INVERSED SQUARE DISTANCE METHODS 

(Case Study of Rainfall Data of Several Rain Stations Central Lampung 

Region) 

By 

 

 
IRVAN TEGAR CESAR 

  

 

 

Rain data is very important and needed in civil engineering calculations, so the 

completeness of rain data is one of the most important parts in relation to water 

management planning, water resource management, and development planning, 

especially for water building planning. However, it often happens that the data 

during the recording period at the rain station in an area is incomplete. 

To determine the efficiency of the fishway shape that can be built, in this study an 

experiment was carried out using eel (Anguilla bicolor, sp) which will then be 

tested on a fishway tool with a slope and two different types of steps, namely 

bulkhead stairs and vertical pool passes that Then it will be compared with the 

type of PVC pipe footing that has been done in a previous study.  

 

To complete the incomplete or missing rainfall data, this study conducted a study 

to predict rainfall data using the Normal Ratio, Inversed Square Distance, 

Algebra Average,  Modified Inversed Square Distance method with the research 

location located in Central Lampung. Prediction of rainfall referred to in this 

study is to determine the pattern of rain that will occur in the future. 

 

From the results of this study, the modified algebraic average method was 

obtained as the best method for searching for missing rain data. It is evident from 

the largest annual average correlation value, namely: 0.317. This value indicates 

that the relationship between rainfall data and the annual correlation is still 

weak. This is because the correlation value is still far from 1 (maximum value). 

 

Keywords : Rainfall Data, Normal Ratio, Linear Regression, Inverse Square 

Distance, Algebraic Average 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 
 

Prawaka (2016) “Siklus  hidrologi  hujan  merupakan faktor penting dalam 

menentukan kapasitas air yang ada di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Hujan yang 

turun di suatu daerah akan masuk ke dalam DAS tersebut, mengalir melalui sungai, dan 

akhirnya bermuara ke laut. Disetiap daerah memiliki karakteristik hujan yang berbeda 

beda perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi topograf, tergantung pada ketinggian 

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

durasi hujan juga menentukan banyaknya jumlah air yang turun pada daerah tersebut. 

Dalam mementukan intensitas hujan dapat menggunakan alat ukur hujan yang 

dinamakan rain rauge. Fungsi dari rain gauge untuk memperoleh data curah hujan.” 

 

Data curah hujan sangat penting untuk perencanaan teknik khususnya  untuk 

bangunan air  misalnya  irigasi,  bendungan,  drainase  perkotaan,  pelabuhan, dermaga, 

dan lain-lain. Oleh sebab itu, data curah hujan di suatu  daerah  dicatat terus menerus 

untuk menghitung perencanaan yang akan dilakukan. Pencatatan data curah hujan 

yang dilakukan pada suatu DAS dilakukan di beberapa titik stasiun pencatat curah 

hujan untuk mengetahui sebaran hujan yang turun pada suatu DAS apakah merata atau 

tidak. Diperlukan data curah hujan bertahun- tahun untuk mendapatkan perhitungan 

perencanaan yang akurat, semakin banyak data curah hujan yang ada maka semakin 

akurat perhitungan yang akan dilakukan.   

 



 
2 

Namun terkadang di beberapa titik stasiun pencatat curah hujan terdapat data 

yang hilang. Hilangnya data  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  kelalaian  dari petugas 

pencatat curah hujan atau rusaknya alat pencatat curah hujan karena kurangnya  

perawatan. Untuk  memperbaiki  atau  memperkirakan  data   curah hujan  yang  tidak 

lengkap atau hilang,  maka  dapat dilakukan  perhitungan dengan metode normal ratio, 

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

inversed square distance. Hujan yang turun biasanya berlangsung secara periodic. 

Periodikal hujan tersebut tidak akan terlihat apabila ada data yang hilang dalam pencatatan 

hujan   

 

Dalam peramalan kejadian hujan dibutuhkan data curah hujan yang lengkap. 

Sedangkan data curah hujan yang tersedia tidak semua lengkap. Oleh sebab itu, penulis 

merencanakan untuk meneliti hal ini. Dengan demikian, dalaa penelitian ini digunakan 

variasi 4 metode untuk memperoleh data curah hujan yang hilang. Penelitian ini akan 

membandingkan hasil dari 4 metode yang digunakan. Harapan dari penulis ini akan 

mengetahui metode yang paling baik dalam menentukan curah hujan. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Membandingkan dan menentukan deviasi terkecil pada data hujan hasil 

perhitungan dengan  data hujan terukur menggunakan metode Rata-Rata 

Aljabar, metode Normal Ratio, metode Inversed Square Distance dan 

Metode Modified Inversed Square Distance. 

2. Berdasarkan penggunaan 4 metode tersebut, metode manakah yang 

menghasilkan deviasi terkecil dalam menentukan data hujan yang hilang.  
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C. Batasan Masalah 

 
 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah terutama pada : 

 

1. Data  yang dipergunakan dalam penelitian ini dari 5 (lima) stasiun  curah  

hujan yaitu Stasiun PH 114 Gunung Sugih, PH 115 Kalirejo, PH 116 Sendang 

Agung, PH 117 Kroi dan PH 150 Stasiun Sri Pendowo. 

2. Data yang digunakan adalah data hujan harian dalam satu tahun, kumulatif 

bulanan, dan rata-rata bulanan. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normal Ratio, 

metode Inversed Square Distance, metode Rata-Rata Aljabar dan Modified 

Iinversed Square Distance. 

4. Perhitungan korelasi dengan menggunakan keempat metode tersebut masing 

masing  dilakukan dengan  sepuluh stasiun hujan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

 

1. Menghitung rata-rata kumulatif yang di hasilkan dari uji konsistensi 

menggunakan metode Normal Ratio, metode Inversed Square Distance, 

metode Rata-Rata Aljabar dan metode Modified Inversed Square Distane 

2.    Menentukan tingkat korelasi yang terbaik berdasarkan jumlah stasiun hujan 

dan metode yang digunakan. 
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E. Manfaat Penelitian 

 
 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

 

1.     Mengetahui metode yang memiliki korelasi terbaik, koefisien korelasi yang 

mendekati satu dan membandingkan metode Rata-rata Al-jabar, metode 

Normal Ratio, metode Inversed Square Distance dan Metode Modified 

Inversed Square Distane kemudian didapatkan data standar deviasi hujan 

dalam satuan (mm). 

2.      Dapat memprediksi curah hujan yang hilang di suatu lokasi, juga bertambah 

pengetahuan ilmu tentang curah hujan dalam pemodelan matematik (model 

sintetik) dalam bentuk data dan grafik. 

3.      Dapat dipakai sebagai acuan penelitian yang akan datang agar semakin baik 

dan berkembang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Pengertian Hujan 
 

 Perdana (2015) “Hujan adalah sebuah proses  kondensasi  uap  air  di  

atmosfer  menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di  

permukaan. Hujan biasanya terjadi karena pendinginan suhu udara atau 

penambahan uap air ke udara. Hal tersebut tidak lepas  dari  kemungkinan akan 

terjadi bersamaan. Turunnya hujan biasanya tidak lepas dari pengaruh kelembaban 

udara yang memacu jumlah titik-titik air yang terdapat pada udara. Indonesia 

memiliki daerah yang dilalui  garis  khatulistiwa  dan sebagian besar daerah di 

Indonesia merupakan daerah tropis, walaupun demikian beberapa daerah di 

Indonesia memiliki intensitas hujan yang cukup besar”. 

 Sedangkan menurut Triatmojo (1998) bahwa “Hujan merupakan salah satu 

bentuk presipitasi uap air yang berasal dari alam yang terdapat di atmosfer. Bentuk 

presipitasi lainnya adalah salju dan es. Hujan berasal dari uap air di atmosfer, 

sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh factor klimatologi seperti angin, 

temperature dan tekanan atmosfer. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer sehingga 

mendingin dan terjadi kondensasi menjadi butir-butir air dan kristal-kristal es yang 

akhirnya jatuh sebagai hujan. “Hujan adalah peristiwa turunnya butir-butir air dari 

langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi.”  
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Menurut Irfan (2005) “Hujan diukur sebagai tinggi air yang jatuh 

dipermukaan bumi yang datar dalam periode waktu tertentu”. Dari banyak 

pengertian hujan diatas, dapat dirangkum bahwa hujan adalah proses kondensasi 

uap air yang berasal dari alam yang terdapat pada atmosfer  yang membentuk 

menjadi butiran air yang cukup berat dan akhirnya turun sebagai hujan. 

 

B. Curah Hujan 

 
 

Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama 

periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas 

permukaan horizontal. Dalam penjelasan lain curah hujan juga dapat diartikan 

sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak 

menguap, tidak meresap dan tidak mengalir.  Indonesia  merupakan negara yang 

memiliki angka curah hujan yang bervariasi dikarenakan daerahnya yang berada 

pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah hujan 1 (satu) milimeter, artinya dalam 

luasan satu meter persegi pada termpat yang datar tertampung air setinggi satu 

milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter (Wibowo, H. 2008). 

 

C. Proses Terjadinya Hujan 

 
 

Siklus hidrologi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus 

dimana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi lagi. 

Proses ini diawali dengan menguapnya air di permukaan tanah dan laut ke udara. 

Uap air tersebut bergerak dan naik ke atmosfer, yang kemudian mengalami 

kondensasi dan berubah menjadi titik – titik air yang berbentuk awan.  Selanjutnya 

titik air tersebut jatuh sebagai hujan ke permukaan lautan daratan. Hujan yang 
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jatuh sebagian tertahan oleh tumbuh-tumbuhan (intersepsi) dan selebihnya sampai 

ke permukaan tanah. Sebagian air hujan yang sampai ke permukaan tanah akan 

meresap ke dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lainnya mengalir di atas 

permukaan tanah (aliran permukaan atau surface runoff mengisi cekungan tanah, 

danau, dan masuk ke sungai dan akhirnya mengalir ke laut. Air yang meresap ke 

dalam tanah sebagian mengalir secara vertikal di dalam tanah (perkolasi) mengisi 

air tanah (ground water) yang kemudian keluar sebagai mata air atau mengalir ke 

sungai. Akhirnya aliran air di sungai akan sampai ke laut (Triatmojo 1998) 

Gambar proses siklus hidrologi dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. Siklus Hidrologi 

(Sumber : Riadi, 2018) 

 

Triatmodjo (1998) “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 (1998) “Presipitasi adalah 
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sebutan 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)” Presipitasi dapat disimpulkan yaitu 

air yang turun dari atas atau dari langit yang berasal dari awan. Jumlah atau volume 

dari air yang turun biasanya dianggap presipitasi. 

Pada dasarnya hujan dapat terjadi di sembarang tempat, asalkan terdapat dua 

faktor, yaitu faktor massa udara yang lembab dan faktor sarana meteorologi yang 

dapat mengangkat massa udara tersebut untuk berkondensasi. Hujan terjadi akibat 

massa udara yang mengalami penurunan suhu di bawah titik embun yang dapat 

mengalami perubahan pembentukan molekul air. Apabila massa udara terangkat 

ke atas dan mengalami perubahan suhu sampai mencapai ketinggian yang 

memungkinkan terjadinya kondensasi, maka akan dapat membentuk awan. Hujan 

hanya dapat terjadi apabila molekul-molekul air hujan sudah mencapai ukuran 

lebih dari 1 mm. Agar hujan dapat terjadi diperlukan titik-titik kondensasi, 

amoniak, debu dan asam belerang. Titik-titik kondensasi ini mempunyai sifat yang 

dapat mengambil uap air dari udara. 

Siklus terjadinya hujan tersebut adalah muktlak terjadi setiap tahunnya, 

karena tidak bisa dipungkiri bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat 

penting untuk kelangsungan makhluk hidup dan karena manfaat air bagi 

kehidupan akan mempengaruhi perkembangan bumi. Awan pada proses terjadinya 

hujan akan membedakan jenis hujan yang terjadi di setiap wilayah. Hal ini karena 

proses pembentukan awan pada siklus terjadinya hujan dibedakan berdasarkan 

lapisannya menjadi seperti berikut : 
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a. Sirus 

 

Sirus adalah lapisan yang paling atas yang bentuknya seperti serabut halus 

berwarna putih. Pada awan ini, akan membentuk menyerupai kristal es di 

langit, jika sudah terbentuk seperti itu biasanya hujan akan turun. 

b. Cumulus 

 

Pada lapisan kedua ini, akan membentuk yang biasanya seperti gumpalan 

putih lembut yang menandakan kalau cuaca akan panas serta kering. Namun 

ada juga yang bisa muncul dengan warna hitam yang menandakan akan 

turun hujan disertai angin, petir dan guruh. 

c. Stratus 

 

Merupakan lapisan yang menempati lapisan paling rendah di langit yang 

membuatnya letaknya dekat dengan permukaan bumi. Jika awan stratus 

kemudian berubah warna menjadi abu-abu, hal ini menandakan bahwa awan 

ini sudah mengandung butiran hujan yang siap diturunkan.  

(Triatmojo, 1998) 

 

D. Stasiun Pengamat Curah Hujan 

 
 

Pengamatan cuaca atau pengukuran unsur cuaca dilakukan pada lokasi yang 

dinamakan stasiun cuaca atau yang lebih dikenal dengan stasiun meteorologi. 

Lokasi stasiun ini harus dapat mewakili keadaan pertanian dan keadaan alami 

daerah tempat stasiun itu berada. Informasi meteorologis yang secara rutin diamati 

antara lain ialah keadaan lapisan atmosfer yang paling bawah, suhu, dan 

kelengasan tanah pada bagian kedalaman, curah hujan. Prawirowardoyo (1996) 

Pengamatan curah hujan dilakukan dengan sebuah alat ukur curah  hujan.  Salah 
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satu alat pengamat curah hujan adalah alat ukur biasa yang diletakkan di suatu 

tempat terbuka yang tidak dipengaruhi oleh bangunan atau pepohonan dengan 

ketelitian pembacaan sampai 1/10 mm. Pengamatan ini dilaksanakan satu kali 

sehari dan dibaca sebagai curah hujan hari sebelumnya dengan waktu yang sama. 

 

E. Alat Pengukur Hujan 

 

Ada dua jenis alat pengukur hujan, yaitu manual dan otomatis. 

 

a. Alat pengukur hujan manual 

 

Alat ini lebih dikenal dengan dengan nama Penakar Hujan 

Observatorium (OBS) atau Penakar Hujan Manual, sedang di kalangan 

pertanian dan pengairan biasa disebut ombrometer. Sebuah alat yang 

digunakan untuk menakar atau mengukur hujan harian. 

Penakar Hujan OBS ini merupakan jejaring alat ukur cuaca terbanyak di 

Indonesia. Penempatannya 1 PH OBS mewakili luasan area 50 km² atau 

sampai radius 5 km. Fungsiya yang vital terhadap deteksi awal musim 

hujan/kemarau menjadikannya sebagai barang yang dicari dan sangat 

diperlukan.. Tujuan akhir pengukuran curah hujan adalah tinggi air yang 

tertampung bukan volumenya. Hujan yang turun akan menyebar merata, 

homogen dan menjatuhi wadah (kaleng) dengan penampang yang berbeda 

akan memiliki tinggi yang sama dengan catatan faktor menguap, mengalir, 

dan meresap tidak ada. 
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      Gambar 2. Penakar Hujan Observatorium (OBS) 

                 (Sumber : Kurniawan 2020) 

 

b. Alat pengukur hujan otomatis 
 

Penakar hujan jenis Hellman merupakan suatu instrument/alat untuk 

mengukur curah hujan. Penakar hujan jenis hellman ini merupakan suatu 

alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini 

dipakai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Pengamatan 

dengan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu 

mekipun cuaca dalam keadaan baik/hari sedang cerah. Alat ini mencatat 

jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat 

pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk 

menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini 

(Bunganaen 2013). 

Curah hujan merupakan salah satu parameter cuaca yang mana datanya 

sangat penting diperoleh untuk kepentingan BMG dan masyarakat yang 

memerlukan data curah hujan tersebut. Hujan memiliki pengaruh yang 
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sangat besar bagi kehidupan manusia, karena dapat memperlancar atau 

malah menghambat kegiatan manusia. Oleh karena itu kualitas data curah 

hujan yang didapat haruslah bermutu dan memiliki keakuratan yang tinggi. 

Maka seorang observer/pengamat haruslah mengetahui tentang alat penakar 

hujan yang dipakai di stasiun  pengamat  secara  baik.  Salah  satu alat 

penakar hujan yang sering dipakai ialah penakar hujan jenis Hellman 

(Bunganaen 2013). 

Jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian 

terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan 

pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai 

pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai 

pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang digulung pada silinder jam 

yang dapat berputar dengan bantuan tenaga (Bunganaen 2013). 

 

 
 

Gambar 3. Penakar Hujan Jenis Hellman 

(Sumber : Riadi, 2018) 
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Jika air dalam tabung hampir penuh (dapat dilihat pada lengkungan 

selang gelas), pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air 

mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan 

sistem siphon otomatis (sistem selang air), air dalam tabung akan keluar 

sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya 

air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias 

merupakan garis lurus vertikal. Jika hujan masih terus-menerus turun, maka 

pelampung akan naik kembali seperti diatas. Dengan demikian jumlah curah 

hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal 

(Bunganaen 2013). 

Jumlah hujan yang terjadi dalam suatu DAS merupakan besaran yang 

sangat penting dalam sistem DAS tersebut, karena hujan merupakan 

masukan utama dalam suatu DAS, oleh sebab itu pengukuran harus 

dilakukan secara cermat. Jumlah hujan yang dimaksud tersebut adalah 

seluruh hujan yang terjadi dalam DAS yang bersangkutan karena hujan ini 

yang akan menjadi aliran di sungai. Dengan demikian, ini berarti seluruh 

hujan yang terjadi setiap saat harus dapat diukur. Agar memperoleh hasil 

pengukuran yang baik, beberapa syarat harus dipenuhi untuk pemasangan 

alat ukur hujan, yaitu antara lain : 

i.Tidak dipasang di tempat yang selalu terbuka (over exposed), seperti di 

puncak bangunan dan di puncak bukit.  

 

ii.Tidak dipasang di tempat yang terlalu tertutup (under exposed), seperti di 

antara dua bangunan gedung yang tinggi. 
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iii.Paling dekat berjarak 4 x tinggi bangunan/rintangan yang terdekat. 

 

iv. Mudah memperoleh tenaga pengamat. 

F. Data Hujan 

Data curah hujan sangat penting untuk perencanaan Teknik khususnya untuk 

perencanaan Teknik khususnya untuk bangunan air misalnya irigasi, bendungan, 

drainase perkotaan, Pelabuhan, dermaga, dan lain-lain. Karena itu data curah hujan 

di suatu daerah dicatat terus menerus untuk menghitung perencanaan yang akan 

dilakukan. Biasanya semakin banyak data curah hujan yang ada maka semakin 

akurat, semakin banyak data curah hujan yang ada maka semakin akurat 

perhitungan yang akan dilakukan.  

a. Tinggi Hujan 

Tinggi curah hujan adalah volume air yang terkumpul pada permukaan 

bidang datar pada periode tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan serta 

tahunan. Jumlah curah hujan adalah volume air yang terkumpul pada 

permukaan bidang datar pada periode tertentu, seperti harian, mingguan, 

bulanan serta tahunan ( Wesli,2008). 

b. Intensitas Hujan 

Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyataan dalam tinngi 

hujan atau volume hujan tiap satuan waktu, yang terjadi pada satu kurun 

waktu air hujan terkonsentrasi (Wesli, 2008). Besarnya intensitas curah hujan 

berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi 

kejadiannya. 
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 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi hujan 

merupakan suatu ukuran tinggi volume hujan yang diukur pada tiap satuan waktu. 

Selanjutnya intensitas hujan merupakan banyaknya tinggi hujan yang terjadi pada 

satuan waktu.  

Data curah hujan sangat penting untuk perencanaan teknik seperti irigasi, 

bendungan, Pelabuhan, dll. Karena itu data curah hujan di suatu daerah dicatat terus 

menerus untuk menghitung perencanaan yang akan dilakukan. Namun terkadang di 

beberapa titik stasiun pencatat curah hujan terdapat data yang hilang. Hilangnya 

data tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian dari petugas pencatat curah hujan atau 

rusaknya alat pencatat curah hujan karena kurangnya perawatan.  Kendala dalam 

penentuan data hujan banyak ditemukan, berrdasarkan studi kendala yang 

ditemukan yaitu seperti sulitnya mendapatkan alat, pengukuran dari petugas ukur 

dan cuaca. Sedangkan kendala yang penulis temukan pada penelitian ini adalah 

proses mendapakan data dari PPDI Mesuji yang cukup lama karena data dikirim 

melalui email atau online. Lalu pada saat perhitungan lumayan sulit karna 

menggunakan 4 metode yang berbeda beda rentang waktu 10 tahun dari setiap 

stasiun. 

 

G. Metode Menentukan Data Curah Hujan Yang Hilang 

 
 

Untuk melengkapi data hujan, akan digunakan metode sebagai berikut : 

1. Saputro (2011) dalam jurnal Prawaka (2016) “Metode Konvensional/Rata-

Rata Aljabar adalah metode yang paling praktis digunakan untuk mencari 

data curah hujan yang hilang. Pengukuran yang dilakukan di beberapa 

stasiun dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi 
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dengan jumlah stasiun, stasiun yang digunakan dalam hitungan biasanya 

masih saling berdekatan.”  

P =  
𝑃1+𝑃2+𝑃3…+𝑃𝑛

𝑛
  ……………………………………………………...(1)  

Keterangan : 

P    = Curah Hujan yang hilang  (mm) 

P1, P2,…, Pn   = Hujan di stasiun 1,2,3,…,n (mm) 

n    = Jumlah stasiun hujan 

 

2. Menurut Wei and McGuiness (1973) dalam jurnal Fadholi (2013) “Metode 

Normal Ratio adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data 

yang hilang.” Metode perhitungan yang digunakan cukup sederhana yakni 

dengan memperhitungkan data curah hujan di stasiun hujan yang berdekatan 

untuk mencari data curah hujan yang hilang di stasiun tersebut. Variabel 

yang diperhitungkan pada metode ini adalah curah hujan harian di stasiun 

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

Metode Normal Ratio untuk mencari data curah hujan yang hilang sebagai 

berikut : 

𝑃𝑥

𝑁𝑥 
=  

1

𝑁
 {

𝑃1

𝑁1
+

𝑃2

𝑁2
+

𝑃3

𝑁3
. . . +

𝑃𝑛

𝑁𝑛
} …………………………………………………….........(2)  

Keterangan :
 
 

 

Px = Hujan yang hilang di stasiun x (mm) 

P1,P2,…,Pn = Data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama             

(mm) 

Nx = Hujan tahunan di stasiun x 

N1,N2,…,Nn       = Hujan tahunan di stasiun  
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X = Data terukur (km) 

sekitar x n       = Jumlah stasiun di sekitar x 

 

3. Menurut (Harto, 1993) dalam juarnal (Rizky 2019) Metode Inversed Square 

Distance adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang 

hilang. Metode perhitungan yang digunakan hampir sama dengan Metode 

Normal Ratio yakni memperhitungkan stasiun yang berdekatan untuk 

mencari data curah hujan yang hilang di stasiun tersebut. Jika pada Metode 

Normal Ratio yang digunakan adalah jumlah curah hujan dalam 1 tahun, 

pada metode ini variabel yang digunakan adalah jarak  stasiun  terdekat 

dengan stasiun yang akan dicari data curah hujan yang hilang. Rumus 

Metode Inversed Square Distance untuk mencari data curah  hujan  yang  

hilang sebagai berikut : 

PX = 

∑
𝑃ᵢ

𝐿ᵢ2

𝑛

𝑖=1

∑
1

𝐿ᵢ2

𝑛

𝑖=1

 …………………………………………………….......(3) 

Keterangan : 

 

Px = Hujan yang hilang di stasiun x (mm) 

 

Pi = Data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama (mm)  

Li = Jarak antar stasiun (km) 

4. Metode Modified Inversed Square Distance 

Menurut Zakaria (2021) “Metode ini merupakan metode Inversed Square 

Distance yang ditelah dimodifikasi dengan menghitung faktor rerata antara 

jarak statsiun dengan curah hujan”. Rumus Metode Modified Inversed Square  
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Distance untuk mencari data curah  hujan  yang  hilang sebagai berikut : 

           𝑃𝑥 = (
1

𝑛
) ∗ 𝑢 ∗ (

ℎ𝑎

𝐿𝑎
𝐿𝑥 +

ℎ𝑏

𝐿𝑏
𝐿𝑥 +

ℎ𝑐 

𝐿𝑐
𝐿𝑥)…………………………………(4) 

Keterangan: 

L = Jarak Statiun (km) 

P = Nilai Curah Hujan di statiun. (mm) 

n = Jumlah Stasiun  

u = Rata-rata faktor perhitungan antara curah hujan statisiun dan jarak antar 

statisun 

h = Curah Hujan di statsiun 

 

H. Koefisien Korelasi Pearson 

 
 

Kuantitas r disebut koefisien korelasi linear, mengukur kekuatan dan arah 

hubungan linier antara 2 variabel. Koefisien korelasi linear kadang-kadang disebut 

sebagai produk Pearson koefisien korelasi momen menghormati pengembangan 

Karl Person. Rumus matematika untuk menghitung r adalah : 

r =
𝑛∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦

√𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2.√𝑛∑𝑦²−(∑𝑦)²
 …………………………………….................(5) 

 

keterangan : 

x = Data terukur hujan (km) 

y = Data hasil perhitungan (mm) 

Tabel 1. Besaran mutlak dari korelasi diamati. 

Besaran 

korelasi 

Interpretasi 

0,00 – 0,10 Sangat kurang baik 

0,10 – 0,30 Kurang baik 

0,40 – 0,60 Cukup 

0,70 – 0,80 Baik 

0,80 – 1,00 Sangat baik/sempurna 

Sumber : Schober, Patrick. dkk. 2018. Dalam buku (Triatmojo 1998) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah beberapa Stasiun Pengamat Curah 

Hujan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) Stasiun, yaitu :  

1. Staiun Gunung Sugih             : PH 114 (104º08’32.5” BT dan 05º09’11.8” LS), 

2. Stasiun Kalirejo                 : PH 115 (104º 57’39.8” BT dan 05º 09’11.8” LS),  

3. Stasiun Sendang Agung       : PH 116 (104º 52’59.6” BT dan 05º11’59.1” LS),  

4. Stasiun Kroi       : PH 117 (104º52’27.9” BT dan 05º15’55.1” LS), 

5. Stasiun Sri Pendowo                    : PH 150  (104º17’27.7” BT dan 05º13’55.9” LS). 

 

          Gambar 4. Peta lokasi 5 stasiun 

   (Sumber : Google Earth, 2021 ) 
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B. Data yang digunakan 

Data hujan harian dari beberapa daerah di Kabupaten Lampung Tengah 

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

hujan yang dipergunakan untuk penelitian ini dengan periode 11 tahun dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2020 merupakan data sekunder. Data tersebut diambil 

dari PPID Mesuji, Sekampung. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) Stasiun  

Gunung Sugih, Stasiun Kalirejo, Stasiun Sendang Agung, Stasiun Kroi, Stasiun Sri 

Pendowo. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini proses pengolahan data menggunakan program microsoft 

excel. Adapun tahap yang dilakukan :  

1. Pengumpulan data sekunder dari curah hujan 2010 – 2020 di Lampung Tengah.  

2. Mengurutkan data hujan dalam bentuk series dan juga di uji konsistensi.  

3. Dalam data sekunder menghasilkan data primer (dalam bentuk bulanan 

maksimum).  

4. Melakukan perhitungan menggunakan metode Normal Ratio, metode Inversed 

Square Distance, metode Rata-rata Aljabar dan metode Modified Inversed 

Square Distane. 

5. Penyajian data hasil data prediksi dan asli dalam berupa gambar, tabel dan grafik 

menggunakan microsoft excel.  

6. Proses pengujian penelitian yaitu mengecek hasil koefisien korelasi pearson 

dengan empat metode yang digunakan sehingga memenuhi syarat atau tidak.  

7. Menarik kesimpulan dari hasil tersebut. 
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D. Uji Konsistensi 

Menurut Made (2011), “Uji konsistensi data dimaksudkan untuk mengetahui 

kebeneran data lapangan yang secara nyata dipengaruhi oleh factor spesifikasi alat 

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

alat penakar.” Apabila ada perubahan gradient secara drastic pada saat kumulatif 

data, maka data harus disesuaikan dengan mengacu pada nilai dari data-data 

lainnya. tidak hanya itu konsistensi data mempertimbangkan faktor pengamatan di 

lapangan agar tidak ada kesalahan data yang di catat. Pola persebarannya yang 

dicatat terjadi selama setahun penuh. Rumus uji konsistensi curah hujan yaitu : 

Η2 =  
T𝑎𝑛 𝑎

𝑇𝑎𝑛 𝑎0
 𝐻0………………………………………………………………(6) 

Keterangan : 

H2       = Curah hujan yang di perkirakan (mm) 

H0       = Curah hujan hasil pengamatan (mm) 

Tan 𝑎  = Slope setelah perubahan 

Tan 𝑎0 = Slope sebelum perubahan  
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E. Uji Koefisien Korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson disimbolkan dengan r, r merupakan koefisian korelasi. 

Jika nilai dari r adalah sedemikian rupa sehingga -1 ≤ r ≤ 1. positif dan negatif 

tanda-tanda yang digunakan untuk korelasi linear. Korelasi positif jika x dan y 

memiliki korelasi linear positif yang kuat, r dekat untuk 1. Sebuah r nilai persis 1 

menunjukkan cocok positif yang sempurna. Antara x dan y variable seperti itu 

sebagai nilai untuk x meningkat, nilai- nilai untuk y juga meningkat. Korelasi 

negatif jika x dan y memiliki korelasi linear negatif yang kuat, r dekat untuk -1. 

Sebuah r nilai persis -1 menunjukkan cocok positif yang sempurna. Antara x dan y 

variable seperti itu sebagai nilai untuk x meningkat, nilai- nilai untuk y juga 

mengurangi. Jika korelasi curah hujan hasil prediksi dan hasil pengukuran Pearson 

didapatkan nilai korelasi besar dengan nilai deviasi dari korelasi lebih kecil maka 

hasil yang didapatkan lebih stabil, daripada hasil pengukuran Pearson yang 

didapatkan nilai korelasinya kecil dengan nilai deviasi dari korelasinya yang lebih 

besar. Rumus uji koefisien korelasi pearson yaitu : 

r =
𝑛∑𝑥𝑦−∑𝑥∑𝑦

√𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2.√𝑛∑𝑦²−(∑𝑦)²
 …………………………………….................(7) 

keterangan : 

x = Data terukur hujan (mm) 

y = Data hasil perhitungan (mm) 
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F. Pengolahan Data 

Data yang sudah diperoleh, selanjutnya diolah dengan menggunakan 

beebrapa metode sebagai berikut : 

1. Normalisasi Data   

Pertama kali yang harus dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data curah 

hujan yang akan dihitung dalam satu tahun dan menyajikannya dalam betuk 

tabel dan memberikan angka 0 pada hari tidak terjadinya hujan. Dalam tabel 

itu juga terdapat bulan dan tanggal terjadinya hujan yang dicatat oleh stasiun 

hujan tersebut. Kemudian data dari beberapa stasiun hujan tersebut diolah 

menggunakan microsoft excel. Data tersebut diolah dan diurutkan terlebih 

dahulu menjadi data dalam bentuk time series menggunakan program libre 

office. 

2. Uji validasi data   

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

dipakai dengan cara menggunakan metode kurva massa ganda untuk 

mengetahui simpangan data hujan yang terjadi. 

3. Pemodelan Data Hilang 

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

data yang hilang, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari curah 

hujan yang hilang menggunakan metode Normal Ratio, Rata-rata Al-jabar m 

Inversed Square Distance, dan metode Modified Inversed Square Distane 

dengan menghitung lima stasiun hujan yang berbeda dari data tahun 2010 

sampai dengan tahun 2020. (Edwin Faisol Hasyimzoem 2019). Perhitungan 

untuk mencari curah hujan dilakukan mengunakan Microsoft excel. 
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G. Proses Menentukan Data Hujan yang Hilang 

 

Dalam menentukan data hujan yang hilang menggunakan 4 metode dengan 5 

stasiun yang berbeda. Metode yang digunakan sebagai berikut : 

1. Metode Normal Ratio 

Data curah hujan yang hilang akan dicari menggunakan perhitungan dengan 

lima stasiun hujan yang berbeda. Metode ini menggunakan perhitungan 

sederhana yaitu dengan memperhitungkan data curah hujan di beberapa 

stasiun hujan yang saling berdekatan untuk mencari data hujan yang hilang. 

2. Metode Inversed Square Distane 

Data curah hujan yang hilang dicari dengan melakukan perhitungan metode 

inversed square distane dengan tiga jumlah stasiun yang berbeda. Metode ini 

membutuhkan beberapa stasiun pengamat curah hujan yang jaraknya 

berdekatan, karena jarak merupakan faktor koreksi pada metode. 

3. Metode Rata-rata Aljabar 

Metode Konvensional/Rata-Rata Aljabar adalah metode yang paling praktis 

digunakan untuk mencari data curah hujan yang hilang. Pengukuran yang 

dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan 

dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun, stasiun yang digunakan dalam 

hitungan biasanya masih saling berdekatan. 

4. Metode Modified Inversed Square Distane 

Metode ini merupakan metode Inversed Square Distance yang ditelah 

dimodifikasi dengan menghitung faktor rerata antara jarak statsiun dengan 

curah hujan yang mempertimbangkan hasil Inversed Square Distance dan 

data curah hujan sebelumnya. 
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H. Diagram Alir Penelitian 

  

       Gambar 6. Diagram Alir 
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V.      KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil data hujan kumulatif tahunan dan rata-rata kumulatif yang dihasilkan dari  

uji konsistensi menggunakan stasiun yang berbeda dengan ini maka didapatlah 

nilai R2 = 0,9981  stasiun Gunung Sugih (PH 114), nilai R2 = 0,9973 stasiun 

Kalirejo (PH 114), nilai R2 = 0,9995 stasiun Sendang Agung  (PH 116), nilai R2 

= 0,9897 stasiun Kroi (PH 117), dan nilai R2 = 0,9966 Stasiun Sri Pendowo (PH 

150). Hasil dari 5 stasiun yang saya gunakan dengan penelitian ini sangat baik 

karena nilai maksimum mendekati 1  

2. Dari hasil penelitian ini metode modifikasi rata-rata aljabar didapatkan sebagai 

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

korelasi rata-rata tahunan yang paling besar, yaitu: 0,317. Nilai korelasi yang 

didapatkan berada diantara 0.30 – 0.40 maka nilai korelasi cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
68 

B. Saran 

 

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

hal sebagai berikut: 

1. Data prediksi dari metode rata-rata aljabar, metode normal ratio, metode  

inversed square distance dan modified inversed square distance harus dihitung 

dengan teliti dan berkualitas yang baik, sehingga peramalan hujan yang hilang 

sangat bergantung pada data yang akurat. 

2. Data hujan yang didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung 

(BBWSM) hanya 11 tahun, akan lebih baik untuk peneliti selanjutnya menggunakan 

tempat yang memiliki lebih banyak data hujan. 

3. Dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk merencanakan bangunan 

pengendali banjir khususnya di DAS dari masing-masing stasiun. 

4. Nilai koefisien korelasi masih tergolong rendah dari 4 metode yang diteliti. 

Oleh sebab itu, disarankan untuk mencari metode lain yang memungkinkan 

memiliki prediksi yang lebih kuat lagi sehingga koefisien korelasi lebih baik. 
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