
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. LOKASI PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besai yang terletak 

di Kabupaten Way Kanan.  Lokasi ini berjarak sekitar 180 km dari Kota Bandar 

Lampung dan dapat dicapai dengan perjalanan darat dengan memakan waktu kira-

kira 5 jam.  Luas DAS Way Besai adalah 951,53 km
2
.  Panjang sungai Way Besai 

adalah 117,57 km, sedangkan Ruas sungai yang digunakan untuk penelitian  

adalah sepanjang 50,0 km, dimulai dari titik A (Way Besai Tengah) sampai titik J  

(Way Besai Hilir).  Adapun karakteristik morfologi sub-sub DAS dalam DAS 

Way Besai disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Morfologi Sub DAS pada DAS Way Besai 

No 
Nama Sungai / Sub 

DAS 

Luas Sub DAS 

(km
2
) 

Panjang Sungai 

(km) 

Kemiringan 

Sungai 

1 Way Besai Hulu 595,69 70,89 0,02208 

2 Way Besai Tengah 119,69 42,03 0,00326 

3 Way Jelabat 46,77 20,11 0,00457 

4 Way Pujung 9,42 3,82 0,00314 

5 Way Sangsang 11,41 7,90 0,00456 

6 Way Putih 44,11 15,99 0,00407 

7 Way Bungai 11,52 7,38 0,00149 

8 Way Puli 17,35 12,27 0,00310 

9 Way Praho 31,34 16,41 0,00207 

10 Way Temedak 19,09 11,85 0,00329 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 

 

3.2. KONDISI BANJIR DI LOKASI PENELITIAN 

Dataran rendah sepanjang sungai Way Besai terutama dibagian hilir 

sering tergenang akibat banjir yang terjadi di Way Besai. Pada banjir rutin 

tahunan, genangan air mencapai ketinggian sampai 1 m dan rata rata akan 

surut kembali dalam 1-2 hari. Sedangkan pada banjir besar seperti yang 

pernah terjadi pada tahun 1991, tahun 2001 dan tahun 2005 ketinggian air 

banjir mencapai ± 3 m dan baru surut antara 3 – 7 hari. 

Berdasarkan data yang didapat dari KESBANGLINMAS Kabupaten Way 

Kanan,  banjir cukup besar yang pernah terjadi di Way Besai adalah : 

 Bulan Desember 2004, mengakibatkan genangan di 4 (empat) 

wilayah Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Pakuan Ratu. 

2. Kecamatan Negeri Besar. 

Way Besai 
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3. Kecamatan Bahuga.  

4. Kecamatan Negara Batin. 

 Bulan Januari 2010, mengakibatkan genangan di 7 ( tujuh) wilayah 

Kecamatan  yaitu :  

1. Kecamatan Negeri Agung  

2. Kecamatan Pakuan Ratu 

3. Kecamatan Negara Batin  

4. Kecamatan Negeri Besar 

5. Kecamatan Bumi Agung 

6. Kecamatan Blambangan Umpu 

7. Kecamatan Bahuga 

 Berikut ini adalah dokumentasi genangan banjir yang terjadi di beberapa 

wilayah kecamatan akibat meluapnya sungai Way Besai. 

 

    

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Kejadian Banjir di Kecamatan Negeri Agung 

             

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Kejadian Banjir di Kecamatan Pakuan Ratu 
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3.3. DATA HIDROLOGI 

 

Stasiun hujan yang dipakai untuk analisis hidrologi adalah data hujan yang 

diambil dari stasiun yang terdekat yang mewakili daerah studi lokasi (DAS Way 

Besai) yaitu: 

a. Stasiun Curah Hujan R275 Bungin 

b. Stasiun Curah Hujan R248 Air Hitam 

c. Stasiun Curah Hujan R232 Way Tebu 

d. Stasiun Curah Hujan Rantau Temiang 

e. Stasiun Curah Hujan R235 Bukit Kemuning 

f. Stasiun Curah Hujan R247 Baradatu 

g. Stasiun Curah Hujan R236 Gedong Raja 

h. Stasiun Curah Hujan R227 Blambangan Umpu 

i. Stasiun Curah Hujan R223 Mesir Hilir 

Data hidrologi ini diperoleh dari “Publikasi Data Hidrologi dan Klimatologi” yang 

diterbitkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS Mesuji-

Sekampung, 2013).  Tahun data yang digunakan yaitu periode tahun 1992 – 2009. 

Gambar 3.4. Kejadian Banjir di Kecamatan  

     Negeri Batin 

Gambar 3.5. Kejadian Banjir di Kecamatan  

     Negeri Besar 
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3.4. PROSEDUR PENELITIAN 

 

 

Dalam melaksanakan penelitian ini, secara garis besar tahapan yang akan 

dilakukan digambarkan pada diagram alir di bawah ini. Adapun penjelasan-

penjelasannya diuraikan pada sub-bab berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan alir prosedur penelitian 

Gambar 3.6. Bagan alir prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Struktur Hirarki Sungai pada DAS Way Besai 
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Gambar 3.8. Lokasi stasiun hidrologi 
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3.5. PENGUMPULAN DATA MORFOLOGI SUNGAI DAN DATA 

HIDROLOGI 

 

 

Pengumpulan data morfologi sungai dan data hidrologi dimaksudkan untuk 

melengkapi segala sesuatu yang diperlukan dalam analisis hidrologi dan hidrolika. 

Data yang harus dikumpulkan untuk kedua analisis tersebut adalah: 

a. Data untuk analisis hidrologi: 

1. Data curah hujan harian untuk masing-masing stasiun untuk periode 

tertentu 

2. Luas masing-masing daerah pengaruh hujan untuk masing-masing 

stasiun 

3. Perkiraan koefisien pengaliran daerah 

4. Data morfologi DAS dan sungai 

b. Data untuk analisis hidrolika: 

1. Data morfologi DAS 

2. Data geometri sungai 

 

3.6. ANALISIS HIDROLOGI 

 

 

Analisis hidrologi mencakup perhitungan hujan rerata DAS, perhitungan hujan 

rancangan dan perhitungan debit rancangan. 

a. Perhitungan Hujan Rerata DAS 

Perhitungan hujan rerata DAS dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode poligon Thiessen dengan pertimbangan bahwa stasiun 

stasiun pencatat curah hujan pada DAS yang dimaksud kurang tersebar 

dengan baik sehingga dapat diperoleh curah hujan rerata DAS yang lebih baik 
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dibandingkan metode lainnya.  Setelah koefisien Thiessen untuk masing-

masing stasiun hujan diketahui, perhitungan hujan rerata DAS dilakukan 

dengan mencari rerata curah hujan maksimum dari tanggal 1 Januari hingga 

31 Desember untuk setiap tahunnya.  Hujan harian maksimum tahunan untuk 

suatu tahun adalah hujan rerata maksimum yang terjadi pada tahun itu. 

b. Perhitungan hujan rancangan 

Perhitungan hujan rancangan dilakukan terhadap data curah hujan harian 

maksimum tahunan dan akan dihitung dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 

tahun dan 20 tahun.  Metode yang digunakan untuk melakukan analisis hujan 

rancangan dalam penelitian ini adalah: 

1. Distribusi Gumbel 

2. Distribusi Log Pearson III 

Hasil perhitungan hujan rancangan dari kedua metode kemudian dipilih yang 

paling besar untuk dialihragamkan menjadi debit rancangan.  Sebelum 

dialihragamkan menjadi debit rancangan, distribusi hujan jam-jaman harus 

diketahui terlebih dahulu.  Perhitungan distribusi hujan jam-jaman dilakukan 

dengan menggunakan metode Mononobe. 

c. Perhitungan debit rancangan 

Perhitungan debit rancangan dilakukan dengan mengalihragamkan curah 

hujan rancangan menjadi debit banjir rancangan dalam bentuk hidrograf 

banjir.  Untuk mengalihragamkan curah hujan rancangan menjadi debit banjir 

rancangan digunakan metode HSS Nakayasu.  



37 

 

d. Perhitungan debit aliran dasar 

Dalam analisa hidrolgi ini, nilai baseflow perlu diketahui karena hasil 

perhitungan dalam analisa debit banjir rencana dengan kala ulang tertentu 

belum mengakomodir besarnya aliran yang selalu ada dalam suatu sungai, 

sehingga diasumsikan sungai tersebut tidak dalam keadaan kering (kosong).  

Dalam analisis ini digunakan pendekatan yang sederhana yaitu dengan 

menghimpun data lapangan berupa informasi ketinggian atau kedalaman rata 

rata air di sungai disaat musim kemarau. Dari ketinggian muka air rata rata 

tersebut dengan morfologi sungai pada posisi pengamatan tinggi muka air 

(bagian hilir), maka dapat dihitung nilai debit minimum yang mengalir 

sepanjang tahun (baseflow). 

 

3.7. ANALISIS HIDROLIKA 

 

Analisis hidrolika mencakup analisis morfologi sungai, analisis penampang 

sungai, dan permodelan aliran sungai dengan menggunakan model HEC-RAS. 

a. Analisis morfologi dan penampang sungai 

Analisis morfologi dan penampang sungai dimaksudkan untuk mencari 

bentuk penampang memanjang dan melintang sungai serta mensetting 

parameter-parameter sungai yang akan digunakan untuk analisis hidrolika. 

b. Permodelan aliran sungai 

Permodelan aliran sungai dilakukan  dengan software HEC-RAS untuk 

mengetahui tinggi muka air sungai yang diakibatkan oleh debit rancangan 

dengan kala ulang 2, 5, 10, dan 20 tahun. Permodelan HEC-RAS dilakukan 

dengan dua metode analisis yaitu steady flow analisis dan unsteady flow 

analysis. 



38 

 

3.8. PEMBAHASAN DAN PENARIKAN KESIMPULAN 

 

 

Pembahasan dan diskusi dilakukan terhadap analisis-analisis yang telah 

dilakukan. Dari hasil analisis hidrologi diharapkan dapat diketahui koefisien 

sebaran hujan, yaitu koefisien yang menyatakan berapa persen daerah DAS yang 

terkena hujan pada saat banjir. Sedangkan dari analisis hidrolika diharapkan dapat 

diketahui perbedaan-perbedaan kondisi muka air sungai akibat penerapan steady 

flow analysis dan unsteady flow analysis. Hasil akhir seluruh analisis dan 

pembahasan kemudian akan dirangkum dalam sebuah kesimpulan. 


