
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sebagian besar 

penduduknya bermatapencahrian sebagai petani. Hal inilah yang menjadikan 

Indonesia disebut sebagai negara agraris.  Selain itu, Indonesia memiliki iklim tropis 

yang memiliki curah hujan tinggi.  Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatkan 

produksi hasil pertanian, pembangunan bangunan air seperti bendungan dan saluran 

irigasi perlu perlu ditingkatkan dan dikembangkan.  

 

Pada proyek perencanaan bangunan air tersebut diperlukan banyak data, selain 

diperlukan data debit, salah satu data lain yang sangat penting yaitu Informasi detail 

mengenai tinggi curah hujan bagi pihak perencana terutama untuk perencanaan 

bangunan air.  Data curah hujan inilah yang menjadi parameter penting sebagai dasar 

perhitungan dalam merencanakan berbagai bangunan air.  Besaran yang digunakan 

sebagai besaran rancangan (design value) ini berupa besaran hujan maupun besaran 

debit.  Selain sebagai keperluan perencanaan bangunan air, dapat digunakan pula 

dalam upaya penyediaan air untuk irigasi atau air minum, pembangkitan tenaga listrik 

dan sebagainya.  Tetapi untuk mendapatkan data curah hujan secara lengkap masih 

terdapat beberapa kendala, di antaranya adalah kurang tersedianya alat pengukur 

curah hujan, kurangnya tenaga pelaksana yang terampil, kurang baiknya cara 

penyimpanan data, sukarnya komunikasi antara tempat-tempat pengumpulan data 

dengan pengukuran curah hujan dan lain sebagainya yang memungkinkan adanya 

data yang hilang sehingga menghambat proses perencanaan bangunan air. 
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Hujan merupakan fenomena alam yang dipengaruhi oleh parameter iklim seperti suhu 

udara, kelembaban, dan arah angin, yang memiliki sifat periodik dan stokastik. 

Pengaruh paramater hujan yang bersifat periodik dan stokastik besarnya bervariasi 

terhadap besarnya curah hujan.  Variasi perbandingan besarnya parameter periodik 

dan stokastik dapat ditentukan menggunakan pemodelan yang membutuhkan data 

masukan berupa data curah hujan.  Model periodik dan stokastik curah hujan 

dihasilkan dengan menguraikan data curah hujan menjadi komponen-komponen 

periodik dan stokastik sebagai pembanding antara data curah hujan dengan 

pemodelan.  Untuk membuktikan satu seri pencatatan dari data hujan adalah sangat 

sulit, sehingga terkadang untuk meramal atau menambah data pencatatan hujan, 

pembuatan simulasi data hujan sintetik diperlukan.  Dengan melihat karakteristik 

curah hujan daerah Way Jepara yang dihasilkan dari model periodik dan stokastik 

tersebut, dapat dilakukan simulasi curah hujan harian sintetik yang lebih akurat dari 

pada simulasi yang hanya mempergunakan model periodik curah hujan harian Way 

Jepara.  Model ini bisa dipergunakan untuk menghasilkan data hujan buatan yang 

sangat akurat dan realistis dipergunakan untuk perencanaan irigasi atau proyek 

sumber daya air dimasa yang akan datang untuk daerah Way Jepara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model periodik dan 

stokastik dari beberapa data curah hujan harian dari daerah Way Jepara? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data curah hujan yang digunakan untuk studi ini hanya data curah hujan harian 

selama 512 hari selama periode 13 tahun (1997-2013) 
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2. Data yang digunakan hanya dari beberapa stasiun curah hujan harian di daerah 

Way Jepara 

3. Hasil penelitian dibuat hanya untuk mensimulasikan atau memodelkan data 

curah hujan harian selama 512 hari 

4. Analisa menggunakan software ANFOR, FTRANS, dan STOC.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model periodik dan stokastik 

curah hujan harian atau model sintetik curah hujan harian di daerah Way Jepara. 

Dengan model stokastik tersebut, dapat dilakukan simulasi curah hujan harian 

sintetik yang lebih akurat dari pada simulasi yang hanya mempergunakan model 

periodik curah hujan harian Way Jepara. Model ini bisa dipergunakan untuk 

menghasilkan data hujan buatan yang sangat akurat dan realistis dipergunakan untuk 

perencanaan irigasi atau proyek sumber daya air dimasa yang akan datang untuk 

daerah Way Jepara. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi mengenai model periodik dan stokastik curah hujan 

harian sintetik daerah way Jepara yang mendekati data sesungguhnya. 

2. Memberi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam perencanaan irigasi atau 

proyek sumber daya air dimasa yang akan datang untuk daerah Way Jepara. 


