
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.    Curah Hujan 

 

 

1.    Pengertian Curah Hujan 

 

 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang 

datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Satuan curah hujan selalu 

dinyatakan dalam satuan milimeter atau inchi namun untuk di indonesia satuan 

curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter (mm). 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. 

 

Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu 

tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam mm/jam, mm/hari, mm/tahun, dan 

sebagainya ; yang berturut-turut sering disebut hujan jam-jaman, harian, tahunan, 

dan sebagainya. Biasanya data yang sering digunakan untuk analisis adalah nilai 

maksimum, minimum dan nilai rata-ratanya. 
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2.   Proses Terjadi Hujan 

 

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, 2008).  Sedangkan menurut Sosrodarsono (1985),  presipitasi adalah 

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). 

 

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-titik air 

tersebut jatuh sebagai hujan ke permukaan lau tan daratan.  Hujan yang 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 
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air tanah (ground water) yang kemudian keluar sebagai mata air atau mengalir ke 

sungai.  Akhirnya aliran air di sungai akan sampai ke laut (Triatmodjo, 2008). 

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

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Siklus Hidrologi 

 

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. 
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3.   Alat Pengukur Curah Hujan 

 

Dari beberapa jenis presipitasi, hujan adalah yang paling bisa diukur.  Pengukuran 

dapat dilakukan secara langsung dengan menampung air hujan yang jatuh, namun 

tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah tangkapan air, akan tetapi hanya dapat 

dilakukan pada titik-titik yang ditetapkan dengan menggunakan alat pengukur 

hujan (Triatmodjo, 2008). 

Alat Pengukur Curah Hujan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pengukur curah hujan 

biasa (observarium), pengukur curah hujan otomatis, dan pengukuran curah hujan 

digital.  Prinsip kerja alat pengukur curah hujan antara lain : 

1. Pengukur curah hujan biasa (observarium) curah hujan yang jatuh diukur 

tiap hari dalam kurun waktu 24 jam. 

2. Pengukur curah hujan otomatis melakukan pengukuran curah hujan selama 

24 jam dengan merekam jejak hujan menggunakan pias yang terpasang dalam jam 

alat otomatis tersebut dan dilakukan penggantian pias setiap harinya pada pukul 

00.00 GMT. 

3. Pengukuran curah hujan digital dimana curah hujan langsung terkirim ke 

monitor komputer berupa data sinyal yang telah diubah ke dalam bentuk satuan 

curah hujan. 

 

Jumlah hujan yang terjadi dalam suatu DAS merupakan besaran yang sangat 

penting salam 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 
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yang bersangkutan karena hujan ini yang akan menjadi aliran di sungai.  Dengan 

demikian, ini berarti seluruh hujan yang terjadi setiap saat harus dapat diukur.  

Konsekuensi dari kebutuhan ini adalah bahwa di dalam DAS tersebut tersedia alat 

ukur yang mampu menangkap seluruh air hujan yang jatuh. 

Agar memperoleh hasil pengukuran yang baik, beberapa syarat harus dipenuhi 

untuk pemasangan alat ukur hujan, yaitu antara lain : 

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

puncak bangunan dan di puncak bukit. 

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

antara dua bangunan gedung yang tinggi. 

3. Paling dekat berjarak 4 x tinggi bangunan / rintangan yang terdekat. 

4. Mudah memperoleh tenaga pengamat. 

 

4.   Jaringan Pengukuran Hujan 

 

Untuk memperoleh perkiraan besaran hujan yang baik dalam suatu DAS, maka 

diperlukan sejumlah stasiun hujan.  Semakin banyak jumlah stasiun hujan yang 

didapat, akan semakin menghasilkan perkiraan terhadap hujan sebenarnya yang 

terjadi di dalam suatu DAS. Namun, penempatan stasiun dalam jumlah yang sangat 

banyak akan memerlukan dana yang besar.  Mengingat pula bahwa variabilitas 

hujan  yang sangat besar, tidak hanya jumlah stasiun hujan tersebut yang 

mempunyai peran yang besar.  Dengan demikian, di dalam merencanakan stasiun 

hujan (rainfall networks), terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu : 
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1. Jumlah stasiun hujan dinyatakan dalam km2/stasiun. 

2. Pola penempatan stasiun hujan di dalam suatu DAS. 

 

B.    Penerapan Statistik dalam Hidrologi 

 

Proses hidrologi merupakan gambaran fenomena yang mengalami perubahan yang 

terus menerus, terutama terhadap waktu.  Jika perubahan variabel yang terjadi 

selama proses diikuti dengan hukum kepastian, maka proses tersebut tidak 

tergantung terhadap peluang.  Kejadian inilah yang dinamakan proses 

deterministik.  Aliran air tanah merupakan contoh proses deterministik, karena laju 

aliran sebanding dengan gradien hidrolik.  Selain tidak tergantung pada peluang, 

proses deterministik juga merupakan proses yang tidak berubah karena waktu (time 

invariant). 

Tetapi jika perubahan variabel merupakan faktor peluang, maka prosesnya 

dinamakan stokastik atau probabilistik.  Pada umumnya proses stokastik 

merupakan proses yang tergantung terhadap waktu (time dependent), sedangkan 

proses probabilistik merupakan proses yang tidak tergantung terhadap waktu (time 

independent).  Salah satu contoh proses probabilistik adalah lengkung durasi aliran, 

sedangkan sebagian besar proses hidrologi masuk ke dalam proses stokastik.  

Sebenarnya proses hidrologi terdiri dari komponen-komponen deterministik dan 

stokastik.  Dalam hal menentukan apakah proses tersebut dapat diselesaikan secara 

deterministik atau stokastik, tergantung besarnya masing-masing komponen 

tersebut.  Karena proses non-stasioner secara matematik sangat sulit, sehingga 

proses-proses hidrologi umumnya diselesaikan secara stasioner. 
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Atas dasar klasifikasi tersebut, maka ilmu hidrologi dapat dibagi menjadi hidrologi 

parametrik dan hidrologi stokastik (Putra,2011). 

 

Hidrologi parametrik didefinisikan sebagai pengembangan dan analisa hubungan 

antara parameter-parameter fisik yang dimasukkan dalam kejadian hidrologi, dan 

penggunaan hubungan itu digunakan untuk menghasilkan atau membuat sintesa 

kejadian-kejadian hidrologi.  Studi dan penelitian hidrologi parametrik dapat 

melibatkan penggunaan model-model fisik, analog, dan digital atau metode analisa 

fisik tradisional.  Hidrologi stokastik didefinisikan sebagai manipulasi karakteristik 

statistik dari variabel-variabel hidrologi yang digunakan untuk menyelesaikan 

persoalan hidrologi atas dasar sifat-sifat stokastik dari variabel-variabel tersebut.  

Salah satu penerapan yang penting adalah penataan kembali urutan waktu dari 

kejadian-kejadian hidrologi yang historik dan usaha untuk menghasilkan urutan 

non historik yang representatif. 

 

 

C.    Model Periodik dan Stokastik 

 

Model periodik dan stokastik curah hujan didefinisikan sebagai model yang 

masukannya (data hujan harian) dipengaruhi oleh parameter-parameter iklim 

seperti suhu udara, arah angin, kelembaban udara dan lain-lain.  Sehingga data 

hujan bersifat periodik dan stokastik (Zakaria, 2008). 

Prosedur matematika yang diambil untuk memformulasikan model yang diprediksi 

akan didiskusikan selanjutnya.  Tujuan yang paling prinsip dari analisis adalah 

untuk menentukan model yang realistis untuk menghitung dan menguraikan data 
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hujan seri waktu menjadi berbagai komponen frekuensi, amplitudo, dan fase hujan 

yang bervariasi. 

 

Secara umum, data seri waktu dapat diuraikan menjadi komponen deterministik, 

yang dapat dirumuskan menjadi nilai-nilai yang berupa komponen yang merupakan 

solusi eksak dan komponen yang bersifat stokastik, yang mana nilai ini selalu 

dipresentasikan sebagai suatu fungsi yang terdiri dari beberapa fungsi data seri 

waktu.  Suatu data seri waktu Xt, dipresentasikan sebagai suatu persamaan yang 

terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut (Zakaria, 2008) : 

                                             𝑋𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑃𝑡 + 𝑆𝑡        (1) 

Dimana : 

Xt = data seri waktu 

Tt = komponen trend, t = 1,2,3,...,N 

Pt = komponen periodik 

St = komponen stokastik. 

 

Komponen trend menggambarkan perubahan panjang dari pencatatan data hujan 

yang panjang selama pencatatan data hujan, dan dengan mengabaikan komponen 

fluktuasi dengan durasi pendek.  Pada penelitian ini, untuk data hujan yang 

digunakan, diperkirakan tidak memiliki trend. 

 

Sehingga persamaan di atas dapat dipresentasikan sebagai berikut : 

         𝑋𝑡 ≃ 𝑃𝑡 + 𝑆𝑡         (2) 
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Persamaan (2) adalah persamaan pendekatan untuk mensimulasikan model 

periodik dan stokastik dari data curah hujan harian.  Penyelesaian data seri curah 

hujan ini selanjutnya menggunakan metode-metode berikut : 

 

1.   Metode Spectral 

 

Metode spektrum merupakan salah satu metode transformasi yang umumnya 

dipergunakan didalam banyak aplikasi. Metode ini dapat dipresentasikan sebagai 

persamaan Transformasi Fourier sebagai berikut, (Zakaria, 2003; Zakaria, 2008): 

    𝑃(𝑓𝑚) =
(𝛥𝑡)

(2√𝜋)
∑𝑛=𝑁 2⁄
𝑛=−𝑁 2⁄ 𝑃(𝑡𝑛) ⋅ 𝑒

((
−2⋅𝜋⋅𝑖

𝑀
)⋅𝑚⋅𝑛)

    

 (3) 

Dimana P(tn) adalah data seri curah hujan dalam domain waktu dan P(fm)   adalah 

data seri curah hujan dalam domain frekuensi. tn adalah variabel seri dari waktu 

yang mempresentasikan panjang data ke N, fm variabel seri dari frekuensi. 

 

Berdasarkan pada frekuensi curah hujan yang dihasilkan dari Persamaan (3), 

amplitudo sebagai fungsi dari frekuensi curah hujan dapat dihasilkan. Amplitudo 

maksimum dapat ditentukan dari amplitudo amplitudo yang dihasilkan sebagai 

amplitudo signifikan. Frekuensi curah hujan dari amplitudo yang signifikan 

digunakan untuk mensimulasikan curah hujan harian sintetik atau buatan yang 

diasumsikan sebagai frekuensi curah hujan yang signifikan. Frekuensi curah hujan 

signifikan yang dihasilkan didalam studi ini dipergunakan untuk menghitung 

frekuensi sudut dan menentukan komponen priodik curah hujan harian dengan 

menggunakan Persamaan (3). 
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2.   Komponen Periodik 

 

Komponen periodik P(t) berkenaan dengan suatu perpindahan yang berosilasi 

untuk suatu interval tertentu (Kottegoda 1980).  Keberadaan P(t) diidentifikasikan 

dengan menggunakan metode Transformasi Fourier.  Bagian yang berosilasi 

menunjukkan keberadaan P(t), dengan menggunakan periode P, beberapa periode 

puncak dapat diestimasi dengan menggunakan analisis Fourier. Frekuensi frekuensi 

yang didapat dari metode spektral secara jelas menunjukkan adanya variasi yang 

bersifat periodik. Komponen periodik P(fm) 

dapat juga ditulis dalam bentuk frekuensi sudut 𝜔𝑟 Selanjutnya dapat   

diekspresikan sebuah persamaan dalam bentuk Fourier sebagai 

   

berikut, (Zakaria, 1998) : 

    𝑃(𝑡) = 𝑆𝑜 + ∑𝑟=𝑘
𝑟=1 𝐴𝑟 ⋅ sin(𝜔𝑟 ⋅ 𝑡) + ∑𝑟=𝑘

𝑟=1 𝐵𝑟 ⋅ cos(𝜔𝑟 ⋅

𝑡)    (4) 

Persamaan (4) dapat disusun menjadi persamaan sebagai berikut : 

     𝑃(𝑓𝑚) =
(𝛥𝑡)

(2√𝜋)
∑𝑛=𝑁 2⁄
𝑛=−𝑁 2⁄ 𝑃(𝑡𝑛) ⋅ 𝑒

((
−2⋅𝜋⋅𝑖

𝑀
)⋅𝑚⋅𝑛)

   

 (5) 

dimana : 

 

𝜔𝑟=  komponen periodik 

𝑃𝑜  =  Ak+1   =  rerata curah hujan harian (mm) 

𝜔𝑟  =  frekuensi sudut (radian) 

𝑡     = waktu (hari) 

𝐴𝑟 , 𝐵𝑟=  koefisien komponen Fourier 

𝑘       =  jumlah komponen signifikan 

3.   Komponen Stokastik 
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Komponen Stokastik dibentuk oleh nilai yang bersifat random yang tidak dapat 

dihitung secara tepat. Stokastik model, dalam bentuk model autoregresif dapat 

ditulis sebagai fungsi matematika sebagai berikut : 

        𝑆𝑡 = 𝜀 + ∑𝑝
𝑘=1 𝑏𝑘 ⋅ 𝑆(𝑡−𝑘)      

 (6) 

Persamaan (6) dapat diuraikan menjadi : 

 

        𝑆𝑡 = 𝜀 + 𝑏1 ⋅ 𝑆(𝑡−2)+. . . +𝑏𝑝 ⋅ 𝑆(𝑡−𝑝)              

(7)                 

Dimana : 

𝑏𝑘= parameter model autoregressif. 

𝜀 =  konstanta bilangan random 

𝑘 =  1, 2, 3, 4,..., p  =  order komponen stokastik 

Untuk mendapatkan parameter model dan konstanta bilangan random dari model 

stokastik di atas dapat dipergunakan metode kuadrat terkecil (least squares 

method). 

 

4.   Metode Kuadrat Terkecil (Least Squares Method) 

 

Di dalam metode pendekatan kurvanya, sebagai suatu solusi pendekatan dari 

komponen-komponen periodik P(t), dan untuk menentukan fungsi P ^ (t) dari 

persamaan (7), sebuah prosedur yang dipergunakan untuk mendapatkan model 

komponen periodik tersebut adalah metode kuadrat terkecil (Least squares 

method).  Dari persamaan (7) dapat dihitung jumlah dari kuadrat error antara data 

dan model periodik (Zakaria, 1998) sebagai berikut : 

   Jumlah Kuadrat Error = 𝐽 = ∑𝑡=𝑚
𝑡=1 (𝑃(𝑡) − 𝑃(𝑡))2   

 (8) 
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Dimana J adalah jumlah kuadrat error yang nilainya tergantung pada nilai A dan B, 

selanjutnya koefisien J hanya dapat menjadi minimum bila memenuhi persamaan 

sebagai berikut : 

   
(𝜕𝐽)

(𝜕𝐴𝑟)
=

(𝜕𝐽)

(𝜕𝐵𝑟)
= 0dengan 𝑟 = 1,2,3,4,5, . . . , 𝑘    (9) 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, didapat komponen Fourier 

 𝐴𝑟 dan 𝐵𝑟.  Berdasarkan koefisien Fourier ini dapat dihasilkan persamaan sebagai 

berikut : 

 

a. Curah hujan harian rerata, 

        𝑃𝑜 = 𝐴𝑘 + 1             (10) 

b. Amplitudo dari komponen harmonik, 

        𝐶𝑟 = √(𝐴𝑟
2 + 𝐵𝑟

2)       (11) 

c. Fase dari komponen harmonik, 

        𝜙𝑟 = arctan (
𝐵𝑟

𝐴𝑟
)      (12) 

Rerata dari curah hujan harian, amplitudo dan fase dari komponen harmonik dapat 

dimasukkan ke dalam sebuah persamaan sebagai berikut : 

      𝑃(𝑡) = 𝑆𝑜 + ∑𝑟=𝑘
𝑟=1 𝐶𝑟 ⋅ cos(𝜔𝑡 ⋅ 𝑡 − 𝜔𝑟)   

 (13) 

Persamaan (13) merupakan model periodik dari curah hujan harian dimana periodik 

didapat berdasarkan data curah hujan harian dari stasiun curah hujan. 

 

Berdasarkan hasil simulasi yang didapat dari model periodik curah hujan harian, 

dapat dihitung komponen stokastik curah hujan harian.  Komponen stokastik 
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merupakan selisih antara data curah hujan harian dengan hasil simulasi curah hujan 

yang didapat dari model periodik.  Selanjutnya parameter stokastik dapat dicari 

dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (least squares method). 

 

D.    Koefisien Korelasi 

 

Koefisien korelasi merupakan ukuran yang dipakai untuk menyatakan seberapa 

kuat hubungan variabel-variabel (terutama data kuantitatif).  Apabila data hasil 

pengamatan atau pengukuran terdiri dari banyak variabel, maka dalam melakukan 

analisa lanjutan perlu mengadakan pemilihan tentang variabel-variabel mana saja 

yang kuat hubungannya.  Studi yang membahas mengenai derajat asosiasi atau 

derajat hubungan antara variabel-variabel disebut analisa korelasi.  Analisa korelasi 

sukar untuk dipisahkan dari analisa regresi, karena apabila variabel hasil 

pengamatan ternyata memiliki kaitan yang erat dengan variabel lainnya, maka kita 

dapat meramalkan nilai variabel pada suatu individu lain berdasarkan nilai 

variabel-variabelnya.  Hal ini dilakukan dengan analisa regresi (Walpole, 1993). 

 

Besaran koefisien korelasi didefinisikan sebagai : 

𝑟 =
1

𝑛

(∑ (𝑋𝑗−�̄�)
𝑛
𝑗=1 (𝑌𝐽−�̄�)

2)

(𝑑𝑒𝑣(𝑥)⋅𝑑𝑒𝑣(𝑦))
     (14) 

Batasan koefisien korelasi : 

−1 ≤ 𝑟 ≤ 1        (15) 

Untuk mempermudah dalam melakukan Interpretasi mengenai koefisien korelasi 

dibuatlah kriteria sebagai berikut : 
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a.  Jika r semakin mendekati 1, maka kedua variabel dikatakan memiliki 

hubungan erat secara positif, artinya : semakin besar nilai variabel pertama dari 

suatu objek tertentu, diharapkan semakin besar pula nilai variabel kedua pada objek 

yang sama. 

b. Jika r mendekati -1, maka kedua variabel berkaitan erat secara negatif, artinya 

: semakin besar nilai variabel pertama dari suatu objek, diharapkan semakin kecil 

nilai variabel kedua pada objek yang sama. 

c. Jika r berkisar sekitar 0, maka kedua variabel memiliki hubungan yang sangat 

lemah atau mungkin tidak memiliki kaitan sama sekali, artinya : tidak ada 

hubungan antara nilai variabel pertama dengan nilai variabel kedua untuk satu 

objek yang sama.  Sehingga untuk kedua variabel yang saling bebas ini, tidak dapat 

dilakukan analisa secara regresi. 

 

 

 

 

E. Software dalam Analisis Data 

 

Perangkat lunak (software)  yang digunakan dalam proses analisis data terdiri dari 

software utama dan software pendukung seperti diuraikan di bawah ini  : 

 

1. Software Utama 

 

a. Program FTRANS 
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Program FTRANS merupakan program yang dapat digunakan untuk mengolah data 

time series (time domain)  menjadi data dalam bentuk frekuensi (frequency 

domain).  Program FTRANS dapat dijalankan baik di Operating System Windows 

maupun di Operating System Linux, dikarenakan program ini merupakan program 

under DOS.  Program FTRANS ini sendiri dikembangkan oleh Zakaria (2005a). 

Untuk menjalankan program FTRANS diperlukan 1 (satu) buah file input dengan 

nama ”signals.inp”.  Hasil running program FTRANS menghasilkan 3 (tiga) file 

output yaitu file ”FOURIER.INP”, ”SPECTRUM.OUT”, dan ”spectrum.eps”.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema gambar 2 berikut, 

 

Gambar 2.  Skema program FTRANS 

 

File input ini terdiri dari 1 (satu) kolom dan n+1 baris.  Dimana n merupakan 

jumlah data.  Baris pertama berisi nilai yang merupakan jumlah data (n) yang akan 

dibaca.  Baris kedua dan seterusnya sampai ke n merupakan data yang akan dibaca 

oleh program FTRANS.  Adapun contoh isi  dari file input (”signals.inp”) dapat 

dilihat pada gambar berikut, 
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Gambar 3.  File input (signals.inp) 

Dari gambar tersebut ditunjukkan bahwa panjang data yang akan dibaca atau n 

adalah berjumlah 254.  Jumlah data yang dibaca mulai dari baris ke 2 (dua) sampai 

dengan baris terakhir (baris ke 255 = 254 + 1).  Dalam hal ini, jumlah data yang 

dipergunakan harus mengikuti fungsi 2m.  Jadi 254 adalah sama dengan 27.  

Sehingga jumlah data yang dipergunakan dapat mengikuti pola, 4, 8, 16, 32, 64, 

128, 254, 512, 1024, … , 2m. 

 

Bila FTRANS dijalankan akan menghasilkan 3 file yaitu, file “FOURIER.INP”, 

file “SPECTRUM.OUT”, dan file “spectrum.eps”.  File “FOURIER.INP” 

merupakan input untuk program ANFOR. File “spectrum.eps” merupakan file 

gambar yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan program viewer Ghostview 

atau yang sejenis.  Sedangkan file “SPECTRUM.OUT” berisi hasil keluaran 

spektrum dalam format 2 kolom. Kolom pertama berisi frekuensi sudut (ω) dan 

kolom kedua berisi amplitudo (A).  Didalam penggambaran grafik biasanya 

frekuensi sudut sebagai sumbu x dan amplitudo sebagai sumbu y. 
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b. Program ANFOR 

 

Program ANFOR dibuat dengan menggunakan teori Fourier seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya.  Program ANFOR ini sendiri dikembangkan oleh Zakaria 

(2005b). Untuk menjalankan program ANFOR dibutuhkan 2 (dua)  file input yaitu 

“signals.inp” dan “fourier.inp”.  Setelah dijalankan, program ANFOR 

menghasilkan keluaran (output) yaitu, file “fourier.out”, file “signals.out”, dan file 

“signals.eps”.  Pada “signals.inp”, terdiri dari 513 baris dimana pada baris pertama 

merupakan jumlah total panjang data dan baris ke dua merupakan data dalam seri 

waktu yang akan dibaca  yaitu  berjumlah 512 hari.  Sedangkan file “fourier.inp”  

terdiri dari 254 baris dimana pada baris pertama merupakan jumlah total data yang 

akan dibaca oleh program ANFOR dan baris ke dua sampai dengan baris ke 254 

merupakan frekuensi sudut (ωt) untuk persamaan Fourier yang berjumlah 253 data. 

 

Dari file keluaran dengan nama “fourier.out” dihasilkan keluaran berupa koefisien 

harmonik (Ar dan Br), amplitudo dan phase.  Dari keluaran ini juga dihitung Error, 

R, Varians, Koefisien Skewness dan Koefisien Kurtosis.  Isi dari keluaran dengan 

nama “signals.out” terdiri dari 3 (tiga) kolom, kolom pertama berisi file nomor urut, 

kolom kedua berisi data seri terukur, dan kolom ketiga berisi data seri hasil 

perhitungan yang merupakan model periodik.  File keluaran yang berupa  file 

“signals.eps” merupakan file gambar signals seri waktu sama seperti data seri 

waktu dalam file “signals.out”, akan tetapi file “signals.eps” ini dalam format eps 

atau postsscript.  Pada gambar tersebut berisi perbandingan antara data terukur 

dengan model terhadap waktu. 
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c. Program STOC  atau AUTOREG 

 

Program STOC atau AUTOREG dibuat berdasarkan metode autoregressive seperti 

yang telah dipresentasikan di dalam persamaan terdahulu.  Program 

STOC/AUTOREG ini sendiri dikembangkan oleh Zakaria (2005c).  Input program 

ini adalah “signals.out”.  Sebelum menjalankan program ini, perlu ditambahkan 

nilai 512, 10 dan 2 ke dalam baris pertama file “signals.out” agar file input ini dapat 

dibaca oleh program STOC/AUTOREG. 

 

Hasil keluaran dari program ini berupa file “signalps.out” dan “auto-reg.out”.  Isi 

dari file “signalps.out” adalah berupa orde autoregressive, residu (St), model 

stokastik (S), model periodik (P), dan model periodik stokastik (PS).  Sedangkan 

isi dari file “auto-reg.out” adalah berupa autoregressive orde, konstanta 

autoregressive, komponen autoregressive, serta koefisien korelasi (R) model 

stokastik (S) dan model periodik stokastik (PS). 

 

 

2. Software Pendukung 

 

a. LibreOffice 

 

LibreOffice merupakan sebuah perangkat lunak berupa paket aplikasi perkantoran 

yang fungsinya sama saja seperti Microsoft Office.  Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan aplikasi perkantoran yang mendukung format ODF (open document 



22 

 

format) tanpa bergantung pada sebuah pemasok dan keharusan mencantumkan hak 

cipta.  Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata Libre (bahasa Spanyol dan 

Perancis yang berarti bebas) dan Office (bahasa Inggris yang berarti kantor).  

Sebagai perangkat lunak bebas dan gratis, LibreOffice bebas untuk diunduh, 

digunakan, dan didistribusikan.  Pada penelitian ini digunakan LibreOffice v.4.1.0. 

 

b. GhostScript 

 

Ghostscript adalah paket software (package of software) yang dapat digunakan 

sebagai penerjemah untuk bahasa PostScript (PostScript language), dengan 

kemampuan mengkonversi data-data berbahasa PostScript ke banyak format, 

menampilkannya pada display komputer dan atau mencetaknya pada printer yang 

tidak memiliki kemampuan membaca bahasa PostScript.  Selain itu, digunakan 

sebagai penerjemah untuk file Portable Document Format (PDF) dengan 

kemampuan yang sama, serta memiliki kemampuan untuk mengkonversi data-data 

berbahasa PostSript (PostScript language files) menjadi PDF (dengan beberapa 

batasan) dan sebaliknya. 

 

c. GSview 

 

GSview adalah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan gambar yang telah 

diproses oleh GhostScript.  Karena fungsinya tersebut, maka aplikasi ini selalu 

berdampingan dengan GhostScript. 

 

d. Notepad 
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Notepad adalah sebuah aplikasi text editor sederhana yang telah ada sejak Windows 

1.0 pada tahun 1985 yang terdapat pada setiap System Windows baik XP, vista, 

seven, dan sebagainya.  Keluaran atau output dari aplikasi ini adalah txt. 


