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MENGGUNAKAN SIMODAS. SKRIPSI. 
Dosen Pembimbing : 1. DR. Ir. Ruslan Wirosoedarmo., MS 
   2. DR. Ir. Alexander Tunggul Sutan Haji., MT 
 

RINGKASAN 
 

Vegetasi hutan sangat berperan sebagai penahan air sebelum mencapai permukaan 
tanah untuk kemudian diserap melalui proses infiltrasi. Masalah banjir dan kekeringan 
merupakan dampak dari sistem tata air di wilayah DAS yang buruk. Hal tersebut berkaitan 
dengan kemampuan lahan dalam menampung air yang lemah. Pada akhir bulan Februari 
2010 di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, dimana daerah tersebut masuk ke dalam DAS 
Konto mengalami banjir bandang. Salah saatu penyebab bencana banjir ini yaitu 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga kawasan 
resapan air berkurang. Tujuan penelitian adalah memprediksi peningkatan hidrograf banjir 
karena pengaruh perubahan alih fungsi lahan di Sub DAS Konto dengan menggunakan 
SIMODAS. 
 Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan Oktober 2010 di 
Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan data 
spasial dan data atribut. Data spasial antara lain peta digital topografi, peta digital jaringan 
sungai, peta digital jenis tanah, dan peta digital tata guna lahan. Peta tata guna lahan terdiri 
dari tata guna lahan kondisi eksisting dan tata guna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Malang tahun 2010-2030. Data atribut yaitu berupa data curah hujan 
harian wilayah Sub DAS Konto tahun 2001-2010 dari stasiun hujan Kedungrejo dan Pujon. 
Data curah hujan tersebut digunakan untuk menentukan debit puncak banjir kala ulang 50 
tahun.. Data spasial diolah menggunakan ArcView 3.3 dan dihasilkan peta DEM dengan 
ukuran grid 100x100 meter. Data yang telah diolah menggunakan ArcView 3.3 digunakan 
sebagai masukan data model rainfall-runoff dalam SIMODAS Kalibrasi model dilakukan 
dengan mengubah-ubah nilai parameter, meliputi Koefisien Manning dan CN, hingga 
hidrograf hasil simulasi mendekati hidrograf pengukuran atau observasi berdasarkan banjir 
24 Februari 2010. Simulasi model bertujuan untuk mendapatkan hidrograf banjir kondisi 
eksisting dan hidrograf banjir alih fungsi lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Malang tahun 2010-2030. 
 
 Hasil dari simulasi diperoleh hidrograf banjir eksisting yang terbentuk dari curah 
hujan kala ulang 50 tahun diperoleh nilai debit 1014,704 m3/detik dan waktu puncak 71 
menit. Berdasarkan peta tata guna lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Malang tahun 2010-2030 yang mempunyai kawasan hutan seluas 98,659 Ha akan 
berkurang menjadi 90,773 Ha. Kawasan kebun yang semula mempunyai luas 14,430 akan 
bertambah menjadi 17,503 Ha. Kawasan tegalan yang awalnya seluas 4,463 akan 
bertambah menjadi 6,711 Ha. Kawasan sawah akan bertambah pula luasnya dari 65,173 Ha 
menjadi 68,214 Ha. Kawasan pemukiman yang semula 8,875 Ha akan bertambah menjadi 



 
 

 

10,619 Ha. Debit puncak banjir yang terjadi adalah 1101,27 m3/detik dan waktu puncak 70 
menit untuk kala ulang 50 tahun. Pemerintah Kabupaten Malang dan penduduk setempat 
perlu adanya upaya untuk mencegah limpasan permukaan yang melebihi kapasitas saluran, 
misalnya dengan menambah kawasan resapan air. 
 
 
Kata Kunci: Banjir, SIMODAS, DAS Konto. 



 
 

 

KUSWADI. 0611020043-102. Flood Prognosis of Konto Sub Watershed Using 
SIMODAS. SCRIPT. 
Advisors : 1. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS. 
   2. Dr. Ir. Alexander Tunggul Sutan Haji, MT. 
 

 
SUMMARY 

 
The forest vegetation is very important to retain water reaching the soil surface to be 

absorbed by the infiltration process. Problem of floods and drought are the impact of water 
in the basin system are bad. Refers to the ability land caught water low. At the end of 
February 2010 in the Bendosari of the people, Pujon district, in the basin area flooding 
Konto flash experience. One of the reasons this flood is  the use of the space that does not 
comply with the environmental carrying capacity so that the water catchment area is 
reduced. The purpose research is to predict the increase in flood hidrograph because the 
effect of the change of landuse in the Konto Sub watershed with SIMODAS. 

 
The study was conducted from June through October 2010 at the Laboratory of 

natural resources and environment Engineering, Department of agricultural engineering, 
Faculty of agricultural technology, Brawijaya University. This study useed spatial and 
attribut data. Spatial data such as digital map of topographic, the river network, soil type, 
and landuse maps. Map of landuses from an existing landuse conditions and landuse based 
on the spatial plan of Malang Regency 2010-2030. Attribute data was a daily rainfall data 
Konto watershed years  2001-2010 from Pujon and Kedungrejo rain station. Rainfall data 
were used to determine the level of flood peak, when periode teime 50 years. Spatial data 
were processed using ArcView 3.3 and map the resulting size of 100x100 m grid DEM. 
The data were processed using the ArcView 3.3 is used as model input rainfall-runoff data 
in SIMODAS. Calibration model was implemented by changing the values of parameters, 
including coefficient of Manning and CN to hydrograph approach modeling based on 
hydrograph measuring or monitoring of flooding, 24 February 2010. The purpose 
simulation model was obtaining the flood hydrograph existing  and  flood hydrograph 
condition on the basis of Malang District Spatial Plan 2010-2030. 

 
The simulation results were obtained by the existing flood hydrograph from rainfall, 

which formed when periode time 50 years 1014.704 m3/second value obtained peak 
discharge and time of 71 minutes. Based on landuse map of the Spatial Plan 2010-2030 in 
Malang Regency which has an area of 98.659 ha of forest area would be reduced to 90.773 
ha. This area had a large garden which was originally going to increase to 17.503 14.430 
Ha. Regions moor which was originally an area of 4.463 would increase to 6.711 Ha. 
Wetland areas also will increase the extent of 65.173 Ha becomes 68.214 Ha. Regions 
settlement which was originally expected to be added 8.875 10.619 Ha Ha. flood peak 
discharge is 1101.27 m3 and 70 minutes for the peak time when periode time 50 years. 



 
 

 

Government of Malang Regency and the locals need for efforts to prevent runoff that 
exceed channel capacity, for example by adding a water catchment area. 

 
Keyword : Flood, SIMODAS, Konto Sub Watershed 
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pencatat tinggi muka air otomatis (Sukresno, 2010). 

2 Prognosa 
Ramalan, prediksi tentang sesuatu karena cuaca 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). 

3 Sub DAS 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi sebagai penahan air sebelum 

mencapai permukaan tanah untuk kemudian diserap dalam proses infiltrasi, dengan 

demikian keberadaan hutan sangat krusial dalam satu siklus hidrologi yang tergambar 

dalam kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Masalah banjir dan 

kekeringan merupakan dampak dari sistem tata air di wilayah DAS yang buruk, hal tersebut 

berkaitan dengan kondisi hutan di bagian Hulu DAS tersebut (Asdak, 1995).  

Ekosistem DAS Konto merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS yaitu dari segi fungsi tata air, sehingga aktivitas 

perubahan tata guna lahan yang dilaksanakan di daerah DAS Konto Hulu akan 

menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit. Penataan dan 

pemanfaatan ruang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup 

(Asdak, 1995).  

Banyak bencana lingkungan yang terjadi akibat dari kesalahan alih fungsi lahan, 

salah satunya adalah banjir. Pada akhir bulan Februari 2010 di Desa Bendosari, Kecamatan 

Pujon, dimana daerah tersebut masuk ke dalam DAS Konto mengalami bencana banjir 

bandang (Kompas, 2010). Salah satu penyebab bencana banjir ini yaitu penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga kawasan resapan air semakin 

berkurang. Daerah Aliran Sungai juga mempunyai andil dalam peranannya menjaga 

keseimbangan dan kelestarian alam. 



 
 

 

Pengalihan fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai Konto membutuhkan instrumen 

pengendalian penggunaan lahan. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengatur 

kegiatan budidaya sehingga mengurangi resiko dan dampak bencana dikemudian hari. 

Diketahui saat ini luas DAS Konto adalah 209,309 Ha, namun 25 % dari luasnya tersebut 

terjadi perubahan fungsi kawasan yang menjadi kawasan budidaya dan perumahan. 

Keadaan ini juga diperparah dengan kebijakan untuk mengalih fungsi  lahan yang tidak 

mendukung upaya konservasi (BPS, 2006).   

Sebagai langkah awal untuk menangani masalah banjir dilakukan penelitian 

terhadap seberapa besar volume limpasan dengan melakukan analisis hidrograf banjir 

melalui Sistem Informasi dan Model Daerah Aliran Sungai (SIMODAS. SIMODAS 

merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai sistem informasi dan model 

hidrologi untuk pengelolaan DAS.  

 Tujuan dari analisis hidrograf banjir adalah untuk membantu pengkajian dampak 

lingkungan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan alih fungsi lahan, sehingga dalam 

penelitian ini akan dirumuskan suatu upaya/arahan pengendalian pemanfaatan lahan di 

DAS Konto, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, 

diharapkan Kabupaten Malang dapat semaksimal mungkin mencegah terjadinya banjir. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hidrograf banjir di Sub DAS Konto sebagai akibat dari perubahan alih 

fungsi lahan di Sub DAS Konto Kabupaten Malang yang telah terjadi? 



 
 

 

2. Bagaimana memanfaatkan Sistem Informasi dan Model Daerah Aliran Sungai 

(SIMODAS) untuk memprediksi hidrograf banjir di Sub DAS Konto Kabupaten 

Malang? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi hidrograf banjir di sub DAS Konto 

untuk mengkaji dampak terjadinya perubahan alih fungsi lahan pada Sub DAS Konto 

Kabupaten Malang dengan menggunakan Sistem dan Model Daerah Aliran Sungai 

(SIMODAS). 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Membantu memprediksi hidrograf banjir pada sub DAS Konto untuk mengkaji 

dampak perubahan alih fungsi lahan di Sub DAS Konto Kabupaten Malang. 

2. Memberikan informasi dalam  perencanaan alih fungsi lahan sehingga lebih 

maksimal dalam mencegah banjir. 

 

1.5 Batasan masalah 

Agar  pembahasan masalah dapat terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah 

yang dibahas dibatasi hanya pada : 

1. Studi dilakukan pada wilayah Sub DAS Konto yang terletak di Kabupaten Malang, 

Jawa Timur. 



 
 

 

2. Tidak membahas aspek ekonomi dan sosial. 



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sungai 

 Sebagian besar air hujan yang turun ke permukaan tanah, mengalir ke tempat-

tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami bermacam-macam perlawanan akibat 

gaya berat, akhirnya melimpah ke danau atau ke laut. Suatu alur yang panjang di atas 

permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut alur sungai,dan 

perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut sungai. (Gayo, 1985) 

 Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai 

dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang 

pengalirannya oleh garis sempadan. Sedangkan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah 

tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai 

(Suharti, 2004). 

2.1.1 Karakteristik Sungai 

 Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam suatu daerah tertentu 

dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan juga untuk berjenis-jenis aspek 

seperti pembangkit tenaga listrik, pelyaran, pariwisata, perikanan dan lain-lain. Dalam 

bidang pertanian sungai itu berfungsi sebagai sumber air yang penting untuk irigasi. 

(Sosrodarsono,2003) 

2.1.2 Daerah Pengaliran 

 Daerah pengaliran sebuah sungai adalah daerah tempat presipitasi itu 

mengkonsentrasi ke sungai. Garis batas daerah-daerah aliran yang berdampingan disebut 



 
 

 

batas daerah pengaliran. Luas daerah pengaliran diperkirakan dengan pengukuran daerah 

itu pada peta topografi. Daerah pengaliran, topografi, tumbuh-tumbuhan dan geologi 

mempunyai pengaruh terhadap debit banjir, corak banjir, debit pengaliran dasar dan 

seterusnya (Sosrodarsono, 2003). 

2.1.3 Corak dan Karakteristik Daerah Pengaliran 

 Corak dan karakterisitk daerah pengaliran, antara lain (Sosrodarsono, 2003) : 

1. Daerah pengaliran berbentuk bulu burung 

 Jalur daerah di kiri kanan sungai utama di mana anak-anak sungai mengalir ke 

sungai utama disebut daerah pengaliran bulu burung (Gambar 1). Daerah pengaliran 

sedemikian mempunyai debit banjir yang kecil, oleh karena waktu tiba banjir dari anak-

anak sungai itu berbeda-beda, sebaliknya berlangsung agak lama. 

 

Gambar 1. Daerah Pengaliran Bentuk Bulu Burung 

2. Daerah Pengaliran Radial 

 Daerah pengaliran yang berbentuk kipas atau lingkaran dan dimana anak-anak 

sungainya mengkonsentrasi ke suatu titik secara radial disebut daerah pengaliran radial 



 
 

 

(Gambar 2). Daerah pengaliran dengan corak sedemikian mempunyai banjir yang besar di 

dekat titik pertemuan anak-anak sungai. 

 

Gambar 2. Daerah Pengaliran Radial 

3. Daerah Pengaliran Pararel 

 Bentuk ini mempunyai corak dimana dua jalur daerah pengaliran yang bersatu di 

bagian pengaliran yang bersatu di bagian hilir. Banjir itu terjadi di sebelah hilir titik 

pertemuan sungai-sungai. 

 

Gambar 3. Daerah Pengaliran Paralel 



 
 

 

2.1.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik 

dibatasi oleh punggung–punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan 

untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut 

dinamakan daerah tangkapan air atau catchment area yang merupakan ekosistem, unsur 

utamanya terdiri atas sumber daya alam berupa tanah, air, dan vegetasi serta sumber daya 

manusia sebagai pemanfaat sumber daya alam (Asdak, 2004).  

Menurut Departemen Kehutanan (2001), daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu 

daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut, fungsinya 

untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian 

mengalirkan melalui sungai utama. Suatu DAS dipisahkan dari wilayah lain disekitarnya 

oleh pemisah dan topografi, seperti punggung perbukitan dan pegunungan. 

2.1.5 Ekosistem DAS 

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dianggap sebagai suatu ekosistem, karena 

ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling 

berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. Manusia adalah salah satu komponen 

yang penting. Sebagai komponen yang dinamis, manusia dalam menjalankan aktivitasnya 

sering kali mengakibatkan dampak pada salah satu komponen lingkungan, dan dengan 

demikian akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan (Asdak, 2002). 

  Ekosistem DAS Hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Perlindungan ini, antara lain dari segi fungsi 



 
 

 

tata air. Sehingga DAS Hulu seharusnya menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS 

mengingat bahwa suatu DAS, daerah Hulu dan Hilir mempunyai keterkaitan biofisik 

melalui daur hidrologi. 

 

2.2 Hujan 

 Hujan terjadi karena penguapan air, terutama air dari permukaan laut yang naik ke 

atmosfer dan mendingin kemudian menyuling dan jatuh sebagian di atas laut dan sebagian 

di atas daratan. Air hujan yang jatuh di atas daratan sebagian meresap ke dalam tanah 

(infiltrasi), sebagian ditahan tumbuh-tumbuhan (intersepsi) dan sebagian menguap kembali 

(evaporasi). Air hujan yang menguap, meresap ke dalam tanah, dan yang ditahan tumbuh-

tumbuhan serta transpirasi tidak ikut menjadi aliran air dalam sungai, dan disebut air hilang 

(Sosrodarsono, 2003). 

 Selain air hilang, sebagian air hujan ditahan di bagian tanah yang ledok, danau, 

rawa, dan sisanya mengalir melalui permukaan tanah menuju ke bagian yang lebih rendah 

sampai mencapai suatu saluran. Air yang masuk ke saluran membentuk aliran dan menuju 

ke sungai. Air yang meresap dalam tanah, sebagian mencapai saluran. Air yang meresap 

lebih dalam lagi ke dalam tanah akhirnya mencapai permukaan air tanah yang 

menyebabkan muka air tanah naik (Gayo, 1985). 

2.2.1 Distribusi Curah Hujan 

 Menurut Subarkah (1978), curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu 

rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang 

bersangkutan. Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah dan dinyatakan dalam mm. 



 
 

 

pengaliran di dalam sungai terutama disebabkan oleh hujan. Jatuhnya hujan di suatu daerah, 

baik menurut waktu maupun menurut pembagian geografinya berubah-ubah. Hujan yang 

besarnya tertentu mempunyai masa ulang rata-rata tertentu pula dalam jangka waktu yang 

cukup panjang. Karena banjir terutama disebabkan oleh hujan, maka sesuai dengan keadaan 

hujan seperti yang telah diuraikan, didapatkan banjir-banjir dengan masa ulang berbeda. 

Semakin panjang masa ulang, maka banjir yang terjadi semakin besar. 

 2.2.2 Pengukuran Curah Hujan 

 Menurut Subarakah (1978), curah hujan daerah harus diperkirakan dari beberapa 

titik pengamatan curah hujan. Cara perhitungan curah hujan daerah dari pengamatan curah 

hujan di beberapa titik adalah sebagai berikut : 

1. Cara Thiessen 

 Jika titik-titik pengamatan di dalam daerah itu tidak tersebar merata, maka 

cara perhitungan curah hujan rata-rata itu dilakukan dengan memperhitungkan 

daerah pengaruh tiap titik pengamatan. Curah hujan daerah itu dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 
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 Menurut Thiessen cara ini dengan memperhitungkan luas daerah yang 

diwakili oleh stasiun yang bersangkutan (luas daerah pengaruh), untuk digunakan 

sebagai factor dalam memperhitungkan hujan. Luas daerah pengaruh dari setiap 

stasiun dengan cara : 



 
 

 

1. Menghubungkan stasiun dengan suatu garis sehingga membentuk 

poligon-poligon segitiga 

2. Menarik sumbu-sumbu dari poligon-poligon segitiga 

3. Perpotongan sumbu-sumbu ini akan membentuk luasan daerah 

pengaruh dari taiap-tiap stasiun. 

2. Cara Garis Isohiet 

 Isohiet adalah garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai 

tinngi hujan yang sama. Cara ini adalah cara yang paling teliti, tetapi cukup sulit 

pembuatannya. Pada umumnya digunakan untuk hujan tahunan, karena terlalu 

banyak variasinya, sehinnga isohiet berubah-ubah. 

Peta isohiet diagmbarkan pada peta topografi dengan interval 10 sampai 20 

mm berdasarkan data curah hujan pada titik-titik pengamatan di dalam dan di 

sekitar daerah yang dimaksud. Luas bagian daerah antara dua garis isohiet yang 

berdekatan diukur dengan planimeter. Curah hujan dapat dihitung menurut 

persamaan sebagai berikut : 
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 Peta isohiet yang dibuat harus mencantumkan antara lain sungai-sungai 

utamanya dan garis-garis kontur yang cukup. Pada pembuatan peta isohiet, 

topografi dan arah angina di daerah bersangkutan harus dipertimbangkan.  

 

 



 
 

 

3. Cara Rata-Rata Aljabar 

 Cara rata-rata aljabar adalah perhitungan rata-rata secara aljabar curah hujan 

di dalam dan di sekitar yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dengan cara ini 

tidak berbeda jauh dari hasil yang didapat dengan cara lain jika titik pengamatan 

banyak dan tersebar merata di seluruh daerah. Curah hujan daerah dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 
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2.3 Banjir 

 Banjir merupakan aliran air sungai tingginya melebihi muka air normal sehingga 

melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi 

sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpas muka 

tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air (Bakornas, 2009). 

Banjir merupakan proses meluapnya air sungai ke daratan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian harta benda penduduk serta dapat korban jiwa. Banjir dapat 

merusak bangunan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, serta merusak tata kehidupan 

masyarakat, maka semestinya dari berbagai pihak memperhatikan hal-hal yang dapat 

mengakibatkan banjir dan sedini mungkin diantisipasi untuk memperkecil kerugian yang 

ditimbulkan (Sugiyanto, 2002). 

Banjir tahunan merupakan bagian terpenting dari siklus hidrologi pada berbagai 

macam tanah basah, termasuk banjir di daratan. Banjir daratan , mendemonstrasikan 



 
 

 

perubahan cuaca yang signifikan pada level ketinggian air dan luas banjir yang disebut 

sabagai pulsing sistem. Perubahan iklim akan mempengaruhi kesimbangan air di sungai dan 

peningkatan air laut, terutama di daerah delta. Perubahan kesimbangan jumlah air di sungai 

mengakibatkan terjadinya perubahan hidrograf puncak banjir di sungai (Vastila et al, 

2010). 

 

2.3.1 Penaksiran Banjir 

Menurut Seyhan (1990), besarnya dan frekuensi banjir (hidograf banjir) pada suatu 

kawasan dikendalikan oleh faktor-faktor penyebab (intensitas presipitasi, lama hujan, 

frekuensi terjadinya hujan angin dan luas daerah aliran sungai), dan faktor-faktor 

lingkungan (laju infiltrasi dan waktu konsentrasi). Untuk menentukan besar banjir 

maksimum yang biasa terjadi pada suatu daerah aliran sungai terdapat beberapa metode 

pengukuran banjir, yaitu :  

1. Pendekatan infiltrasi 

Pada metode pendekatan infiltrasi debit banjir hanyalah sama dengan perbedaan 

jumlah atau banyaknya curah hujan dan infiltrasi. 

2. Metode Rasional 

Rumus rasional Mulvaney merupakan suatu rumus banjir yang mewakili yang 

telah menjadi popular karena kesederhanaannya. Metode ini memberi batasan 

limpasan permukaan maksimum sebagai berikut :  

 Qs = 0,277 Ci A    ..................................  (4) 



 
 

 

Rumus tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa laju maksimum limpasan 

permukaan dari suatu DAS kecil (< 25 Km2) terjadi bila DAS seluruhnya 

memberikan kontribusi. Hal ini hanya dapat terjadi bila lama presipitasi sama 

dengan waktu konsentrasi (periode waktu yang diperlukan oleh partikel-partikel air 

untuk berpindah dari titik DAS yang paling jauh ke titik pelimpasannya).  

3. Rumus-rumus Empiris 

  Disamping rumus rasional yang dipergunakan untuk DAS kecil (< 25 Km2), 

terdapat banyak rumus-rumus empiris lainnya yang diperoleh sebagian besar rumus 

ini hanya mempertimbangkan sejumlah peubah-peubah yang relevan yang terbatas 

dalam mengendalikan limpasan. Biasanya, debit maksimum dipilih sebagai peubah 

tak bebas. 

4. Metode Statistik 

 Untuk melakukan peramlan seperti frekuensi kemungkinan terjadinya limpasan 

maksimum tertentu, pola histories kejadian-kejadian limpasan harus dikaji. Hal ini 

dilakukan dengan metode statistik. Tujuan dasar metode ini adalah untuk 

menggambarkan suatu kurva dari data contoh yang tersedia. Data contoh dapat 

berupa : 

 a. Seri tahunan : satu debit maksimum dipilih dari setiap tahun. 

 b. Seri parsial : semua debit maksimum yang terpisah dan jelas dipilih. 

 c. Seri lengkap : semua debit diambil tanpa memandang besarnya. 

 Aliran-aliran maksimum ini diatur dalam urutan besaran yang menurun dan 

periode ulang atau interval ulangan untuk masing-masing banjir ditentukan. Periode 



 
 

 

kembali merupakan selang waktu rata-rata (sejumlah tahun) suatu kejadian akan 

disamai atau dilampaui. Rumus yang paling sering dipergunakan (menurut Gumbel) 

adalah : 
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di mana :  T  =  periode ulang (tahun) 

  m  =  urutan kejadian 

  n  =   jumlah tahun catatan total 

  P  =  peluang bahwa kejadian tertentu akan disamai atau dilampaui = 

peluang terjadiannya. 

2.3.2 Penyebab Banjir 

 Hal-hal yang dapat menyebabkan banjir antara lain perubahan tata guna lahan di 

daearah aliran sungai, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di 

sepanjang sungai/drainase, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, curah hujan, 

pengaruh fisiologi/geofisik sungai, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak 

memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, drainase lahan, bendung dan banguna air, 

serta kerusakan bangunan pengendali banjir. Perubahan tata guna lahan merupakan 

penyebab utama banjir dengan penyebab yang lainnya (Kodoatie dan Sjarief, 2005). 

 Menurut Bakornas (2009), pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang 

tinggi diatas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak 

sungai serta sistem saluran drainase dan penampungan banjir buatan yang ada tiak mampu 

menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Daya tampung sistem 



 
 

 

pengaliran air tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan 

sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah dan hambatan lainnya. 

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan penigkatan debit 

banjir. Pada daerah pemukiman dimana telah padat dengan bangunan, tingkat resapan air ke 

dalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, maka 

sebagian air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem 

pengaliran air, sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. 

 

2.4 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

 Sistem informasi geografi didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen database 

yang terkomputerisasi untuk mendapatkan data, mengumpulkan data, mengolah kembali, 

mentransformasikan dan melakukan analisis sekaligus menampilkan obyek baik secara 

spasial maupun bentuk tabel. Sistem informasi geografi menawarkan suatu sistem yang 

mengintegrasikan data yang bersifat keruangan (spasial / geografi) dengan data tekstual 

yang merupakan deskripsi menyeluruh tentang obyek dan keterkaitannya dengan obyek 

lain. Sistem ini data dapat dikelola, dengan melakukan manipulasi untuk keperluan analisis 

secara komperhensif dan sekaligus menampilkan hasilnya dalam berbagai format baik 

dalam bentuk peta maupun berupa  tabel atau report (Sutan Haji, 2007). 

Sistem informasi geografi merupakan suatu metode yang baru dan berkembang 

cepat dengan menggunakan pendekatan data geografi dan spatial. Sistem informasi 

geografi telah sering diaplikasikan pada berbagai bidang, termasuk penelitian pasar, desain 



 
 

 

taman, epidemiologi dan ruang kelas. Data yang dapat dibaca hanya yang terhubung 

dengan peta tertentu, seperti sebuah kota, Negara, kode pos dan lain-lain. (Barnett, 2005) 

Tujuan utama dari sistem informasi geografi mendesain yang difokuskan agar lebih 

efisien dalam pemetaan suatu wilayah. Prinsip yang mendasar dari sistem informasi 

geografi tidak hanya memperoleh dari teori di komputer, sebab sebelum dimasukkan ke 

komputer terlebih dahulu dilakukan survey ke lapang untuk mencari data yang akurat. 

(Chrisman, 2010)    

 Menurut Budiyanto (2002) Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai kumpulan 

yang teroganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan 

personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Dengan 

demikian, basis analisis dari SIG adalah data spasial dalam bentuk digital yang diperoleh 

melalui data satelit atau data lain terdigitasi. 

 Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem yang berbasiskan komputer 

yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi. SIG 

dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa obyek-obyek dan fenomena 

di dunia nyata dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis 

untuk dianalisis. Dengan demikian SIG memiliki empat kemampuan dalam menangani data 

geografi yaitu (a) masukan, (b) manajemen data (penyimpanan  dan pengambilan data), (c) 

analisis dan manipulasi data, (d) keluaran. Di dalam SIG data tersimpn dalam format 

digital, jumlah data yang besar dapat tersimpan dan diambil kembali secara cepat dan 

efisien. Keunggunlan SIG lainnya adalah kemampuan memanipulasi data dan dianalisis 



 
 

 

data spasial dengan mengaitkan data atau informasi atribut untuk menyatukan tipe data 

yang berbeda ke dalam suatu analisis tunggal (Prahasta, 2002). 

 Hakekatnya Sistem Informasi Geografi adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran suatu ruang muka bumi atau informasi tentang 

muka bumi yang bersangkutan. Rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, penataan, 

pengelolaan, penganalisaan, dan penyajian data-data atau fakta-fakta yang ada dalam 

ruangmuka bumi tertentu. Data atau fakta yang terdapat dalam ruang muka bumi tersebut, 

sering juga disebut sebagai data spasial (Asmarul,2001). 

2.4.1 Model Data Sistem Informasi Geografi 

 Basis data merupakan suatu kumpulan data dan non-redundant yang dapat 

digunakan bersama (sharea) oleh sistem-sistem aplikasi yang berbeda. Dengan kata lain, 

basis data adalah kumpulan data (file) non-redundant yang saling terkait satu sama lainya 

(dinyatakan oleh atribut-atribut kunci dari tabel-tabelnya atau struktur data dan relasi-relasi) 

dalam membentuk bangunan informasi yang penting (enterprise). 

 Sistem informasi geografi (SIG) dapat bekerja dengan bermacam-macam data 

sesuai dengan tujuan spesifik dari penggunaan SIG itu sendiri. Secara umum data-data yang 

ada dapat dikelompokkan menjadi data spasial yaitu peta dan data non spasial (atribut) 

yang bersifat deskriptif. 

 

 

 



 
 

 

• Data Spasial 

Data spasial adalah jenis data yang mempresentasikan obyek-obyek geografi yang 

penyajian datanya secara keruangan. Puntodewo (2003) mengemukakan bahwa, data 

spasial dapat direpresentasikan dalam dua format. 

1. Vektor 

Vektor adalah data yang berhubungan dengan lokasi, bentuk dan hubungan antar 

unsurnya yang merupakan informasi grafis dari obyek, di mana informasi/representasi 

grafis suatu obyek terdiri dari : 

a. Titik 

Merupakan representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu obyek. 

Representasi ini tidak mempunyai dimensi tetapi dapat diidentifikasi di atas peta 

dan dapat ditampilkan pada layer monitor dengan menggunakan symbol-simbol. 

b. Garis 

Adalah bentuk linier yang akan menghubungkan paling sedikit dua titik dan 

digunakan untuk mempresentasikan obyek-obyek satu dimensi. Batas-batas polygon 

merupakan garis-garis, demikian pula batas atau presentasi obyek yang lainnya 

seperti jalan dan sungai, jaringan listrik, komunikasi, pipa air minum, saluran 

buangan, dan utilitas lainnya. 

c. Poligon atau luasan 

Digunakan untuk mempresentasikan obyek-obyek dua dimensi. Suatu 

danau, batas propinsi, batas kota, batas-batas blok perumahan, batas-batas persil 



 
 

 

tanah pada umumnya dipresentasikan sebagai polygon. Suatu polygon paling sedikit 

dibatasi oleh tiga garis yang saling terhubung di antara ketiga titik tersebut. Di 

dalam basis data, semua bentuk area (luasan) dua dimensi akan dipresentasikan oleh 

bentuk poligon. 

2. Raster (sel grid) 

Model sub divisi sebuah area studi dalam berbagai macam grid cell sama dengan 

data raster pada SIG. semua karakteristik batas air ditunjukkan pada cell level. Pengurutan 

nomor cell dari kiri atas ke kanan bawah. potensi polutan diurutkan oleh cell dari 

pembagian batas air pada outlet di tiap-tiap aliran diantara point cell-cell, maka dapat diuji 

seberapa besar polutan yang terjadi.Sebuah cell tunggal atau data unit bisa meresolusi 

antara 2,5 acres sampai 40 arces. Cell yang lebih kecil seperti 10 arces direkomendasikan 

untuk batas air yang memiliki luas kurang dari 2000 arces (Rainis, 2002). 

Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang 

disebut pixel (picture element). Resolusi (definisi visual) tergantung pada ukuran pixel-nya, 

semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh sel, semakin tinggi 

resolusinya. Data raster dihasilkan dari sistem. Penginderaan jauh dan sangat baik untuk 

mempresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban 

tanah, suhu, dan lain-lain. 

• Data Atribut 

Data atribut yaitu data deskriptif yang berhubungan dengan karakteristik dari unsur 

data spasial, biasa berbentuk numerik, karakter, dan tabulasi. Data  berfungsi menjelaskan 



 
 

 

keberadaan berbagai obyek data spasial dan bersifat identitas. Data atribut dapat dinyatakan 

menjadi empat kelaompak, yaitu : 

1. Nominal, bersifat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, tanpa ada 

urutan berdasarkan harkat, keterangan identitas. 

2. Ordinal, bersifat membedakan yang satu dengan yang lain dan bersifat urutan. 

3. Interval, mengacu ke obyek alam yang bersifat selang (minimum dan maksimum) 

tertentu dan adanya interval baku tertentu. 

4.  Ratio, mempunyai ciri yang sama dengan interval tetapi mempunyai nilai awal 

mutlak. 

2.4.2 Komponen Sistem Informasi Geografi  

 Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem kompleks yang terdiri dari 

beberapa komponen seperti di bawah ini : (Prahasta, 2001) 

1. Perangkat keras 

SIG tersedia untuk beberapa platform perangkat keras mulai dari PC desktop, 

workstation, hingga multiuser host. Adapun perangkat keras yang sering digunakan 

untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitzer, pointer, plotter, dan scanner. 

2. Perangkat lunak 

SIG merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana basis 

data memegang peranan kunci. Setiap subsistem (data input, data output, data 

management, data manipulasi dan analisis) diimplementasikan dengan menggunakan 

beberapa modul. 

3. Data dan informasi geografi 



 
 

 

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik 

secara langsung dengan cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang 

lain maupun secara langsung engan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan 

memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dengan menggunakan keyboard. 

4. Manajemen 

Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanajemen dengan baik dan dikerjakan oleh 

orang-orang yang memiliki keahlihan yang tepat pada semua tingkatan. 

Sedangkan menurut Pantimena (1998), komponen yang paling utama dan harus 

diperhatikan dalam Sistem Informasi Geografi (SIG) ada empat, yaitu : 

1. Data input 

Data input atau data masukan adalah merupakan suatu sumber data yang dapat 

diperoleh dari : peta, penginderaan jauh, foto udara tabel, dan survey lapang. 

2. Penyimpanan dan pemanggilan data (data manajemen) 

Fungsi data manajemen adalah untuk penyimpanan data dalam database Sistem 

Informasi Geografi dan pada saat pemanggilan data tersebut tidak mengalami kesulitan, 

hal ini sangat tergantung dari pengorganisasian atau pengaturan data di dalam media 

penyimpanan data (hardisk, disket, CD room).  

3. Data manipulasi dan analisa 

Hal ini sangat penting karena dalam membantu informasi dari SIG sesuai dengan 

keinginan pemakai di dalam menentukan model dan sebagai konsekuensinya analisa 

dari fungsi-fungsi SIG untuk melaksanakan pengarsipan, penentuan persyaratan-

persyaratan yang akan ditampilkan. 



 
 

 

4. Menampilkan produk Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Pembuatan visualisasi peta dilakukan untuk mendapatkan desain peta dan tabel, 

karena produk SIG yang ditampilkan berupa bentuk peta-peta dan tabel-tabel dan 

hasilnya dapat diiterpretasikan atau disajikan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. 

2.4.3 ArcView 

ArcView adalah salah satu perangkat lunak desktop SIG (Sistem Informasi 

Geografi) dan pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI (Enviromental System 

Research Institute). Dengan ArcView, pengguna dapat memiliki kemampuan untuk 

melakukan visualisasi, meng-eksplore, menjawab query (baik basis data spasial maupun 

non spasial), menganalisa data secara geografis, dan sebagainya. Secara umum kemampuan 

ArcView dijabarkan sebagai berikut (Prahasta, 2002) :  

• Pertukaran data. 

• Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis. 

• Menampilkan informasi (basis data) spasial maupun atribut. 

• Menjawab query spasial maupun atribut. 

• Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG. 

• Membuat peta tematik. 

• Meng-costumize aplikasi dengan menggunakan bahasa skrip. 

• Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan menggunakan extension yang 

ditujukan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak SIG ArcView).  



 
 

 

Project ArcView merupakan kumpulan dari obyek-obyek yang saling berhubungan 

dan bekerja secara bersama-sama pada suatu sesion. Suatu project ArcView disimpan dalam 

file yang disebut project file, yang berformat ASCII dan mempunyai extension (*.apr), 

misalnya pas.apr. ArcView hanya dapat menampilkan satu project dalam satu sesion. Setiap 

project terdiri dari beberapa dokumen yang meliputi View, Table, Chart, Layout, dan 

Script. 

• Views :  ArcView dapat bekerja dengan data geografis secara timbal balik 

pada peta dengan menu views. Setiap feature yang ada memilki identitas 

yang khusus dalam ‘Table of Contents’, sehingga mudah dalam 

memahami dan mengontrol apa yang ditampilkan. 

• Tables : Mengolah data tabular dalam menu tables mempermudah dalam 

pengaturannya. Pilih salah satu feature, maka atributnya akan diperlihatkan 

dalam tabel tersorot. Menu table juga mempunyai kelengkapan untuk 

mendpatkan ringkasan statistik, penulisan, dan pencarian data. 

• Charts :  Menu charts mampu menyajikan grafik dan data yang saling 

berhubungan dalam lingkungan geografis, dengan mudah dapat memilih 

feature untuk ditambahkan diagramnya. ArcView memungkinkan bekerja 

secara serentak dengan geografis tabular dan diagram dalam menyajikan 

suatu data. 



 
 

 

• LayOut :  Menu LayOut menampilkan kualitas yang baik dengan pewarnaan peta 

yang bagus dan pengaturan berbagai elemen yang ditampilkan. Hasilnya 

dapat dicetak pada printer dan plotter. 

• Scripts :  Merupakan macros yang tertulis di dalam Avenue yang merupakan 

bahasa program, memungkinkan kita bekerja mulai dari membuat dan 

menjalankan script untuk segala aplikasi yang dapat didistibusikan. 

• Project :  Semua komponen dalam ArcView yaitu tables, chart, layout, dan script 

akan disimpan dalam ArcView. Project dalam ArcView menunjukkan isi dari 

suatu project sehingga memudahkan manajemen data secara keseluruhan. 

 

2.5 Sistem Informasi dan Model Aliran Sungai (SIMODAS) 

 Sistem informasi dan model daerah aliran sungai adalah perangkat lunak yang dapat 

digunakan sebagi sistem informasi dan model hidrologi untuk pengelolan DAS. Perangkat 

lunak ini dikembangkan dengan mengintegrasikan model hidrologi sebar keruangan dan 

Sistem Informasi Geografi (SIG). Pengembangan SIMODAS dilatarbelakangi bahwa 

masalah-masalah hidrologi pada umumnya merupakan masalah-masalah keruangan. 

Konsekuensi logisnya, model-model hidrologi semakin bertambah sebar keruangannya 

didukung komputer yang berkemampuan memori lebih besar dan berkecepatan lebih tinggi, 

peningkatan perkembangan dan penggunaan model-model sebar keruangan menggeser 

model-model berparameter kempal atau teragregat keruangan sederhana. Oleh karena itu, 

untuk menyongsong teknologi komputer yang semakin canggih dan tersedianya data spasial 



 
 

 

digital perlu disiapkan sistem informasi dan model hidrologi yang diitegrasikan dengan 

SIG. 

 SIMODAS dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sebar keruangan, 

dimana variasi karakteristik atau sifat-sifat (properties) dalam DAS diperhatikan. DAS 

dimodelkan sebagai sel grid yang saling bersebelahan dimana atribut sel-selnya dapat 

bervariasi. Penyajian ini memungkinkan berbagai faktor fisiografi yang meluputi 

kemiringan, arah aliran, laju abstraksi dan kekasaran permukaan dapat diekstraksecara 

akurat untuk perhitungan besarnya aliran air. SIMODAS yang telah banyak diuji coba pada 

banyak DAS di Indonesia, dapat digunakan oleh pengambil keputusan, peneliti dan praktisi 

dalam sistem informasi dan sismulasi hidrologi pada suatu DAS secara interaktif berbasis 

ruang dan waktu (spatio-temporal) dalam pengelolaan DAS. Secara rinci SIMODAS dapat 

digunakan dalam masalah-masalah sebagai berikut (Sutan Haji, 2005) : 

1. Penyiapan database dan sistem informasi hidrologi dan sumber daya air. 

2. Prediksi besar debit dan genangan aliran sungai, baik terhadap aliran rendah 

maupun banjir. 

3. Pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap perubahan aliran atau banjir di DAS. 

4. Perencanaan tata ruang air dan penggulangan banjir. 

5.  Penentuan besarnya aliran sungai yang tidak memiliki stasiun hujan. 

6.  Digunakan untuk menentukan hidrograf satuan, waktu tempuh (travel time) dan 

waktu konsentrasi (Tc) dan parameter aliran permukaan lainnya. 

7.  Memberi gambaran potensi waduk dan hidropower. 

 



 
 

 

2.6 Hidrograf 

Hidrograf adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara tinggi muka 

air atau debit dengan debit. Banyak metode penggambaran yang berbeda-beda yang 

digunakan, tergantung pada tujuan dari grafik itu. Debit total bulanan atau tahunan rata-rata 

dipakai untuk mempertunjukkan catatan aliran air hujan masa lalu pada suatu stasiun. 

Namun karakteristik-karakteristik dari suatu banjir yang istimewa biasanya tidak bias 

diperlihatkan secara sempurna melalui penggambaran debit rata-rata untuk periode yang 

lebih lama dari 1 hari. Untuk analisa yang terperinci, hidrograf-hidrograf debit diplot 

dengan menghitung nilai-nilai debit langsung dari grafik catatan tinggi muka air. Bentuk 

visual dari hidrograf ditentukan dari skala-skala yang digunakan, dan dalam studi khusus 

maka cara yang baik adalah dengan menggunakan skala yang sama bagi semua debit-debit 

banjir pada suatu basin yang diberikan. (Lisley, 1986). 

Menurut Seyhan (1990), hidrograf adalah suatu grafik yang menunjukkan 

keragaman limpasan (dapat juga tinggi muka air, kecepatan, beban sedimen, dan lain-lain) 

dengan waktu. Hidrograf periode pendek terdiri atas cabang naik, puncak (maksimum) dan 

cabang turun. Bentuk umum hidrograf ini dikendalikan oleh faktor-faktor meteorologist 

(jumlah dan intensitas curah hujan, dan lain-lain), agihan (agihan areal dan waktu curah 

hujan) dan tanah. Karena itu, hidrograf merupakan salah satu tanggapan aliran sungai 

terhadap masukan curah hujan.  

 

 

 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sumberdaya Air dan Lingkungan, 

Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian dikhususkan pada Sub DAS Konto, Kabupaten Malang. Secara geografis Sub 

DAS Konto terletak diantara 1220 17’ – 1220 67’ Bujur Timur dan 70 44’ – 80 26’ Lintang 

Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2010 sampai Oktober 2010. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Penelitian ini menggunakan PC (Personal Computer) sebagai hardware pengolah 

input data. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Input data, dibutuhkan : 

a. Peta topografi Kabupaten Malang skala 1 : 25.000 

b. Peta DAS Brantas skala 1 : 25.000 

c. Peta jaringan sungai Kabupaten Malang 1 : 25.000 

d. Peta penutupan lahan Kabupaten Malang 1 : 25.000 

e. Data curah hujan harian wilayah DAS Konto selama 10 tahun terakhir. 

 



 
 

 

2. Software, digunakan : 

a. Arc view 3.3 ESRI sebagai software GIS 

b. Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai software dasar pembacaan algoritma 

c. Software SIMODAS untuk pemodelan hidrologi 

 

3.3 Metode 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial dan hidrograf banjir pada Sub 

DAS Konto Kabupaten Malang. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: 

 1. Data spasial 

a. Peta topografi Kabupaten Malang skala 1 : 25.000 

b. Peta DAS Brantas skala 1 : 25.000 

c. Peta jaringan sungai Kabupaten Malang 1 : 25.000 

d  Peta penutupan lahan Kabupaten Malang 1 : 25.000 

 2. Data atribut 

  Data atribut yang digunakan adalah data curah hujan harian wilayah 

Sub DAS Konto selama 10 tahun terakhir, yang meliputi stasiun hujan 

Kedungrejo dan Pujon dari Dinas Pengairan Kabupaten Malang. 

 



 
 

 

3.4.2 Pengelolaan Data 

3.4.2.1 Pengelolaan Data dengan SIG ArcView 3.3 

 Data peta topografi, peta batas DAS, dan peta jaringan sungai Kabupaten Malang 

ditampilkan pada ArcView untuk melakukan proses pemotongan Sub DAS Konto. Setelah 

DAS tersebut dipotong maka dilakukan pengolahan DEM dengan ArcView. 

Peta topografi Sub DAS Konto diolah menjadi bentuk DEM dengan format TIN 

yang terlebih dahulu mengaktifkan extension 3D Analyst untuk memunculkan menu 

surface. DEM dalam format TIN diubah (convert) menjadi DEM (grid) dengan ukuran grid 

100x100 meter, sehingga terbentuk peta grid ketinggian. Peta grid ketinggian ini kemudian 

digunakan untuk mendapatkan data flow direction, slope, fill sink, dan flow accumulation. 

Pengolahan data menggunakan ArcView juga didapatkan data landcover, soil, 

rainfall distribution, CN (Curve Number), Koefisien Manning dan lebar saluran. Data 

tersebut disimpan dalam bentuk ASCII agar dapat dimasukan ke project properties dalam 

SIMODAS. Peta DEM Sub DAS Konto dalam format TIN juga harus diubah menjadi 

bentuk image dan image wrap agar bisa ditampilkan dalam SIMODAS. Adapun contoh 

pengolahan data dengan ArcView 3.3 dapat dilihat pada Gambar 4. 

3.4.2.2 Pengolahan Data Hujan 

Pengolahan data hujan digunakan untuk input data model dalam SIMODAS dan 

untuk kalibrasi. Data hujan yang digunakan untuk input data model adalah data hujan 10 

tahun terakhir yaitu tahun 2001-2010 dari stasiun hujan Kedungrejo dan Pujon. Data hujan 

tersebut digunakan untuk penentuan debit puncak banjir dengan kala ulang 50 tahun dengan 

terlebih dahulu menentukan curah hujan kala ulang melalui perhitungan uji konsistensi dan 



 
 

 

pemilihan kesesuaian metode distribusi curah hujan. Nilai curah hujan kala ulang yang 

telah didapat kemudian diolah dalam Microsoft Excel, hasilnya dimasukkan dalam notepad 

dan disimpan dalam bentuk text documents (*.txt). Adapun data hujan yang digunakan 

untuk kalibrasi adalah data hujan banjir yaitu nilai curah hujan pada waktu terjadi banjir 

tanggal 24 Februari 2010 di Wilayah Sub DAS Konto Kabupaten Malang. 

 

Gambar 4. Contoh pengolahan Data dengan ArcView 3.3 

3.4.2.3 Pembuatan Data Model 

Data yang telah didapatkan dari hasil pengolahan DEM dalam ArcView 

dimasukkan ke project properties dalam SIMODAS. Setelah project properties diisi data 

dengan lengkap, peta DEM dari DAS baru dapat ditampilkan dalam SIMODAS. Langkah 

selanjutnya adalah pemilihan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) pada peta DEM dari DAS. 

DPS yang telah dipilih disimpan dalam bentuk “data sudah urut” (dsu) untuk dimasukkan 



 
 

 

dalam model hujan limpasan. Dalam model hujan limpasan terdapat data-data yang harus 

ditambahkan lagi ke dalam peta DEM dari DAS. Data-data tersebut adalah file DEM, file 

data model (dsu), titik hidrograf, titik hujan, faktor hidrograf, data hujan, Koefisien 

Manning, CN, dan kemiringan. Setelah data lengkap proses simulasi hujan dapat dimulai. 

3.4.2.4 Kalibrasi Model 

Kalibrasi model bertujuan untuk mendapatkan nilai parameter hidrologi yang 

mendekati kebenaran kondisi di lapang. Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai 

ini adalah dengan mengubah-ubah nilai parameter, meliputi Koefisien Manning dan CN, 

hingga hidrograf hasil simulasi mendekati hidrograf pengukuran atau observasi. Pada 

proses kalibrasi model dibutuhkan data curah hujan. Data curah hujan digunakan sebagai 

masukan model dan dengan cara mengubah-ubah parameter Koefisien Manning dan CN 

maka akan didapatkan keluaran model berupa nilai debit aliran. Nilai parameter yang 

menghasilkan keluaran debit model paling mendekati debit hasil perhitungan akan 

digunakan sebagai nilai parameter untuk daerah studi. 

3.4.2.5 Simulasi dengan SIMODAS 

Setelah dilakukan pengolahan DEM menggunakan ArcView 3.3, pengolahan data 

hujan, pembuatan data model, dan kalibrasi model proses simulasi berbagai hujan dapat 

dimulai. Simulasi dilakukan dengan 2 skenario perubahan tata guna lahan. Simulasi 

pertama menggunakan tata guna lahan eksisting, sedangkan simulasi kedua menggunakan 

skenario perubahan tata guna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Malang tahun 2010-2030. Hasil simulasi hujan akan diperoleh hidrograf banjir kondisi 



 
 

 

eksisting dan hidrograf banjir akibat perubahan tata guna lahan. Gambar 5 menunjukkan 

contoh proses simulasi dengan SIMODAS. 

 

Gambar 5. Contoh Proses Simulasi dengan SIMODAS 

3.4.3 Pengamatan dan Analisis Data 

Simulasi yang dilakukan menggunakan SIMODAS menghasilkan data debit puncak 

dan waktu puncak hidrograf banjir. Simulasi menggunakan SIMODAS dilakukan dengan 2 

skenario perubahan tata guna lahan yaitu menggunakan tata guna lahan kondisi eksisting 

dan menggunakan skenario perubahan tata guna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Malang tahun 2010-2030 dimana kawasan pemukiman dan perkebunan 

semakin diperluas. 

Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mendapatkan hidrograf banjir dari tata guna 

lahan kondisi eksisting dan hidrograf banjir dari perubahan tata guna lahan berdasarkan 



 
 

 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Hasil analisa debit puncak dari hidrograf  

banjir tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan untuk pengkajian dampak lingkungan 

akibat dari alih fungsi lahan di wilayah Sub DAS Konto, dalam Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat agar 

pemanfaatan ruang sesuai daya dukung lingkungan sehingga Kabupaten Malang dapat 

semaksimal mungkin mencegah terjadinya banjir. Adapun diagram alir pelaksanaan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Wilayah Studi 

4.1.1 DAS Konto 

 DAS Konto merupakan salah satu wilayah administrasi yang terletak di dataran 

tinggi sekitar Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara geografi daerah ini terletak pada 1120 

21’ 13” – 1120 38’ 43” dan 70 46’ 7” – 80 56’ 40” LS. DAS Konto mempunyai luas wilayah 

sebesar 209,309 Ha. Daerah pengalirannya meliputi 2 kecamatan  yaitu Kecamatan 

Ngantang dan Kecamatan Pujon. Adapun peta lokasi Sub DAS Konto disajikan dalam 

Gambar 7. Secara administrasi wilayah Sub DAS Konto berbatasan dengan : 

 Sebelah utara  : Gunung Anjasmoro 

 Sebelah selatan : Gunung Kawi 

 Sebelah barat  : Kabupaten Kediri 

 Sebelah timur  : Kota Batu 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Peta Lokasi Sub DAS Konto 

 
 

 



 
 

 

4.1.2 Hidrologi DAS Konto 

 DAS Konto memiliki 9 anak sungai (Lampiran 1) yang memiliki panjang antara 2,4 

sampai 21,6 km, mengalir dari daerah tinggi di utara, selatan dan timur, dan terakumulasi di 

bagian tengah yang mengalir ke arah barat membentuk sungai Konto dan bermuara di 

sungai Brantas. Oleh karena itu semua wilayah DAS Konto merupakan bagian dari DAS 

Brantas bagian Hulu. DAS Konto dengan rata-rata panjang daerah pengaliran 7 km dan 

rata-rata kedalaman sungai 3 meter mempunyai debit pada musim kemarau sebesar 6,13 

m3/detik, sedangkan pada musim hujan mencapai 38,13 m3detik.  

4.1.3 Tata Guna Lahan DAS Konto 

 Secara umum penggunaan lahan terbesar di DAS Konto adalah untuk sektor hutan 

dan sebagian kecil merupakan lahan desa ( tegalan, sawah, kebun, campuran dan 

pemukiman). Keadaan vegetasi yang ada di DAS Konto terbagi atas tegalan, persawahan, 

tanaman perkebunan dan hutan negara. 

1. Hutan Negara 

Jenis tanaman pokok/tegakan dominan pada hutan negara di wilayah DAS 

Konto yaitu Jati dan Mahoni disamping jenis tanaman lain seperti Rucalytus, 

Albizia, dan Mahoni. 

2. Tegalan 

Jenis tanaman yang umumnya ditanam di tegalan DAS Konto adalah tanaman 

palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang merah, kentang tanaman sayuran 

seperti cabe dan kubis, serta tanaman perkebunan seperti kopi dan cengkeh. 

 



 
 

 

3. Persawahan 

Di DAS Konto terdapat 2 tipe sawah, yaitu sawah beririgasi dan sawah tadah 

hujan. Sawah beririgasi terdiri dari sawah irigasi teknis, setengah teknis, dan 

non teknis. Jenis tanaman yang ditanam sepanjang tahun adalah padi, sedangkan 

untuk sawah tadah hujan pada musim penghujan ditanami padi dan musim 

kemarau berupa bero atau ditanami palawija. 

4. Tanaman perkebunan 

Usaha tanaman perkebunan di DAS Konto umumnya dikelola oleh Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan tanamannya adalah kopi, sedangkan 

perkebunan yang dikelola oleh rakyat berbentuk kebun campuran dengan jenis 

tanaman kopi, vanila dan cengkeh. 

 Penutupan lahan sangat penting dalam mereduksi curah hujan, sehingga tidak semua 

curah hujan menjadi limpasan permukaaan. Limpasan permukaan terjadi karena adanya 

curah hujan jatuh di atas permukaan tanah yang tidak mengalami abstraksi. Oleh karena itu 

penutupan lahan merupakan faktor penting yang mempengaruhi hidrograf banjir. 

Penggunaan lahan di wilayah Sub DAS Konto sebagian besar yaitu hutan. Adapun 

persentase penggunaan lahan di wilayah Sub DAS Konto dapat dilihat pada Tabel 1. 

 Peningkatan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan manusia khususnya peningkatan 

kegiatan perekonomian akan mempengaruhi kawasan resapan air terutama kawasan yang 

ada di sepanjang DAS. Penggunaan lahan berupa perkebunan dan pemukiman di daerah 

hulu menyebabkan semakin berkurangnya daerah tangkapan air (catchment area) di sekitar 

Sub DAS Konto, hal tersebut dapat menimbulkan banjir pada musim hujan. 



 
 

 

 Penggunaan lahan di wilayah Sub DAS Konto bagian hulu yaitu hutan, sawah tadah 

hujan, tanah ladang/tegalan, dan sebagian kecil permukiman, sedangkan daerah hilir 

penggunaan lahan sebagian besar berupa sawah dan permukiman. Adapun peta penggunaan 

lahan di wilayah Sub DAS Konto dapat dilihat pada Gambar 8. 

Tabel 1. Persentase Penggunaan Lahan di Wilayah Sub DAS Konto 

No Penggunaan Lahan 
Luas 

Ha % 

1 Hutan  98,659 47.136 

2 Pemukiman 8,875 4.240 

3 Kebun  14,430 6.894 

4 Sawah Irigasi 2,486 1.188 

5 Sawah Tadah Hujan 56,889 27.179 

6 Semak Belukar 6,173 2.949 

7 Tanah Ladang/Tegalan 4,363 2.084 

8 Air tawar 4,983 2.381 

9. Rumput 12,451 5.949 

Total 209,309 100% 

Sumber : Hasil Analisa 

4.1.4 Jenis Tanah Wilayah Sub DAS Konto 

Jenis tanah yang ada di wilayah Sub DAS konto dapat dibedakan menjadi 13 jenis 

antara lain Andic Cambisol, Andic Cambisol and Humic Cambi, Ancic Cambisols, Eutric 

Cambisols, Eutric and Distric Cambisol, Eutric and Distric Cambisols, Humic Andosol, 



 
 

 

Mollic Andosol, Mollic Andosols, Eutric Cambisol, Mollic Mediteran, Mollic Mediteran 

and Mollic Cambisol, dan Slip and Landslide Surface. Jenis tanah yang mendominasi 

wilayah sub DAS Konto yaitu Mollisc Andosol dengan luas 8.752,78 Ha. Adapun peta jenis 

tanah sub DAS Konto dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Sub DAS Konto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 9. Peta Jenis Tanah Sub DAS Konto 

4.1.5 Topografi Wilayah Sub DAS Konto 

Sub DAS Konto mempunyai ketinggian antara 25 mdpl di daerah hilirnya yaitu di 

desa Bendosari Kecamatan Ngantang, terdapat di bagian tengah DAS Konto dan berupa 

daerah dataran rendah yang subur. Daerah hulu Sub DAS Konto mempunyai ketinggian 

lebih dari 2850 mdpl Kecamataan Pujon, dan berupa daerah pegunungan. Peta topografi 

Sub DAS Konto dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Peta Topografi Sub DAS Konto 

4.1.6 Kondisi Iklim Wilayah Sub DAS Konto 

Wilayah Sub DAS Konto merupakan wilayah yang sebagian besar daerahnya adalah 

perbukitan dengan iklim tropis dan dipengaruhi oleh angin muson. Curah hujan tertinggi 

 



 
 

 

yaitu pada bulan Nopember-April, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan Juli-Oktober. 

Wilayah Sub DAS Konto terdapat 2 stasiun hujan yaitu stasiun hujan Pujon dan stasiun 

hujan Kedungrejo. Data curah hujan wilayah Sub DAS Konto dapat dilihat di Lampiran 3. 

4.2 Pengumpulan Data 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data spasial dan data non 

spasial. Data spasial antara lain peta topografi Sub DAS Konto, peta jaringan sungai, peta 

jenis tanah, peta tata guna lahan, dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 

tahun 2010-2030. Peta-peta tersebut didapatkan dari BAKOSURTANAL dengan skala 1 : 

25.000 dan dari BAPPEDA Kabupaten Malang. Adapun data non spasial pada penelitian 

ini menggunakan data curah hujan harian 10 tahun terakhir, mulai tahun 2001-2010 yang 

terdiri dari 2 stasiun hujan yang terdapat di dalam wilayah Sub DAS Konto yaitu stasiun 

hujan Pujon dan stasiun hujan Kedungrejo. Format data hujan yang dijadikan input 

SIMODAS dituliskan dalam notepad dengan file bertipe text document (*.text). format data 

hujan untuk input SIMODAS dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.3 Pengolahan Data 

4.3.1 Pengolahan DEM (Digital Elevation Model) 

DEM (Digital Elevation Model) merupakan data digital yang menggambarkan 

variasi kontinu permukaan bumi. DEM menggambarkan kembali relief bumi melalui 

informasi dari sejumlah titik dalam bentuk sel grid ataupun garis sesuai dengan koordinat 

dan ketinggian. Informasi ini memberikan deskripsi mengenai relief bumi sesuai dengan 

tingkat ketelitian yang diinginkan dengan menggunakan TIN (Triangulated Irregular 

Network). 



 
 

 

DEM dalam format grid akan digunakan dalam analisis spasial untuk mengetahui 

karakteristik fisik daerah studi yang berupa kemiringan (slope), arah aliran (flow direction), 

dan akumulasi aliran (flow accumulation) untuk melakukan analisis hidrograf banjir yang 

terjadi pada daerah studi. Pengolahan DEM pada dasarnya sangat memerlukan peta 

topografi yang digunakan untuk memodelkan permukaan bumi secara digital. Peta 

topografi tersebut selanjutnya diolah dengan peta batas Sub DAS Konto yang sudah berupa 

polygon sehingga dihasilkan peta dengan format TIN (Triangulated Irregular Network). 

Adapun peta TIN Sub DAS Konto ditunjukkan pada Gambar 11. 

 Peta grid ketinggian didapatkan dari peta dengan format TIN yang diubah dalam 

bentuk grid. Permukaan bumi pada penelitian ini dimodelkan dalam ukuran sel grid 100 m 

x 100 m dengan pengertian bahwa satu grid DEM mewakili luasan 100 m x 100 m di 

permukaan bumi, sehingga dari seluruh area studi terbentuk sebanyak 189.308 sel grid 

yang terdiri atas 269 baris sel grid dan 332 kolom sel grid. Peta grid ketinggian Sub DAS 

Konto ditunjukkan pada Gambar 12. 

 Peta grid ketinggian kemudian diolah untuk mendapatkan peta grid kemiringan 

(slope). Proses untuk menentukan grid kemiringan (slope) adalah melalui menu surface 

kemudian option derive slope pada ArcView 3.3. Peta grid kemiringan (slope) yang 

terbentuk dapat dilihat pada Gambar 13. 

 Peta grid ketinggian setelah diperoleh peta grid kemiringan (slope), kemudian 

diolah kembali dengan melakukan proses fill sink sehingga dihasilkan theme yang disebut 

filled grid. Proses ini perlu dilakukan dengan mengidentifikasi sink-sink yang ada dan 



 
 

 

melakukan penyesuaian (fill sink) terhadap grid ketinggian. Peta filled grid Sub DAS Konto 

dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Peta TIN Sub DAS Konto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Peta Grid Ketinggian Sub DAS Konto 

 

 



 
 

 

  Setelah diperoleh theme filled grid melalui proses fill sink, dari theme filled 

grid tersebut dilakukan proses untuk menentukan nilai arah aliran (flow direction) melalui 

menu hydro dan option flow direction pada program ArcView 3.3. Nilai yang terbentuk 

pada theme arah aliran (flow direction) merupakan gambaran dari arah aliran air pada suatu 

sel grid ketika terjadi hujan. Adapun peta flow direction Sub DAS Konto dapat dilihat pada 

Gambar 15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Peta Grid Kemiringan (Slope) Sub DAS Konto 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

Gambar 14. Peta Filled Grid Sub DAS Konto 

Peta flow direction Sub DAS Konto yang telah terbentuk digunakan untuk menentukan 

akumulasi aliran (flow accumulation) melalui menu hydro dan option flow accumulation 

pada program ArcView 3.3. Gambar 16 menunjukkan peta flow accumulation Sub DAS 

Konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Peta Flow Direction Sub DAS Konto 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

Gambar 16. Peta Flow Accumulation Sub DAS Konto 

 Dari peta flow accumulation yang terbentuk, dapat dilihat bahwa nilai akumulasi 

aliran yang besar membentuk suatu pola yang menunjukkan bahwa aliran air terakumulasi 

pada daerah yang berelevasi rendah dan akhirnya membentuk aliran sungai. Nilai 0 (nol) 

yang terbentuk pada akumulasi aliran diartikan bahwa tidak ada aliran dari sel lain yang 

masuk ke sel tersebut, ini biasanya merupakan daerah yang mempunyai topografi tinggi, 

sedangkan sel-sel dengan jumlah akumulasi aliran tinggi merupakan identifikasi dari 

saluran sungai. 

4.3.2 Pengolahan Data Hujan 

 Data hujan yang digunakan pada penelitian adalah data hujan 10 tahun terakhir 

yaitu tahun 2001-2010 dari Stasiun Hujan Kedungrejo dan Pujon (Lampiran 3). Data hujan 

tersebut digunakan untuk penentuan debit puncak banjir dengan kala ulang 50 tahun. Nilai 

debit puncak banjir kala ulang dapat diketahui dengan terlebih dahulu menentukan curah 

hujan kala ulang. Langkah-langkah menentukan nilai curah hujan kala ulang adalah : 

1. Perhitungan uji konsistensi. 

Uji konsistensi terhadap data curah hujan dari ketiga stasiun dilakukan untuk 

mendeteksi penyimpangan data hujan. Uji ini menggunakan analisis “Lengkung Massa 

Ganda”. Kumulatif data curah hujan tahunan pada stasiun yang diuji dibandingkan dengan 

kumulatif rata-rata hujan di beberapa stasiun sekitarnya, yaitu dengan menggambarkan 

grafik lengkung massa ganda. Nilai R2 pada regresi linear yang terbentuk dari grafik 



 
 

 

lengkung massa ganda menunjukkan angka mendekati 1, berarti data curah hujan tersebut 

konsisten. Perhitungan uji konsistensi dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 

2. Pemilihan kesesuaian metode distribusi curah hujan. 

Sebelum dilakukan analisis curah hujan rancangan, terlebih dahulu dilakukan uji 

pemilihan metode distribusi. Uji ini dilakukan berdasarkan syarat pengujian data untuk 

menggunakan analisis frekuensi. Metode distribusi pada pembahasan ini menggunakan 

metode Normal, Gumbel, Pearson Type III, dan Log Pearson Type III. Setelah dilakukan 

uji pemilihan distribusi didapatkan hasil bahwa distribusi yang digunakan adalah metode 

Pearson Type III, kemudian dilakukan uji kesesuaian distribusi yang dimaksudkan untuk 

menentukan apakah data curah hujan tersebut sesuai dengan distribusi teoritis yang dipakai. 

Pengujian kesesuaian distribusi yang dipakai adalah Smirnov Kolmogorof dan Chi Kuadrat. 

Pemilihan kesesuaian metode distribusi curah hujan terdapat pada Lampiran 5. 

Nilai curah hujan kala ulang yang diperoleh dari perhitungan adalah curah hujan 

kala ulang 50 tahun sebesar 187,601 mm. Nilai curah hujan kala ulang tersebut kemudian 

diolah dalam Microsoft Excel dan disimpan dengan format text document (*.txt) untuk 

input pada waktu simulasi menggunakan SIMODAS. Hasil dari simulasi diperoleh 

hidrograf dengan nilai debit puncak kala ulang 50 tahun. 

 

4.3.3 Pembuatan Data Model 



 
 

 

 Data yang telah diolah menggunakan ArcView 3.3 kemudian disimpan dalam 

format ASCII agar dapat ditampilkan dalam SIMODAS. Data-data tersebut adalah flow 

direction, slope, land cover, soil, dan flow accumulation. Peta DEM Sub DAS Konto dalam 

format TIN juga harus diubah menjadi bentuk image dan image wrap. 

 

 Pembuatan data model dimulai dengan memilih Sub DAS Konto pada peta DAS 

Brantas yang sudah tersedia dalam SIMODAS, kemudian melalui menu view dan option 

project properties masukkan data-data yang telah diubah menjadi bentuk ASCII. Tampilan 

project properties dalam SIMODAS dapat dilihat pada Gambar 17. 

 Nilai CN, Koefisien Manning, Lebar Saluran dan Sebaran Stasiun Hujan didapatkan 

melalui proses analisis menggunakan SIMODAS. SIMODAS dengan otomatis akan 

menganalisis nilai-nilai tersebut yaitu dengan cara memilih menu Analisis kemudian option 

Data Grid. Gambar 18 menunjukkan proses analisis CN, Koefisien Manning, Lebar Saluran 

dan Sebaran Stasiun Hujan. 



 
 

 

 

Gambar 17. Project Properties dalam SIMODAS  



 
 

 

 

Gambar 18. Proses Analisis CN, Koefisien Manning, Lebar Saluran 
dan Sebaran Stasiun Hujan 

 
 Pembuatan data model harus dalam bentuk “data sudah urut” (dsu), dengan cara 

memilih DPS pada Sub DAS Konto bagian hulu, kemudian pilih menu file dan option Save 

DTA. Data model dalam bentuk “data sudah urut” (dsu) yang sudah tersimpan dipanggil 

kembali pada saat simulasi menggunakan SIMODAS untuk membuat project simulasi. 

Project ini nanti akan disimulasikan dengan berbagai hujan sehingga dihasilkan berbagai 

hidrograf banjir. Pembuatan data model dalam bentuk “data sudah urut” (dsu) ditunjukkan 

pada Gambar 19. 

4.3.4 Kalibrasi Model 

Kalibrasi model bertujuan untuk mendapatkan nilai parameter hidrologi yang 

mendekati kebenaran kondisi di lapang. Parameter yang perlu dikoreksi yaitu Koefisien 



 
 

 

Manning dan CN, hingga hidrograf hasil simulasi mendekati hidrograf pengukuran atau 

observasi. 

 

Gambar 19. Pembuatan Data Model dalam Bentuk “data sudah urut” (*.dsu) 

Parameter Koefisien Manning dan CN memberikan pengaruh terhadap karakteristik 

hidrograf banjir. Jika nilai Koefisien Manning tinggi berarti kekasaran permukaan besar, 

maka aliran semakin kecil sehingga puncak hidrograf semakin rendah. Sedangkan jika nilai 

CN tinggi maka limpasan permukaan semakin besar karena curah hujan yang jatuh tidak 

mengalami abstraksi sehingga puncak hidrograf banjir semakin tinggi. 

Proses kalibrasi model dilakukan menggunakan SIMODAS pada data model 

rainfall-runoff melalui menu Analisis. Kalibrasi nilai Koefisien Manning melalui menu 



 
 

 

Analisis option Kalibrasi kemudian option Koefisien Manning, sedangkan untuk kalibrasi 

nilai CN melalui menu Analisis option Kalibrasi kemudian option Operator CN. 

Kalibrasi model pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan debit puncak 

banjir hasil keluaran model dengan debit puncak banjir aktual di wilayah Sub DAS Konto. 

Debit puncak banjir aktual di wilayah Sub DAS Konto yaitu sebesar 1801 m3/detik. Hasil 

kalibrasi yang didapat agar nilai parameter mendekati kebenaran kondisi di lapang adalah 

nilai Koefisien Manning awal dikalikan 0,48 sedangkan nilai CN dikalikan 1 atau tetap 

nilai awal sebelum kalibrasi. Tabel 2 menunjukkan nilai Koefisien Manning sebelum 

kalibrasi, sedangkan nilai Koefisien Manning setelah kalibrasi ditunjukkan Tabel 3. 

Debit banjir aktual di wilayah Sub DAS Konto adalah sebesar 182,75 m3/detik. 

Hasil kalibrasi didapatkan nilai debit yang mendekati nilai debit aktual yaitu dengan nilai n 

x 0,48 debit banjir yang dihasilkan sebesar 182,58 m3/detik. Adapun hidrograf aktual dan 

hidrograf hasil kalibrasi ditunjukkan Gambar 20. 

Tabel 2. Nilai Koefisien Manning Sebelum Kalibrasi 

No. Penggunaan Lahan Koefisien Manning 

1 Hutan 0,25 
2 Pemukiman 0,11 
3 Kebun 0,12 
4 Sawah Irigasi 0,1 
5 Sawah Tadah Hujan 0,1 
6 Semak Belukar 0,14 
7 Tanah Ladang/Tegalan 0,8 
8 Air Terbuka 0,05 
9 Gedung 0,11 



 
 

 

10 Rumput 0,11 

Sumber : Hasil Analisa SIMODAS 

 

 

Tabel 3. Nilai Koefisien Manning Setelah Kalibrasi 

No. Penggunaan Lahan Koefisien Manning 

1 Hutan 0,120 
2 Pemukiman 0,053 
3 Kebun 0,058 
4 Sawah Irigasi 0,048 
5 Sawah Tadah Hujan 0,048 
6 Semak Belukar 0,067 
7 Tanah Ladang/Tegalan 0,384 
8 Air Tawar 0,024 
9 Gedung 0,053 
10 Rumput 0,053 

Sumber : Hasil Kalibrasi SIMODAS 
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Gambar 20. Hidrograf Aktual dan Hidrograf Hasil Kalibrasi 

4.3.5 Simulasi Menggunakan SIMODAS 

 Setelah dilakukan pengelolaan DEM menggynakan ArcView 3.3, pengolahan data 

hujan, pembuatan data model, dan kalibrasi model proses similasi berbagai hujan dapat 

dimulai. Simulasi dilakukan dengan 2 skenario tata guna lahan. Simulasi pertama 

menggunakan tata guna lahan eksisting, sedangkan simulasi kedua menggunakan scenario 

perubahan tata guna lahan Sub DAS Konto berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Malang tahun 2010-2030. 

 Simulasi menggunakan simodas bertujuan untuk mendapatkan hidrograf banjir 

eksisting dan hidrograf banjir akibat perubahan tata guna lahan kala ulang 50 tahun dengan 

input data curah hujan kala hujan 50 tahun. Hidrograf banjir kala ulang ini nantinya 

digunakan untuk pengkajian dampak lingkungan akibat alih fungsi lahan di wilayah Sub 

DAS Konto. Perhitungan analisis frekuensi didapatkan nilai curah hujan kala ulang 50 

tahun sebesar 187,601 mm.  Hidrograf banjir yang terbentuk dari curah hujan kala ulang 50 

tahun diperoleh nilai debit 1014,704 m3/detik dan waktu puncak 71 menit,  

4.4 Rencana Tata Ruang Wilayah DAS Konto  

 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara 

sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan 

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan aktivitas ekonomi membutuhkan peningkatan ruang. Perubahan pemanfaatan 

ruang yang tidak memperhitungkan keseimbangan alam akan menimbulkan dampak 

bencana alam. 



 
 

 

 Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan hutan sebagai kawasan konservasi menjadi 

lahan untuk pertanian dan pemukiman di sekitar Sub DAS Konto menjadi masalah yang 

sangat nyata terjadi di wilayah DAS Konto sendiri maupun untuk wilayah sekitarnya. 

Semakin banyaknya kegiatan perambahan hutan, penebangan liar dan pembukaan hutan 

untuk lahan pertanian dan pemukiman, meskipun di satu sisi menguntungkan dari segi 

ekonomi tetapi dalam jangka panjang akan jauh merugikan dampak yang akan ditimbulkan 

akibat kerusakan lingkungan. Adanya kegiatan alih fungsi lahan di wilayah Sub DAS 

Konto ini sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk kawasan 

pemukiman dan pertanian. 

 Berdasarkan peta alih fungsi lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah DAS Konto 

tahun 2010-2030 (Lampiran 6), semula ruang wilayah Sub DAS Konto yang semula 

mempunyai kawasan hutan seluas 103,98 Ha akan berkurang menjadi 93,081 Ha. Hutan 

mengalami pengurangan sebanyak 10,48 % atau seluas 10,899 Ha. Kawasan kebun yang 

semula mempunyai luas 20,974 akan bertambah menjadi 23,244 Ha. Kawasan kebun 

bertambah sebanyak 2,27 Ha atau 10,82 %. Kawasan tegalan yang awalnya seluas 6,334 Ha 

akan bertambah menjadi 8,225 Ha. Kawasan tegalan mengalami perubahan sebesar 29,85 

% atau seluas 1,891 Ha. Kawasan sawah akan bertambah pula luasnya dari 68,562 Ha 

menjadi 71,718 Ha. Kawasan sawah bertambah luas sebesar 3,156 Ha atau 4,60 Ha. 

Kawasan pemukiman yang semula 9,459 Ha akan bertambah menjadi 13,041 Ha.  Kawasan 

pemukiman mengalami perubahan sebesar 40,38 % atau 3,582 Ha. Pertambahan kawasan 

sawah, pemukiman, tegalan dan kebun tersebut akan semakin mengurangi daerah 

tangkapan air di sepanjang wilayah Sub DAS Konto. Hal ini tentunya akan menimbulkan 



 
 

 

dampak perubahan pada debit puncak banjir yang terjadi. Adanya pertambahan luas 

kawasan sawah, pemukiman, tegalan dan kebun debit puncak banjir yang terjadi adalah 

1101,27 m3/detik dan waktu puncak 70 menit untuk kala ulang 50 tahun. Banjir kala ulang 

50 tahun digunakan sebagai acuan untuk merancang bangunan-bangunan pencegahan banjir 

oleh para kontraktor (Maret, 2009).   

Hidrograf banjir eksisting dan hidrograf banjir alih fungsi lahan 2030 kala ulang 50 

tahun berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 21. Hidrograf banjir yang terbentuk 

menunjukkan bahwa debit banjir akibat adanya perluasan pemukiman dan perkebunan di 

wilayah Sub DAS Konto lebih besar daripada debit banjir kondisi eksisting, maka dapat 

direkomendasikan bahwa di sekitar wilayah Sub DAS Konto perlu adanya penambahan 

kawasan resapan air, agar curah hujan yang jatuh langsung terasbstraksi sehingga dapat 

mengurangi limpasan permukaan.  

 

Gambar 21. Hidrograf Banjir Eksisting Dan Hidrograf Banjir Alih Fungsi Lahan 
Kala Ulang 50 Tahun 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian antara lain : 

1. Sistem Informasi dan Model Daerah Aliran Sungai (SIMODAS) dapat digunakan 

untuk memprediksi peningkatan hidrograf banjir karena pengaruh perubahan alih 

fungsi lahan pada Sub DAS Konto Kabupaten Malang. 

2. Perubahan alih fungsi lahan di Sub DAS Konto Kabupaten Malang selama 20 tahun 

(2010-2030) meningkatkan debit puncak banjir sebesar 8,53 % dari 1014,704 

m3/detik menjadi 1101,27 m3/detik. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah : 

Perlu penelitian lebih lanjut tentang usaha-usaha mengurangi peningkatan 

debit banjir karena konsekuensi dari alih fungsi lahan di Sub DAS Konto 

Kabupaten Malang.  
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Lampiran 1. Anak Sungai Sub DAS Konto 
 
Daftar Sungai Dalam Daerah Aliran Sungai Konto 

 
  No. Nama Sungai 

Panjang 
(Km) 

C.A 
(Km2) 

1 Sungai Lahar Kletek 9,6 4 
2 Sungai Lahar Tetayu 9,6 4 
3 Sungai Troya 2,4 2 
4 Sungai Tunggeng 2,4 2 
5 Sungai Kabeh 9,6 4 
6 Sungai Serang 2,4 2 
7 Sungai Pucung 21,6 6 
8 Sungai Gebyang 2,4 2 
9 Sungai Pandan 9,6 4 



 
 

 

Lampiran 2. Format Data Hujan untuk Input SIMODAS 
 
M 

N 

O 

P 

 

Stasiun1 

h1,1 h1,2  h1,3 . . . h1,12 

h2,1  h2,2  h2,3 . . . h2,12 

. 

. 

hn,1  hn,2  hn,3 . . . hn,12 

 

Stasiun2 

h1,1 h1,2  h1,3 . . . h1,12 

h2,1  h2,2  h2,3 . . . h2,12 

. 

. 

hn,1  hn,2  hn,3 . . . hn,12 

dimana : 

M = Cacah Stasiun 

N = Cacah Hari 

O = Cacah Jam 

P = Interval menit 

Stasiun1 = Nama stasiun 

hij = data hujan jam i dan  interval menit j 

 



 
 

 

Lampiran 3. Data Curah Hujan Tahun 2001-2010 

Nama Stasiun  : Pujon 

Kecamatan  : Pujon 

Elevasi  : 1100 

Tahun Data hujan 2001-2010 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

2001 79 73 36 45 27 26 0 62 20 44 67 31 
2002 45 59 45 43 18 35 34 0 17 54 50 34 
2003 85 95 47 58 52 0 0 0 0 0 39 55 
2004 51 78 47 5 47 6 0 0 0 18 68 55 
2005 120 149 48 20 78 0 18 0 18 7 53 80 
2006 36 51 43 69 5 32 10 15 28 445 55 65 
2007 62 66 67 58 52 0 12 0 0 0 9 139 
2008 38 68 48 52 10 9 36 1 12 36 55 182 
2009 64 43 75 55 30 0 0 0 0 0 37 43 
2010 64 77 75 76 64 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber :  Dinas Pengairan Kabupaten Malang 
  



 
 

 

Lampiran 3. Data Curah Hujan Tahun 2001-2010 (Lanjutan) 

Nama Stasiun  : Kedungrejo 

Kecamatan  : Pujon 

Elevasi  : 902 

Tahun Data hujan 2001-2010 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

2001 58 40 56 35 25 27 9 20 18 17 40 55 
2002 47 55 55 25 41 20 30 0 15 71 31 41 
2003 81 85 38 70 35 0 0 0 0 0 38 45 
2004 95 182 10 0 0 0 0 0 0 18 217 51 
2005 51 78 47 5 47 6 0 0 0 18 68 55 
2006 113 137 42 18 53 0 40 0 17 5 48 95 
2007 53 35 35 51 0 22 8 0 11 30 30 61 
2008 30 70 67 60 35 38 0 0 13 36 36 0 
2009 73 72 57 23 25 0 0 0 0 0 27 11 
2010 72 73 57 65 25 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber :  Dinas Pengairan Kabupaten Malang 
 
  



Lampiran 4. Perhitungan Uji Konsistensi 
 

1. Stasiun hujan Pujon terhadap stasiun hujan Pujon dan Kedungrejo 

No Tahun Curah 
Hujan Pujon 
(mm) 

Kumulatif 
Curah Hujan 
Pujon (mm) 

Rata-rata 
Curah Hujan 
Pujon dan 
Kedungrejo 
(mm) 

Kumulatif 
Curah Hujan 
Pujon dan 
Kedungrejo 
(mm) 

1 2001 79 79 68.5 68.5 
2 2002 59 138 65 133.5 
3 2003 95 233 90 223.5 
4 2004 78 311 78 301.5 
5 2005 149 460 143 444.5 
6 2006 69 529 103 547.5 
7 2007 139 668 132 679.5 
8 2008 182 850 187.5 867 
9 2009 75 925 113 980 

10 2010 77 1002 75 1055 
 
Grafik Uji Konsistensi : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4. Perhitungan Uji Konsistensi (Lanjutan) 
 

2. Stasiun hujan Pujon terhadap stasiun hujan Pujon dan Kedungrejo 

R² = 0.9987 
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No Tahun Curah Hujan 
Kedungrejo 
(mm) 

Kumulatif 
Curah Hujan 
Kedungrejo 
(mm) 

Rata-rata 
Curah Hujan 
Pujon dan 
Kedungrejo 
(mm) 

Kumulatif 
Curah Hujan 
Pujon dan 
Kedungrejo 
(mm) 

1 2001 58 58 68.5 68.5 
2 2002 71 129 65 133.5 
3 2003 85 214 90 223.5 
4 2004 78 292 78 301.5 
5 2005 137 429 143 444.5 
6 2006 137 566 103 547.5 
7 2007 125 691 132 679.5 
8 2008 193 884 187.5 867 

9 2009 
                          

151  1035 113 980 
10 2010 73 1108 75 1055 

 
Grafik Uji Konsistensi : 
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Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan 

1. Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Normal 

 Uji Smirnov Kolmogorof 

No R maks Peluang 1-P z Pr Tabel Pr 
Normal Px Sn D[Sn-

Px] 
  (mm)                 
1 182.00 0.091 0.9091 1.9780 0.983 0.017 0.9832 0.9091 0.0741 
2 149.00 0.182 0.8182 1.1800 0.952 0.048 0.9523 0.8182 0.1341 
3 139.00 0.273 0.7273 0.9382 0.875 0.125 0.8752 0.7273 0.1479 
4 95.00 0.364 0.6364 -0.1257 0.450 0.550 0.4497 0.6364 0.1867 
5 79.00 0.455 0.5455 -0.5126 0.299 0.701 0.2993 0.5455 0.2462 
6 78.00 0.545 0.4545 -0.5368 0.289 0.711 0.2893 0.4545 0.1652 
7 77.00 0.636 0.3636 -0.5610 0.283 0.717 0.2829 0.3636 0.0807 
8 75.00 0.727 0.2727 -0.6094 0.265 0.735 0.2645 0.2727 0.0082 
9 69.00 0.818 0.1818 -0.7545 0.224 0.776 0.2245 0.1818 0.0426 
10 59.00 0.909 0.0909 -0.9963 0.156 0.844 0.1558 0.0909 0.0649 

Rerata curah 
hujan = 100.200 

D maks. Perhitungan 0.2462   Yn = 0.4952 
  Sn = 0.9496 
  Si = 41.354 

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Normal 

No α 
D 

critis D maks Keterangan 

  (%)       
1 1% 0.486 0.246 Diterima 
2 5% 0.409 0.246 Diterima 
3 10% 0.368 0.246 Diterima 
4 15% 0.342 0.246 Diterima 
5 20% 0.322 0.246 Diterima 

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

 Uji Chi Kuadrat 

k = 1 + 3,22 log n v = JK - (P+1) 
k = 1 + 3,22 log 10 v = 4.22 - (2+1) 

 
4.22 

 
v = 1.22 

  

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Normal dengan Chi Kuadrat 

No. Peluang 
(%) Rrata-rata 

Pr 
Normal 

Nilai t dari tabel Simpangan 
Baku 

Rerata 
Curah Hujan 

Curah 
Hujan 
Rancangan  

(hasil interpolasi) (Si)   (mm) 
1 25 100.2000 0.98 0.675 41.354 100.200 128.094 
2 50 100.2000 0.97 0.000 41.354 100.200 100.200 
3 75 100.2000 0.96 -0.675 41.354 100.200 72.306 

 

 Hasil Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Normal dengan 
Chi Kuadrat 
 

Interval kelas Ej Oj (Oj - Ej)2/Ej 
0 - 100.460 2.37 3 0.167668246 
100.460-
128.604 2.37 4 1.121668246 
128.604-
156.749 2.37 0 2.369668246 

> 156.749 2.37 3 0.167668246 
Jumlah 3.826672986 

 

No α X2 tabel X2  Keterangan 
1 1% 6.635 3.8267 Diterima 
          

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

2. Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Gumbel 

 Uji Smirnov Kolmogorof 

No R K Yt 

 

Tr-1 
 

Px Sn 
D [Sn-

Px] 
(mm)     Tr     

1 182.00 1.98 2.37 0.9111 0.9111 0.909 0.0020 
2 149.00 1.18 1.62 0.8198 0.8198 0.818 0.0016 
3 139.00 0.94 1.39 0.7788 0.7788 0.727 0.0515 
4 95.00 -0.13 0.38 0.5032 0.5032 0.636 0.1332 
5 79.00 -0.51 0.01 0.3710 0.3710 0.545 0.1745 
6 78.00 -0.54 -0.01 0.3625 0.3625 0.455 0.0920 
7 77.00 -0.56 -0.04 0.3541 0.3541 0.364 0.0096 
8 75.00 -0.61 -0.08 0.3372 0.3372 0.273 0.0645 
9 69.00 -0.75 -0.22 0.2872 0.2872 0.182 0.1054 
10 59.00 -1.00 -0.45 0.2081 0.2081 0.091 0.1172 

Jumlah 1002.000 
D maks. Perhitungan 

 
Rerata 100.200 0.1745 
Stdev 41.354   

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Gumbel 

No α D critis D maks Keterangan 
(%) 

1 1% 0.486 0.174 Diterima 
2 5% 0.409 0.174 Diterima 
3 10% 0.368 0.174 Diterima 
4 15% 0.342 0.174 Diterima 
5 20% 0.322 0.174 Diterima 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

 Uji Chi Kuadrat 

k   = 1 + 3,22 log n 
 

v = JK - (P+1) 
k  = 1 + 3,22 log 16 

 
      v = 4.22 - (2+1) 

k   = 4.22 
 

         = 2 

     

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Gumbel Dengan Chi Kuadrat 

No. Peluang Rrata-rata Std. Deviasi 
Periode 

Ulang Tr 
(tahun) 

Yt K 

Curah 
Hujan 

Rancangan 
(mm) 

1 25 100.2000 41.3543 4.000 1.246 0.7905 132.8923 
2 50 100.2000 41.3543 2.000 0.367 -0.1355 94.5958 
3 75 100.2000 41.3543 1.333 -0.327 -0.8655 64.4098 

 

 Hasil Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Gumbel dengan 
Chi Kuadrat 
 

Interval kelas Ej Oj (Oj - Ej)2/Ej 
0 -92,4926 2.37 1 0.7917 

92.4926-122,9496 2.37 6 5.5617 
122,9496-161,59 2.37 0 2.3697 

> 161,900 2.37 3 0.1677 
0 -92,4926 2.37 1 0.7917 

Jumlah 8.8907 
 

No α X2 tabel X2  Keterangan 
1 1% 6.635 8.8907 Ditolak 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

3. Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Pearson Type III 

 Uji Smirnov Kolmogorof 

No 
R 

maks Peluang 
Sn(x) 

 x 
 

 X 
 

 

 x- X 
 

 

(x-X)3 
 

K Pr Px(X) D[Sn(x)-
Px(x)] 

(mm)   dari  cs 
& K 

1 182.0 0.0909 0.91 182.0 100.2000 81.8000 547343.4320 1.9780 0.0179 0.9821 0.0730 
2 149.0 0.1818 0.82 149.0 100.2000 48.8000 116214.2720 1.1800 0.1490 0.8510 0.0328 
3 139.0 0.2727 0.73 139.0 100.2000 38.8000 58411.0720 0.9382 0.2198 0.7802 0.0529 
4 95.0 0.3636 0.64 95.0 100.2000 -5.2000 -140.6080 -0.1257 0.5315 0.4685 0.1679 
5 79.0 0.4545 0.55 79.0 100.2000 -21.2000 -9528.1280 -0.5126 0.6789 0.3211 0.2244 
6 78.0 0.5455 0.45 78.0 100.2000 -22.2000 -10941.0480 -0.5368 0.6877 0.3123 0.1422 
7 77.0 0.6364 0.36 77.0 100.2000 -23.2000 -12487.1680 -0.5610 0.6964 0.3036 0.0600 
8 75.0 0.7273 0.27 75.0 100.2000 -25.2000 -16003.0080 -0.6094 0.7139 0.2861 0.0134 
9 69.0 0.8182 0.18 69.0 100.2000 -31.2000 -30371.3280 -0.7545 0.7664 0.2336 0.0518 

10 59.0 0.9091 0.09 59.0 100.2000 -41.2000 -69934.5280 -0.9963 0.8353 0.1647 0.0738 
Jumlah 1002.0000 1002.0000 0.0000 572562.9600 

D maksimum 0.2244 Rerata  100.2000 100.2000 0.0000 57256.2960 
Standar deviasi  41.3543 0.0000 41.3543 179553.5827 

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Pearson Type III 

No α D kritis 
D 

maks Keterangan 
1 1% 0.4860 0.2244 Diterima 
2 5% 0.4090 0.2244 Diterima 
3 10% 0.3680 0.2244 Diterima 
4 15% 0.3420 0.2244 Diterima 
5 20% 0.3220 0.2244 Diterima 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

 Uji Chi Kuadrat 

Cs = 
 

 
 

 
0.11244 

  k = 1 + 3,22 log n 
 

v = JK - (P+1) 
k = 1 + 3,22 log 10 

 
v = 4.22 - (2+1) 

k =  4.22 
 

v = 1.22 
  

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Pearson Type III dengan 
Chi Kuadrat 
 

No. Peluang Rrata-rata 
Std. 

Deviasi Cs K Curah Hujan Rancangan 
(mm) 

1 25 100.2000 41.3543 0.11244 0.835253475 134.7413 

2 50 100.2000 41.3543 0.11244 
-

0.018115153 99.4509 

3 75 100.2000 41.3543 0.11244 
-

0.709163578 70.8730 
 

 Hasil Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Pearson Type III dengan 
Chi Kuadrat 
 

Interval kelas Ej Oj (Oj - Ej)2/Ej 
0 - 99,0735 2.37 2 0.0577 

99,0735-128,0384 2.37 5 2.9197 
128,0384-163,5227 2.37 0 2.3697 

> 163,5227 2.37 3 0.1677 
Jumlah 5.5147 

      No Α X2 tabel X2  Keterangan 
1 1% 6.635 5.5147 Diterima 
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Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

4. Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Log Pearson Type III 

 Uji Smirnov Kolmogorof 

No 
R 

maks 

(mm) 
Peluang 

Sn(x) 

  
Log x Log x Log x-

Log x 
(logx-
Logx)3 K Pr 

Px(X) 

dari  cs 
& K 

D[Sn(x)-
Px(x)] 

1 182.0 0.0909 0.91 2.2601 1.9715 0.2886 0.0240 1.7688 0.0216 0.9784 0.0693 
2 149.0 0.1818 0.82 2.1732 1.9715 0.2017 0.0082 1.2362 0.0593 0.9407 0.1225 
3 139.0 0.2727 0.73 2.1430 1.9715 0.1715 0.0050 1.0513 0.1245 0.8755 0.1482 
4 95.0 0.3636 0.64 1.9777 1.9715 0.0062 0.0000 0.0382 0.4818 0.5182 0.1181 
5 79.0 0.4545 0.55 1.8976 1.9715 -0.0739 -0.0004 -0.4528 0.6585 0.3415 0.2039 
6 78.0 0.5455 0.45 1.8921 1.9715 -0.0794 -0.0005 -0.4867 0.6707 0.3293 0.1252 
7 77.0 0.6364 0.36 1.8865 1.9715 -0.0850 -0.0006 -0.5210 0.6831 0.3169 0.0467 
8 75.0 0.7273 0.27 1.8751 1.9715 -0.0964 -0.0009 -0.5911 0.7084 0.2916 0.0189 
9 69.0 0.8182 0.18 1.8388 1.9715 -0.1326 -0.0023 -0.8131 0.7925 0.2075 0.0257 
10 59.0 0.9091 0.09 1.7709 1.9715 -0.2006 -0.0081 -1.2298 0.8939 0.1061 0.0152 

Jumlah                                                         19.7150 19.1751 0.0000 

0.0000 

0.0907 

0.0245 

D maksimum 0.2039 Rerata                                                             1.9175 1.9175 0.0007 

Standar deviasi                                              0.1631 0.0000 0.0029 

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Log Pearson Type III 

No Α D kritis D maks Keterangan 
1 1% 0.486 0.2039 Diterima 
2 5% 0.409 0.2039 Diterima 
3 10% 0.368 0.2039 Diterima 
4 15% 0.342 0.2039 Diterima 
5 20% 0.322 0.2039 Diterima 

 

    

 

 

 



 
 

Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

 Uji Chi Kuadrat 

k = 1 + 3,22 log n 
 

v = JK - (P+1) 
k = 1 + 3,22 log 10 

 
v = 4.22 - (2+1) 

k =  4.22 
 

v = 1.22 
  

Cs =   0.07822 

 

 Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Log Pearson Type III dengan Chi 
Kuadrat 
 

No. Peluang Rrata-rata Std. Deviasi Cs Pr K 
Curah hujan rancangan 

Log mm 

1 25 1.9715 0.1631 0.07822 98 0.6955 2.0850 152.042 
2 50 1.9715 0.1631 0.07822 97 -0.0135 1.9693 187,601 
3 75 1.9715 0.1631 0.07822 96 -0.7065 1.8562 205.778 

 

 Hasil Pengujian Nilai Distribusi Frekuensi Metode Log Pearson Type III dengan 
Chi Kuadrat 
 

Interval kelas Ej Oj (Oj - Ej)2/Ej 

0 - 99,2288 2.37 2 0.058 
99,2288-122,6830 2.37 5 2.920 
122,6830-152,2951 2.37 0 2.370 

> 152,2951 2.37 3 0.168 
Jumlah 5.5147 

 

No α X2 tabel X2 Keterangan 

1 1% 6.635 5.5147 Diterima 
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Lampiran 5. Pemilihan Kesesuaian Metode Distribusi Curah Hujan (Lanjutan) 

 Rekapan Perhitungan Hujan Rancangan 

Uji Smirnov Kolmogorof 

Kala  
t 

Distribution  Probability 
Distribusi Yang Dipilih  

(     ) Ulang 
Normal Gumbel 

I Pearson III 
Log 

(tahun) Pearson III 
25 1.2800 153.133 176.636 153.712 152.042 

Distribusi Log Pearson III 

50 1.6400 168.021 217.928 174.260 187,601 
75 2.0500 184.976 248.561 187.601 205.778 

Delta maksimum   0.25 0.17 0.22 0.20 
Delta Kritis (Sig. Level 
0.1)   0.368 0.368 0.368 0.368 

Keterangan   Diterima Diterima Diterima Diterima 

 

Uji Chi Kuadrat 

 

Α X2 Normal Gumbel Pearson III Log 
Pearson III 

Distribusi yang 
Dipilih 

1% 11.345 3.827 8.891 5.515 5.515 Distribusi Log 
Pearson III Keterangan   Diterima Ditolak Diterima Diterima 

 
  



 
 

Lampiran 6. Peta Alih Fungsi Lahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 
2010-2030 
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