
6 
 



7 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Air dan Siklus Hidrologi 

Sirkulasi air tak berakhir terjadi di atmosfir, permukaan 
dan bawah permukaan bumi. Sirkulasi ini disebut sirkulasi 
hidrologis dan komponen-komponennya tersaji dalam Gambar 
2.1. Energi matahari menguapkan air dari permukaan air 
terbuka dan dari lahan.Angin mengangkut udara lembab sampai 
mengembun dalam awan berlingkungan dingin. Air itu jatuh 
menimpa permukaan tanah dan air sebagai presipitasi (hujan, 
salju atau es batu). Tergantung pada temperatur, presipitasi 
dapat tertampung sebagai salju, es atau air dalam waktu singkat 
atau panjang. Sebagian hujan ditangkap oleh vegetasi sebagai 
air intersepsi, yang menguap kembali ke udara.  Sisa hujan 
akan menuju tanah atau jatuh dalam badan air dimana 
evaporasi terjadi terus-menerus. 

Sebagian air yang menuju tanah mengalir secara 
langsung sebagai limpasan permukaan, tetapi kebanyakan air 
permukaan akan terinfiltrasi dalam tanah. Air itu terinfiltrasi 
sampai tanah jenuh dan tidak dapat terisi air lagi.  Jika tanah 
menjadi jenuh, air berlebih akan mengalir di atas permukaan 
tanah sebagai limpasan permukaan. Air yang telah terinfiltrasi 
dalam tanah akan bergerak ke bawah dan ke samping sebagai 
aliran subpermukaan. Pergerakan ke samping disebabkan 
karena diversi karakteristik tanah atau karena perbedaan 
tekanan air dalam zona air jenuh (ground water). Gerakan air ke 
bawah disebabkan karena gravitasi dan air akan menjadi bagian 
dari air tanah. Air bawah permukaan dan air tanah dihisap 
vegetasi untuk transpirasi dan bisa jadi mengalir ke permukaan 
tanah sebagai mata air atau aliran dasar (base flow).  Limpasan 
permukaan dan aliran dasar secara alami akan menuju alur-alur 
drainase alami dan terakumulasi menjadi aliran sungai.   

Overland flow sering dibagi dalam Hortonian overland 
flow dan saturated overland flow. Ketika intensitas hujan 
melebihi kapasitas infiltrasi, maka air hujan yang tertinggal di 
atas areal itu tidak terinfiltrasi dan terjadi aliran air berlebih 
(excess water flow) pada permukaan itu. Jenis ini disebut 
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sebagai limpasan permukaan Horton (Hortonian overland flow). 
Jenis limpasan permukaan yang kedua terjadi ketika tanah telah 
jenuh air. Kecepatan aliran permukaan tergantung pada 
kelerengan dan kekasaran permukaan lahan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Siklus hidrologi (Sumber : Skidmore, 2003). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Limpasan Permukaan (Sumber : Skidmore, 
                      2003). 

2.2  Energi Air 

Energi air termasuk salah satu energi terbarukan yang 
masuk dalam program 10.000 MW  sesuai dengan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 
No.15 tahun 2010 tentang daftar proyek-proyek percepatan 
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pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan 
energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait yang 
meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 
upper Cisokan dengan kapasitas terpasang 1040 MW dan PLTA 
Asahan III dengan kapasitas 174 MW. Terkait dengan itu, 
pemanfaatan energi air sebagai pembangkit listrik merupakan 
salah satu upaya untuk mengurangi emisi CO2 sesuai dengan 
target pemerintah, bahkan pengembangan energi air 
merupakan salah satu cara yang paling bagus karena emisi gas 
buangnya tidak ada atau nol persen (Direktur Energi baru 
terbarukan dalam sambutan pembukaan Seminar dan Exhibition 
Indo Hydro 2011, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis 24 November 
2011). 

Potensi tenaga air dan pemanfaatannya pada umumnya 
sangat berbeda bila dibandingkan dengan pengguna tenaga 
lain. Sumber tenaga air secara teratur dibangkitkan kembali 
karena adanya pemanasan sinar matahari sehingga sumber 
tenaga air merupakan sumber yang dapat diperbaharui. Potensi 
secara keseluruhan relatif kecil bila dibandingkan dengan 
jumlah sumber bahan bakar fosil. Penggunaan tenaga air 
merupakan pemanfaatan multiguna, karena dikaitkan dengan 
irigasi, pengendalian banjir, perikanan darat, pariwisata. 

Pembangkit listrik tenaga air dilakukan tanpa ada 
perubahan suhu, karena tidak ada proses pembakaran bahan 
bakar, sehingga mesin hidro yang dipakai bisa lebih lama bila 
dibanding dengan mesin bahan bakar. Pada dasarnya ada tiga 
faktor utama dalam penentuan pemakaian suatu potensi sumber 
tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu 1). jumlah air 
yang tersedia, 2). tinggi terjun yang bisa dimanfaatkan dan 3). 
jarak lokasi. 

Potensi energi air terjun adalah memanfaatkan energi 
karena ketinggian atau potensi yang selanjutnya dikonversi 
menjadi energi kinetik untuk menggerakkan sirip dan memutar 
turbin selanjutnya dirubah menjadi energi listrik. Gambar 2.3 
memperlihatkan sebuah bendungan untuk menghasilkan energi 
karena ketinggian. Besarnya energi dari air jatuhan dapat 
dinyatakan dengan daya yang dihasilkan dari mesin pembangkit 
dengan rumus sebagai berikut: 
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   ................... (1) 

       

Dimana,  (efisiensi konversi),  (kerapatan jenis),  (debit air), 

 (gravitasi) dan h (tinggi terjun). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.3. Pembangkit Listrik Tenaga Air 

Pembangkit energi air skala mikro atau pembangkit 
tenaga mikrohidro semakin populer sebagai alternatif sumber 
energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit 
tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak 
memerlukan dam yang besar sehingga dampaknya terhadap 
lingkungan sangat kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat 
digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan 
untuk menggerakan generator listrik. Instalasi pembangkit listrik 
dengan tenaga mikrohidro biasa disebut sebagai Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikrohidro, disingkat PLTMH. Daya yang 
dibangkitkan anatara 5 kW sampai dengan 100 kW. Dimana 
komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 
terdiri dari : 

a. Dam/Bendungan Pengalih (intake) yang berfungsi 
berfungsi mengatur tinggi head dan mengalihkan air 
melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam 
sebuah bak pengendap, 
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b. Bak Pengendap (Settling Basin) yang digunakan untuk 
memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsi dari 
bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi 
komponen-komponen berikutnya dari dampak pasir, 

c. Saluran Pembawa (Headrace) yang mengikuti kontur 
dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang 
disalurkan, 

d. Headtank (Bak Penenang) yang berfungsi untuk 
mengatur perbedaan keluaran air antara sebuah 
penstock dan headrace, dan untuk pemisahan akhir 
kotoran dalam air seperti pasir, kayu-kayuan, 

e. Pipa Pesat (Penstock) yang dihubungkan pada sebuah 
elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal 
sebagai sebuah turbin, 

f. Turbin yang berfungsi untuk mengkonversi energi aliran 
air menjadi energi putaran mekanis, 

g. Generator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik dari 
putaran mekanis, 

h.  Pipa Hisap yang berfungsi untuk menghisap air, 
mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke 
tekanan atmosfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.  Komponen-komponen PLTMH 
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2.3  Model Permukaan Digital dan Pengolahannya 

Informasi topografis merupakan informasi dasar dalam 
pemodelan fenomena pada permukaan bumi. Ada beberapa 
metode yang telah dikembangkan untuk menggambarkan 
permukaan bumi, salah satu diantaranya yang paling 
representatif untuk keperluan pemodelan adalah DTM. Pada 
metode ini setiap bagian permukaan bumi diwakili oleh sebuah 
area dengan luasan tertentu yang dapat dilekati berbagai 
macam atribut yang diperlukan dalam pemodelan, hal ini 
memungkinkan untuk dilakukannya analisis numerik dan 
pemodelan (Borrough, 1986). 

Terdapat beberapa metode untuk mempresentasikan 
bentuk permukaan bumi menggunakan DTM, diantaranya model 
grid dalam bentuk bujursangkar, model TIN (Triangulated 
Irregular Network) dalam bentuk segitiga tidak beraturan dan 
terakhir adalah cellular automata (CA) yaitu dalam bentuk 
segitiga, segiempat atau segienam beraturan (Nugroho, 2000). 
Menurut Laurini dan Thomson (1992), dari beberapa metode 
yang ada dalam penggambaran relief bumi, yang paling banyak 
digunakan adalah bentuk bujursangkar. Hal ini disebabkan 
faktor kemudahan dalam penghitungan dan visualisasinya, 
apabila dibandingkan dengan model lainnya. 

DTM dapat didefinisikan sebagai penggambaran relief 
bumi dengan sebuah model di dalam komputer. Banyak hal bisa 
diselesaikan cukup dengan DTM, misalnya untuk pemodelan 
aliran lahar, simulasi banjir sederhana, analisis propagasi 
gelombang radio untuk telepon seluler hingga untuk klasifikasi 
lahan berdasarkan kelerengan (slope) dan arah sinar matahari 
(aspect). DEM juga bisa dipakai untuk visualisasi 3D atas suatu 
daerah yang baru direncanakan, untuk menghitung tanah yang 
harus dipindahkan dalam suatu proyek jalan (cut and fill) atau 
untuk optimasi lokasi PLTA. Terkadang tampilan visualisasi 3D 
itu sendiri yang disalahmengerti sebagai DEM (Anhar, 2000). 
Untuk keperluan pemetaan digital, DEM mutlak diperlukan untuk 
memproduksi kontur dan hill-shading secara otomatis, serta 
untuk proses ortho-engine, baik untuk foto udara, citra satelit 
maupun radar. 
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Dua pendekatan yang digunakan untuk 
melukiskan/menggambarkan jaringan drainase dan DTM raster. 
Pertama mencakup evaluasi elevasi lokal dalam jendela kecil 
yang dipindahkan ke DTM untuk mengidentifikasi kecekungan 
lahan (Laurini dan Thompson, 1992).  Sel-sel pada dasar 
daerah itu diambil menjadi komponen saluran drainase. 
Pendekatan ini digunakan oleh Srinivasan (1992) dalam tahap 
pertama pemisah daerah tangkapan topografis-nya untuk 
menggambarkan saluran air. Kelemahan utama dari pendekatan 
ini adalah bahwa pendekatan ini hanya membangkitkan 
(generate) segmen jaringan tak kotinu yang harus dihubungkan 
kemudian, dan barangkali perlu pemangkasan dan penjarangan 
untuk menghasilkan pola jaringan yang masuk akal. Masalah ini 
menjadi lebih nyata untuk muka tanah dengan topografi dan 
relief lebih datar (Band, 1986) yang menjadi kendala dalam 
penerapannya. 

Pendekatan kedua dalam penentuan jaringan sungai dari 
DTM raster didasarkan pada simulasi aliran limpasan yang 
melintas pada permukaan tanah.  Pendekatan ini diperkenalkan 
oleh Srinivasan (1992). Pendekatan ini secara esensial 
mencakup pengidentifikasian aliran limpasan kearah kemiringan 
paling curam antara masing-masing sel DTM raster dan sel-sel 
tetangganya.  Pendekatan ini dianggap suatu pendekatan yang 
lebih baik karena pendekatan ini mengandalkan analogi 
limpasan untuk menetapkan lintasan aliran. Oleh karena itu 
pendekatan ini dipakai untuk pengembangan algoritma yang 
disajikan disini. Beberapa sub-bab berikut akan menjelaskan 
tentang algoritma untuk evaluasi DEM.  

2.4.  Integrasi Model Hidrologi dan SIG 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah tools untuk 
menangkap  (capture), memanipulasi, memproses dan 
menayangkan (display) data keruangan atau kebumian 
(georeferenced).  SIG memuat data geometri (informasi 
koordinat dan topologi) dan data atribut, yaitu, informasi yang 
menggambarkan propertas-propertas obyek keruangan 
geometri, seperti misalnya titik, garis dan area atau 
poligon.Dalam SIG konsep dasarnya adalah suatu penyebaran 
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dan hubungan lokasi dan keruangan; elemen dasarnya adalah 
obyek keruangan. Sedangkan konsep dasar dari pemodelan 
lingkungan atau khususnya hidrologi adalah suatu keadaan, 
yang dinyatakan dalam cacah (numbers), massa atau energi, 
interaksi dan dinamika; elemen dasarnya adalah „species‟ yang 
berupa media lingkungan (air atau sedimen). 

Integrasi model hidrologi dan SIG ini dapat dalam 
banyak bentuk.  Dalam hal paling sederhana, dua sistem 
terpisah, SIG dan model hidrologi, saling bertukar file atau data.  
Model ini mendapat beberapa data masukannya dari SIG dan 
beberapa produk keluarannya dalam format yang mengijinkan 
import, proses, tayang dengan SIG (Gambar 2.5). Pendekatan 
ini biasanya membutuhkan sedikit modifikasi perangkat lunak. 
Hanya format file dan routine-routine masukan dan keluaran 
model itu harus disesuaikan. Akan tetapi, tergantung pada 
pelaksanaan, suatu penyelesaian didasarkan pada file yang 
ditukar (share) antara dua aplikasi terpisah, biasanya dengan 
dua user interface yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5.  Integrasi Model dan SIG (Link) 

Integrasi lebih dalam, dengan sebuah interface, dapat 
melakukan pertukaran dan transfer informasi antara komponen-
komponen respektif (Gambar 2.6). Satu cara untuk mencapai 
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integrasi ini adalah dengan menggunakan bahasa aplikasi 
dengan tingkat lebih tinggi atau pembangkit aplikasi (application 
generator) dalam SIG; AML-nya ARC/INFO atau Subbroutine 
Development Libraries-nya ARC/SDL merupakan produk ESRI 
untuk membentuk dasar sejumlah aplikasi yang terintegrasi. 
Pembangkitan aplikasi dan kapasitas pemodelan dengan SIG 
komersial menawarkan kemungkinan integrasi respektif sempit 
dalam pilihan paket terbatas. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6.  Integrasi Model dan SIG (embbed) 

Suatu alternatif lain adalah dengan menggunakan tool kit 
SIG terbuka dengan suatu interface yang distandarisasi, seperti 
misalnya GRASS (Hodege et al,. 1988). Modul-modul dan 
sistem SIG secara keseluruhan dapat digabungkan dalam 
aplikasi model.  Sistem x-Windows dan sejumlah interface-
building tool kits  membuat strategi integrasi ini agak efisien. 
Akan tetapi integrasi pada tingkat ini membutuhkan arsitektur 
SIG terbuka yang cukup, yang dapat menyediakan keperluan 
link dan interfaceuntuk rangkaian pasangan sempit. 

Banyak model-model hidrologi yang dipaparkan pada 
sub-bab di atas telah diintegrasikan dengan SIG. Yoon et al. 
(1993) mengkaitkan GIS berdasar vektor dengan AGNPS. 
Hodge et al. (1988) mengkaitkan MULTSED (Multiple 
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Watershed Sediment Routing) dengan GRASS-GIS berdasar 
raster membagi DAS dalam subpasu-subpasu untuk masukan-
masukan data dan tujuan-tujuan simulasi.  Rewets et al (1993) 
mengintegrasikan ANSWERS dengan GIS berdasar raster 
untuk simulasi limpasan-permukaan, erosi, dan sedimentasi 
dalam DAS-DAS. Srinivasan (1992) dan Engel et al. (1993) 
mengintegrasikan AGNPS dengan GIS berdasar raster untuk 
simulasi limpasan permukaan, erosi, sedimentasi, dan gerakan 
nutrien dalam DAS pertanian.  

Berdasarkan studi literatur, Borrough (1986) merangkum 
bahwa tersedia beberapa strategi konjungsi penggunaan model-
model hidrologi dan SIG. Alternatif konjungsi itu dapat 
dikategorikan sebagai berikut : 

1) Pengembangan struktur data keruangan terpisah 
untuk digunakan oleh model hidrologi sebar. 

2) Pemrosesan input/output model dengan  
       menggunakan SIG. 
3) Link model dan SIG melalui interface. 
4) Integrasi model secara penuh dengan SIG. 

2.5 Penerapan Kombinasi Model-SIG 

Rewerts dan Engel (1991) menghubungkan (link) SIG 
TIN-DEM dengan model curahan-limpasan di Gunnison River 
Basin, Colorado.  Ukuran agregasi yang dipilih 25 km2. Rewerts 
dan Engel (1991) mensimulasikan limpasan dan sedimen 
dengan berbagai skenario penutupan lahan di Cadiz Township, 
Wisconsin dengan menggunakan model ANSWERS.  
Rasterisasi dan penyiapan model dilakukan dengan perangkat 
lunak SIG Arc/Info, dimana ukuran yang dipilih adalah 1 (satu) 
ha per sel grid. ANSWERS dihubungkan (link) dengan SIG 
dengan membangun interface menggunakan program makro 
yang disediakan Arc/Info. 

Srinivasan (1992) memanfaatkan perangkat lunak 
berbasis Sistem Informasi Geografi, yaitu GRASS, untuk 
diintegrasikan dengan model hidrologi SWAT.  Model diterapkan 
di Texas Gulf, USA dengan ukuran grid 200mx200m.  Hodge et 
al. (1998) mensimulasikan kejadian banjir secara waktu kini 
(real time) dengan rasterisasi daerah tangkapannya dengan 
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ukuran 1kmx1km dan di daerah banjirnya 75 m x 75 m. Model 
yang dipergunakan LISFLOOD, dimana dasar perhitungannya 
adalah waterbalance distributed. Dalam penelitian ini 
mempergunakan SIG dalam penyiapan data raster ketinggian 
dan penyajian hasil genangan, dimana integrasi model dan SIG 
dilakukan pada tingkat sharing data. 

Laurini dan Thomson (1992) memprediksi genangan 
banjir dan dampak yang ditimbulkannya di Eskilstuna, Sweden, 
dengan menggunakan SIG dan model hidrodinamik. Untuk 
pengolahan DEM digunakan ArcMacro-DEM,  proses 
hidrodinamiknya digunakan MIKE21, kemudian keluaran tinggi 
genangannya disajikan secara SIG dengan menggunakan 
Arc/Info-GIS.  Integrasi model dan SIG dilakukan sampai pada 
tingkat sharing data. 

Engel (1996) menerapkan tool model hidrologi yang 
digabungkan dengan perangkat lunak SIG yang sedang 
berkembang  untuk masalah-masalah banjir di DAS Clear-
Creek. Dengan tersedianya data digital yang tersedia 
memungkinkan jenis analisis ini bukan hanya mungkin, tetapi 
menjadi lebih efisien, efektif biaya, dan lebih akurat.  Model 
hidrologi dan hidraulik yang digunakan adalah model HEC, yaitu 
model yang dikembangkan untuk masalah-masalah banjir.  
Analsis yang dilakukan mulai dari pengolahan data sampai 
padavisualisasigenangan banjir.Secara rinci perangkat 
gabungan model hidrologi/hidraulik dengan SIG untuk tahapan 
pelaksanaan analisis alternatif pengendalian banjir meliputi : 

1. NEXRAD : untuk pengolahan data hujan. 
2. HEC-HMS: Model hidrologi yang dikembangkan 

berdasarkan HEC-1. Model ini menghasilkan hidrograf 
aliran, dimana aliran puncaknya digunakan untuk 
masukan model HEC-RAS. 

3. HEC-RAS: Model hidraulik dengan menggunakan 
DEM resolusi 10 m yang menghasilkan permukaan 
air. Dan menjadi masukan HEC-GeoRAS. 

4. HEC-GeoRAS: digunakan untuk mengkonversi 
ketinggian permukaan air genangan banjir  

5. Visualisasi ketinggian genangan banjir yang 
digabungkan dengan SIG. 



18 
 

Hipotesa dari studi ini adalah bahwa model 
hidrologi/hidraulik dan perangkat lunak SIG yang tersedia 
sekarang dapat dikombinasikann secara efektif untuk masalah-
masalah banjir dalam DAS khususnya DAS Clear Creek dengan 
memanfaatkan data digital yang tersedia. Kombinasi ini mampu 
melakukan analisa yang cukup akurat untuk identifikasi dan 
kualifikasi propertas individual dalam genangan banjir. 

Yoon et al. (1993) melakukan studi pengaruh hidrologi 
dari perubahan tataguna lahan di Yasu River Basin, Jepang,  
dengan menggunakan model distributed, dimana DAS dibagi-
bagi secara grid dengan ukuran 500 m x 500 m dengan 
persamaan pengatur aliran permukaan kinematic wave 

(nonconservation form) 
netr
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, dimana rnet adalah hujan 
limpas.Penelitian ini mengintegrasikan model dan dan data 
keruangan  sampai pada tingkat data sharing atau pertukaran 
file.Hujan limpas hitentukan berdasarkan “canopy interception” 
dan infiltrasi Green-Ampt.  Kimaro mengembangkan model 
sebar keruangan ini sendiri sedangkan penggolahan data 
keruangan dan DEM dikerjakan dengan menggunakan 
perangkat lunak SIG yang telah ada, kemudian data keruangan 
dipanggil untuk model hidrologi dengan sistem pertukaran file.  

Sutanhaji (2005) telah berhasil mengintegrasikan secara 
penuh Model Hidrologi Sebar Keruangan (Spacialy Distributed 
Hydrological Model) dengan Sistem Informasi Geografis untuk 
memodelkan overlandflow baik aliran rendah maupun banjir 
yang diterapkan di Ciliwung Hulu.  Model dengan ukuran grid 25 
m X 25 m ini menggunakan persamaan routing Saint-Venand 
kinematic wave dengan pemecahan numerik beda hingga 
(linear implicit sceme) untuk prognosa banjir DKI; dan juga 
untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan 
yang berkaitan dengan usaha-usaha pelestarian dengan 
kompensasi tampungan untuk setiap adanya alih fungsi lahan. 
Model ini selanjutnya diberi nama SIMODAS (Sistem Informasi 
dan Model Daearah Aliran Sungai) dengan pengembanga 
pegunaan untuk penyusunan analisis pengaruh berbagai bentuk 
DAS terhadap hidrograf banjir.  
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SIIMODAS dikembangkan untuk keperluan penentuan 
Resiko Banjir Genangan dengan uji coba dilakukan di Pasu 
Bengawan Solo Hilir dengan nama menjadi SIMOBA (Sutanhaji, 
dkk. 2009). SIMODAS juga telah dikembangkan dengan 
tambahan operator “rainfall-runoff” dengan metode kanopi 
dengan penerapan di Sub-DAS Sayang (Sutanhaji dan Rahadi, 
2009).   
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