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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2012 – 
September 2012 di Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan alat yang digunakan adalah PC 
(Personal Computer). Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain:  
1. Input data, meliputi peta kontur DAS Mamberamo, peta batas 

DAS Mamberamo, peta jaringan sungai WS Mamberamo-
Tami-Apauvar, data curah hujan tahunan wilayah 
Mamberamo dari laporan AMDAL.  

2. Software yang digunakan meliputi ArcView 3.3 ESRI sebagai 
software GIS, Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai software 
dasar pembacaan algoritma, Software SIMODAS untuk 
pemodelan hidrologi.  

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua 
macam, yaitu: 1. Data spasial meliputi peta kontur Pulau Irian, 
peta batas DAS WS Mamberamo-Tami-Apauvar, peta jaringan 
sungai Mamberamo. 2. Data atribut adalah data curah hujan 
tahunan wilayah Mamberamo yang didapatkan dari laporan 
PSDA (Departemen PU, 2007), besarnya curah hujan yang 
didapatkan dari referensi Laporan PSDA di DAS Mamberamo 
sekitar 1900 mm/tahun. Metode Penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan hidrograf banjir. 
Penelitian menggunakan satu lokasi sub-DAS di wilayah WS 
Mamberamo-Tami-Apauvar, yaitu Sub-DAS Vanderwal, dengan 
estimasi 6 titik outlet sebagai titik outlet yang akan diidentifikasi 
potensi energinya. 
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3.3 Pengolahan Data  

Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 
Pada penelitian ini, SIMODAS akan dikembangkan 

dengan menambah operator dan fungsi yang dapat menentukan 
potensi tampungan air dan potensi jatuhan air atau head yang 
dapat juga bekerja di atas DEM dan peta digital (Gambar 3.1), 
sehingga dapat digunakan untuk pemetaan potensi sumber 
energi air. Lebih jauh pengembangan model ini dapat juga untuk 
pengelolaan Sumber Energi Air (PLTA atau PLTMH), mulai dari 
perencanaan, operasi, pemeliharaan maupun usaha 
pelestariannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.1.  Pengembangan SIMODAS untuk pengelolaan 
                          Sumber Energi Air 
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3.3.1  Model Konseptual Energi Air 

Secara teknis energi listrik yang dapat dihasilkan suatu 
generator pembangkit listrik tergantung dari adanya aliran air 
dengan debit dan head air yang menggerakkan turbin air. Oleh 
karena itu besar potensi energi air sangat dipengaruhi oleh 
besar sumber daya air terutama air permukaan yang tersedia 
dan mengalir secara kontinu. Model konseptual potensi sumber 
energi dapat dilihat pada Gambar 3.2. Besarnya air permukaan 
yang tersedia tergantung dari besarnya wilayah daerah 
tangkapan atau yang disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 
besarnya hujan di DAS tersebut. Air hujan yang fluktuatif 
sepanjang tahun dan karakteristik DAS sangat mempengaruhi 
besarnya debit andalan yang dapat dimanfaatkan untuk 
pembangkit listrik. Salah satu cara untuk tersedianya sumber 
energi air yang kontinu adalah dengan memperhatikan 
ketersediaan potensi air sepanjang tahun sehingga air dapat 
dimanfaatkan secara optimal dengan pembuatan tampungan air 
berupa embung atau waduk. Berdasarkan uraian di atas, 
potensi energi air dapat dipengaruhi oleh tiga peubah utama, 
yaitu besarnya potensi permukaan, potensi tampungan dan 
potensi jatuhan (head).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.  Model Konseptual Potensi Sumber Energi Air 
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3.3.2.  Operator Hidro-Morphologi 

Operator adalah algoritma-algoritma, fungsi-fungsi atau 
persamaan-persamaan. Definisi morpho-hidrologi adalah ilmu 
yang mempelajari bentuk permukaan tanah dan pengaruhnya 
pada aliran sejumlah air di atasnya.  Operator morpho-hidrologi 
yang akan dibahas merupakan pengembangan algoritma atau 
fungsi yang dapat membangkitkan atau mengekstraksi data 
DEM menjadi propertas-propertas morpho-hidrologi secara 
otomatis yang dapat mengilustrasikan potensi aliran permukaan 
secara spasial. 

Propertas yang dapat diperoleh dari implementasi 
operator ini meliputi batas dan luas Daerah Tangkapan Air 
(DTA); semua atribut yang melekat pada masing-masing sel 
seperti ketinggian, kemiringan, koefisien runoff, curve number, 
sifat  tanah, arah aliran, curah hujan; Diagram Time-Area dan 
Hidrograf Satuan; dan analisis spasial antara DTA dan peta 
digital yang lain. Semuanya dapat dilakukan secara otomatis 
oleh operator morpho-hidrologi yang dikembangkan dengan 
masukan titik outlet.  Masukan outlet ini dapat dilakukan dengan 
memberikan event “mouse down” pada tayangan peta. 

3.3.3.  Penentuan Arah Aliran 

Algoritma ini men-scan tiap-tiap sel dari DEM modifikasi 
dan menentukan arah kemiringan paling curam dari sel yang 
bersebelahan. Metode yang digunakan adalah “metode D8” 
(deterministic eight-neighbors). Berdasarkan metode ini 
kemiringan relief pada tiap-tiap sel bersebelahan dihitung 
dengan jarak horizontal lebih besar untuk sel diagonal, dan kode 
arah yang menunjukkan kemiringan tercuram dimuatkan dalam 
sel itu. Jika kemiringan ke arah kemiringan paling curam 
dijumpai lebih dari satu, maka dipilih sembarang ke arah sel 
pertama yang dijumpai dalam scan secara baris per baris. 
Bilamana suatu sel tetangga tak tentu (nilai elevasinya hilang 
atau bagian luar dari grid DEM), kemiringan ke arah sel tersebut 
diasumsikan paling curam dari sel tetangga lain yang 
mempunyai nilai tertentu. Hal ini mengakibatkan arah aliran 
pada titik tepi DEM akan mengarah ke luar. Padahal yang 
sebenarnya tidak selalu demikian. Untuk keperluan praktis, data 
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elevasi seharusnya tersedia untuk area yang lebih luas dari 
pasu drainase yang akan diteliti. Hasil akhir dari algoritma arah 
aliran ini adalah suatu array yang memuat arah aliran semua sel 
grid. 

3.3.4.  Penentuan Daerah Tangkapan Air 

Algoritma ini menentukan Daerah Tangkapan Air (DTA) 
untuk tiap-tiap sel DEM. Maksudnya meliputi daerah yang 
apabila terjadi hujan maka akan terkena aliran air hujan sampai 
pada sel yang dimaksud dengan menggunakan propertas arah 
aliran yang telah dibangkitkan (generated) sebelumnya. Dapat 
dipilih sel sembarang dalam grid DEM itu untuk diketahui 
Daerah Tangkapan Air-nya. Mula-mula sel itu mendapat aliran 
dari satu atau lebih yang bersebelahan yang dapat diuji 
berdasarkan propertas arah aliran sel tersebut.  Sel tersebut 
menjadi sel terpilih yang dapat ditandai dengan nomer sel yang 
dipilih pertama. Sel terpilih tersebut dengan cara yang sama 
akan dapat aliran dari sel yang berdekatan yang dapat diuji 
dengan propertas arah aliran sel tetangganya. Demikian 
seterusnya sampai dijumpai sel terpilih yang merupakan sel 
yang tidak menerima aliran dari sel sebelahnya. Sel terpilih 
tersebut merupakan batas Daerah Tangkapan Air untuk sel 
terpilih pertama atau merupakan puncak/punggung bukit. 
Ilustrasi algoritma ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Penentuan Daerah Tangkapan Air (DTA) 

3.3.5.  Penentuan Aliran Hilir 

Kemana aliran akan menuju dari suatu sel tertentu 
merupakan kebalikan dari penentuan Daerah Tangkapan Air. 
Sel yang dimaksud hanya akan mengalir ke salah satu sel 
sebelahnya.  Demikian seterusnya sampai mencapai sel paling 
luar dari suatu grid DEM atau sampai pada muara (Gambar 3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Penentuan Aliran Hilir 
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3.3.6. Penentuan Jaringan Sungai 

Tiga tahap diperlukan untuk menentukan jaringan sungai 
secara penuh. Pertama, jaringan sungai dalam batas Daerah 
Tangkapan Air yang ditandai sebelumnya harus teridentifikasi. 
Kemudian, jaringan ditutuh (dipangkas)  pada titik-titik 
pertemuan (join) antara link-link jaringan, dan terakhir, link 
jaringan diberi order menurut sistem pengorderan aliran 
Strahler. Pengorderan jaringan sungai ini membantu evaluasi 
lebih lanjut dan berguna membantu analisis dalam 
penerapannya. 

Suatu Daerah Tangkapan Air minimum diperlukan untuk 
membentuk saluran sungai. Suatu daerah tangkapan lebih kecil 
dari nilai ambang (threshold) tidak cukup menghasilkan 
limpasan permukaan untuk membentuk dan tetap sebagai 
saluran sungai.  Nilai ambang ini tergantung dari antara lain 
karakteristik kemiringan, propertas tanah, penutupan 
permukaan, dan kondisi iklim. Nilai ambang ini bisa 1 (satu) 
hektar atau beberapa ratus hektar. Berdasarkan hal ini jaringan 
sungai dimulai dari sel yang mempunyai daerah tangkapan lebih 
dari nilai ambangnya. Untuk tujuan ini keseluruhan sel di-scan 
dan sel yang mempunyai daerah tangkapan sama dengan atau 
sedikit lebih besar dari nilai ambangnya ditandai sebagai awal 
jaringan. Pengunaan metode penentuan aliran hilir untuk semua 
sel awal jaringan ini dapat menentukan jaringan keseluruhan 
pada jaringan sungai dalam keseluruhan Daerah Pengaliran 
Sungai.   

Kemudian dapat dilakukan tahap ordering jaringan sungai. 
Penjelasan lebih lengkap dari jaringan sungai dan orderingnya 
ini dapat dilihat pada Sutanhaji (1999). Contoh penerapan 
penentuan jaringan sintetik DPS Ciliwung Hulu akan disajikan 
dalam sub-bab lebih lanjut dari tulisan ini. 

3.3.7.  Penentuan Arah Aliran 

Algoritma ini men-scan tiap-tiap sel dari DEM modifikasi 
dan menentukan arah kemiringan paling curam dari sel yang 
bersebelahan. Metode yang digunakan adalah “metode D8” 
(deterministic eight-neighbors). Berdasarkan metode ini, 
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kemiringan relief pada tiap-tiap sel bersebelahan dihitung 
dengan jarak horizontal lebih besar untuk sel diagonal, dan kode 
arah yang menunjukkan kemiringan tercuram dimuatkan dalam 
sel itu. Jika kemiringan ke arah kemiringan paling curam 
dijumpai lebih dari satu, maka dipilih sembarang ke arah sel 
pertama yang dijumpai dalam scan secara baris per baris.  
Bilamana suatu sel tetangga tak tentu (barangkali, nilai 
elevasinya hilang atau bagian luar dari grid DEM), kemiringan 
ke arah sel tersebut diasumsikan paling curam dari sel tetangga 
lain yang mempunyai nilai tentu. Hal ini menyebabkan arah 
aliran pada titik tepi DEM akan mengarah ke luar.  Padahal yang 
sebenarnya tidak selalu demikian. Maka, untuk keperluan 
praktis, data elevasi seharusnya tersedia untuk area yang lebih 
luas dari pasu drainase yang akan diteliti. Hasil akhir dari 
algoritma arah aliran ini adalah suatu array yang memuat arah 
aliran semua sel grid. 

3.3.8.  Lokasi Outlet 

Sel yang dipilih diantara sel-sel dalam grid DEM 
diidentifikasi sebagi “sel outlet”, sel dimana air hujan yang jatuh 
pada daerah tangkapan akan mengalir melaluinya. Lokasi sel  
ini harus dikonversi dari koordinat peta menjadi koordinat grid 
untuk mengidentifikasi daerah tangkapan dan aliran hilir.  

Penggunaan event mouse down pada sel outlet tersebut 
akan mampu mengidentifikasi sel yang termasuk dalam daerah 
tangkapannya dengan menggunakan metode algoritma 
penentuan Daerah Tangkapan Air yang dibicarakan pada sub-
bab sebelumnya. Sel outlet yang berbeda akan memberikan 
daerah tangkapan dan nilai propertas terkandung  yang berbeda 
pula. 

3.3.9.  Luas dan Batas DTA 

Luas Daerah Tangkapan Air dapat ditentukan dengan 
cara menghitung cacah sel grid yang teridentifikasi sebagai sel 
DTA dikalikan dengan luas masing-masing sel grid. Kalau grid 
yang digunakan merukuran 100 m x 100 m, maka luas DTA 
adalah cacah sel DTA dikalikan dengan  10000 m2. 
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Batas terluar dari sel terluar merupakan batas DTA yang 
merupakan garis yang saling berhubungan pada titik-titik sudut 
grid yang dapat dijadikan sebagai poligon tertutup dari DTA. 
Poligon tertutup ini merupakan “zona DTA” yang  dapat 
disimpan sebagai data SIG berstruktur vektor yang dapat 
dianalisis spasial dengan peta-peta dijital vektor yang lain. 
Misalnya untuk jawaban dari pertanyaan „kecamatan mana saja 
yang termasuk DTA yang teridentifikasi‟. 

3.3.10.  Kemiringan 

Sel-sel DTA yang memuat data kemiringan yang 
ditentukan sebelumnya dapat digunakan untuk dihitung nilai 
rata-rata kemiringan DTA. Total nilai kemiringan keseluruhan sel 
DTA dibagi dengan cacah sel DTA merupakan nilai rata-rata 
kemiringan DTA tersebut. Nilai kemiringan yang dimuatkan 
dalam masing-masing sel tersebut dapat ditentukan dengan 
rumus : 
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dimana : 
z       = elevasi 
i       = penomoran grid tetangga (1 s/d 8) 
Q(i) = 1 untuk arah USTB  (Utara, Selatan, Timur dan 

Barat), dan ½ kali akar dua untuk arah TL, TG, 
BD dan BL (Timur Laut, Tenggara, Barat Daya 
dan Barat Laut) 

    = ukuran sel-grid. 

3.3.11.  Hujan Rata-rata 

Data hujan yang terukur pada titik-titik stasiun hujan dapat 
disebarkan dan dimuatkan nilainya pada keseluran sel dalam 
grid DEM.  Salah satu cara paling populer adalah dengan  
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metode Thiessen. Penalaran metode Thiessen  adalah bahwa 
estimasi terbaik ketiadaan informasi adalah nilai observasi  pada  
 

 
jarak proksimal terdekat atau tetangga Euclide terdekat, seperti 
dipaparkan dengan formula : 
Dimana dmin adalah jarak minimum antara dua titik (xo,yo) dan 
stasiun observasi (j = P,Q, . . ., V), (Gambar 3.5)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5.  Metoda „Poligon Thiessen‟. Nilai interpolasi titik 1  
                      dan 2=nilai S, 2=V dan 4=Q. 

Data hujan dalam sel grid yang terlingkup dalam DAS dapat 
digunakan untuk menentukan nilai rata-rata hujan dalam DAS 
yang teridentifikasi. 

3.3.12.  Nilai koefisien runoff atau curve number 
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limpasan permukaan berdasarkan curah hujan yang jatuh di 
atas permukaan tanah setelah sebagian darinya mengalami 

    njyyxxd jj ,....,1...........
2

0

2

0min 

#Y

#Y

#Y#Y

#Y

#Y

#Y

#

#

#

#

12

3

4

P

Q

RS

T

U

V

Batas DAS

#Y Stasiun Hujan

Batas Poligon Thiessen

# Titik Interpolasi



31 
 

 

abstraksi dan infiltrasi.Nilai dari propertas ini dipengaruhi oleh 
penggunaan lahan dan jenis tanah yang  biasa disimpan dalam 
struktur data vektor. Berdasarkan keperluan penentuan studi ini, 
data vektor harus dikonversi dalam data raster sesuai dengan 
grid DEM. Kemudian dilakukan “scorring” untuk peng-kuantitatif-
an nilai propertasnya sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan besarnya limpasan berdasarkan air hujan yang  
jatuh. Untuk nilai C (koefisien limpasan) pada kajian ini 
menggunakan nilai koefisien limpasan, C yang ditetapkan oleh 
SNI 03-2415-1991 (dalam Yelza, dkk., 2008) nilai C yang 
digunakan dalam perhitungan adalah sebesar 0,35 (sesuai tata 
guna lahan berupa hutan). 

Nilai C ini akan digunakan untuk menentukan nilai Volume 
(V) limpasan dengan metode rasional dengan rumus : 

Q = C. i. A    .................................. (2) 

Dimana,  Q = Debit limpasan (m3/s) 
    C = Koefisien limpasan (0, 35 untuk wilayah hutan) 
     i  = Intensitas curah hujan (1900 mm/tahun) 
    A = Luasan daerah (m2)  

3.3.13.  Estimasi Hidrograf Satuan 

Hidrograf satuan memberikan gambaran respon limpasan 
permukaan daerah tangkapan terhadap curah hujan. Hidrograf 
satuan ini dinyatakan sebagai sederet ordinat debit yang terjadi 
pada outlet akibat dari sejumlah hujan berlebih (excess 
rainfall)(1 in atau 1 mm) terjadi di atas hamparan daerah 
tangkapan air.  

“Diagram timestep-area” adalah grafik hubungan luas 
masing-masing kelompok grid (dapat disebut sebagai isokron) 
dengan step kelompok grid tersebut dari titik outletnya.  Diagram 
timestep-area dapat dijadikan diagram time-area apabila 
diketahui kecepatan alirannya, yang dapat ditentukan dengan V 
= aSb, dimana S adalah kemiringan permukaan lahan, dan a 
dan b koefisien yang dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Nilai 
a dan b dapat ditentukan dengan prosedur USDA Soil 
Conservation Service. 
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3.3.14. Potensi Tampungan 

Potensi volume tampungan air ditentukan berdasarkan 
informasi ketinggian secara digital (Gambar 3.6). Daerah-daerah 
cekungan sebagai alur-alur drainase alami dapat teridentifikasi 
untuk diketahui volume apabila secara khayal di bendung 
dengan tubuh dam di daerah hilirnya. Pemanfaatan analisis 
spasial tiga dimensi dapat digunakan untuk menghitung dan 
membuat grafik hubungan antara kedalaman, luas genangan 
dan volume genangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.  Penentuan Potensi Volume Tampungan Air 
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3.4 Tahapan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.7. Tahap-tahap penelitian 

3.5 Jadwal Penelitian 

Secara keseluruhan pelaksanaan penelitian ini dimulai dari 
penulisan proposal dan pelaksanaan seminar proposal dibulan 
Maret 2012, dilanjutkan dengan persiapan penelitian dibulan 
April sampai Mei. Proses penelitian dan analisa data dilakukan 
sampai pekan ke-1 bulan Juni 2012. Kemudian dilanjutkan 
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dengan penulisan dan konsultasi laporan dari pekan ke-2 Juni 
sampai akhir bulan Juli 2012. Setelah itu, seminar hasil di pekan 
ke-4 Januari 2013 dan revisi sekaligus konsultasi laporan akhir 
sampai di pekan ke-4 bulan Maret 2013. Ujian Akhir Skripsi 
(Ujian Komprehensif) dilaksanakan di Bulan Mei 2013. 
Penulisan laporan akhir dan pengumpulannya dilaksanakan 
hingga pekan ke-1 Bulan Juni 2013.. Adapun jadwal kegiatan 
yang direncanakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 
3.1. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No 
Rencana 
Kegiatan 

Bulan/Minggu ke 

Maret 
‘12 

Agustus Okt 
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’13 

Mei 
‘13 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penulisan 
proposal 
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data 
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