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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu peramalan (forecasting) debit dalam sebuah bangunan hidrolik sangatlah penting 

keberadaannya dalam suatu bangunan Waduk, karena keberhasilan operasional sebuah bangunan 

hidrolik yang berfungsi sebagai sarana penyediaan air ditentukan tingkat keandalannya dalam 

memenuhi kebutuhan air. Metode peramalan debit konvensional yang banyak digunakan untuk 

operasional bangunan hidrolik adalah teknik peramalan debit sederhana, yaitu dengan 

menganggap bahwa debit aliran sungai yang terjadi pada periode mendatang akan sama dengan 

debit yang diukur saat ini. Teknik sederhana ini telah diterapkan antara lain di Proyek 

Jeratunseluna pada program Kowater (Kedungombo Water Management) yang diusulkan oleh 

Dr. Phien (1993) dalam kerangka Jratunseluna Flood Warning System. Metode lainnya adalah 

metode kurva Resesi, yang telah diusulkan oleh Hatmoko  untuk digunakan pada Basin Water 

Resources Management (BWRM) di Jawa. Akan tetapi metode resesi ini agak sulit diterapkan 

karena teknik analisisnya sangat komplek dan memerlukan wawasan hidrologi yang cukup, 

sehingga dianggap tidak efisien. (Hatmoko & Amirwandi ; 2001) 

Berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja metode tersebut telah banyak dilakukan 

diantaranya dengan penerapan model-model stokastik seperti Model Markov, Thomas Fiering, 

Matallas atau yang lain. Pada kebanyakan studi dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

tingkat kinerja yang dihasilkan lebih baik dari metode konvensional, namun metode tersebut 

dinilai juga belum optimal karena masih memberikan tingkat kesalahan yang relatif besar. Model 

Markov cukup baik untuk data historik yang memiliki variasi tahunan kecil, namun bila variasi 

tahunannya besar hasil yang diperoleh menjadi kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Model Markov kurang mampu merespon terjadinya fluktuasi aliran yang ekstrim, sehingga 

menjadi kurang relevan untuk diterapkan bila dikaitkan dengan isu adanya perubahan iklim 

global. (Sulianto, 2008) 

Kemajuan dunia komputer dan metode numerik berdampak pada perkembangan 

kemajuan bidang pemodelan matematika. Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan salah satu 

model matematik yang berbasis pada sistem kecerdasan buatan (artificial intelegentia). Aplikasi 



Model JST dalam bidang hidrologi telah banyak dikembangkan untuk memecahkan berbagai 

kasus dengan hasil yang cukup memuaskan, diantaranya untuk penelusuran banjir pada 

perencanaan sistem peringatan banjir (flood warning system), transformasi data curah hujan 

menjadi data debit, peramalan pasang surut muka air laut dan lain-lain.   

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kinerja dari penerapan konsep JST ( 

Jaringan Syaraf Tiruan ) untuk peramalan aliran inflow Waduk Selorejo dan Waduk Lahor 

setahun ke depan. Agar dapat mengukur tingkat akurasi dari hasil analisis yang diperoleh maka 

seri data historik akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian untuk data training dan 

sebagian lainnya untuk data testing. Data untuk mendukung kegiatan ini adalah debit inflow pada 

Waduk Selorejo dan Waduk Lahor yang tercatat sejak tahun 1992 hingga tahun 2009. Pemilihan 

lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seri data historik yang tersedia mencukupi 

ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas, dan pada daerah aliran sungai tersebut tidak terjadi 

perubahan hidrologis yang ekstrim. Hasil yang diperoleh diharapkan lebih baik dari metode 

konvensional sehingga pola operasi Waduk Selorejo dan Waduk Lahor dapat direncanakan 

dengan hasil yang lebih optimal.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana arsitektur JST ( Jaringan Syaraf Tiruan ) yang sesuai untuk meramalkan 

debit inflow Waduk Selorejo dan Waduk Lahor? 

2. Sejauhmana konsep JST ( Jaringan Syaraf Tiruan ) dapat mempresentasikan hubungan 

antara seri data debit inflow historik dan hasil prediksinya pada Waduk Selorejo dan 

Waduk Lahor ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bentuk arsitektur JST ( Jaringan Syaraf Tiruan ) yang sesuai untuk 

meramalkan aliran sungai yang akan terjadi pada periode ke depan berdasarkan seri data 

debit historik yang tersedia. 



2. Mengetahui tingkat kinerja dari model yang dihasilkan sehingga dapat diketahui sejauh 

mana model tersebut dapat memperbaiki kinerja metode prediksi yang umum digunakan. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka penelitian ini mengambil beberapa batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Obyek study yang diambil pada Waduk Lahor dan Waduk Selorejo Kabupaten Malang. 

2. Data yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian ini adalah data debit inflow 

pada Waduk Lahor dan Waduk Selorejo Kabupaten Malang yang tercatat selama 17 

tahun dimulai tahun 1992 sampai 2009. 

3. Data debit inflow dari Waduk Lahor dan Waduk Selorejo adalah  data historik yang 

didapat dari Perum Jasa Tirta I. 

4. Analisa menggunakan metode bentuk arsitektur JST ( Jaringan Syaraf Tiruan ) yang 

sesuai untuk meramalkan aliran sungai yang akan terjadi pada periode ke depan 

berdasarkan seri data debit historik yang tersedia. 

5. Alat bantu mengunakan microsoft Excel dan MATLAB 7.0 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pengembangan IPTEK adalah memperkaya metode untuk analisis peramalan 

(forecasting) debit yang sangat berguna terutama pada bidang rekayasa hidrologi dan 

pengembangan sumber daya air. 

2. Bagi  kepentingan pembangunan nasional, memberikan alternatif solusi untuk 

meningkatkan kinerja operasional Waduk Selorejo dan Waduk Lahor dan secara analog 

dapat diaplikasikan pada bangunan-bangunan hidrolik lain yang sejenis sehingga 

perencanaan pola operasi dapat memberikan hasil yang memuaskan dan aset-aset tersebut 

dapat memberikan manfaat yang maksimal. 

 

 

 


