
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Analisis hidrologi merupakan tahapan penting dalam kegiatan 

pengembangan sumber daya air, oleh karena itu keluaran dari analisis hidrologi 

secara umum akan menentukan arah strategi pengembangan sumber daya air 

secara komprehensip dan lebih sempit besaran tersebut akan menentukan dimensi 

serta karakteristik infrastruktur yang diperlukan. Penentuan besaran hidrologi 

sebenarnya tidaklah terlalu sulit bila data untuk keperluan analisis tersedia dalam 

jumlah dan kualitas yang cukup. Permasalahan klasik di Negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia ketersediaan seri data aliran sungai yang cukup 

menjadi masalah tersendiri, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan 

cara mengalihragamkan variabel iklim menjadi variabel aliran. (Sulianto, 2009) 

Proses terjadinya aliran sungai yang berasal dari variabel input berupa data 

iklim dan karakteristik fisik daerah aliran sungai (DAS) merupakan sistem yang 

sangat komplek sehingga seringkali dianggap sebagai suatu “black box”. 

Terdapat 2 jenis pemodelan yang umum digunakan untuk melakukan pendekatan 

tersebut, yaitu model data driven dan model konseptual. Model data driven 

dibentuk tanpa melibatkan hukum-hukum fisik pada proses terjadinya hujan 

menjadi aliran, tetapi hanya didasarkan pada hubungan antara perilaku variabel 

input yang terukur (iklim dan karakteristik fisik DAS) dan variabel outputnya 

(aliran sungai). Kelemahan mendasar dari model data driven adalah diperlukan 

seri data yang panjang pada proses pembelajarannya, dan sifatnya sangat terbatas 
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dalam mengimplementasikan-nya baik ditinjau pada dimensi ruang maupun 

waktu. Model konseptual meninjau proses secara fisik terjadinya aliran sesuai 

konsep daur hidrologi, sehingga sistem persamaan yang dihasilkan dapat 

diimplementasikan lebih luas. Kebutuhan seri data iklim dan aliran pada 

penerapan model ini hanya digunakan untuk menetapkan nilai parameter-

parameternya sehingga tidak memerlukan seri yang panjang. Atas dasar alasan 

tersebut model konseptual menjadi relevan untuk diterapkan pada DAS di 

Indonesia. (Sulianto, 2009) 

Sejauh ini telah banyak dikembangkan model konseptual, tentu saja 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan oleh karena pada dasarnya 

model-model tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi hidrologis daerah 

setempat. Semua model pada dasarnya dikembangkan dari konsep dasar yang 

sama, yaitu daur hidrologi. Hal mendasar yang membedakannya adalah cara 

melakukan interpretasi terhadap proses mulai terjadinya hujan sampai menjadi 

aliran. Hal inilah yang akan perlu dikaji lebih jauh dalam studi ini.    

Tugas akhir ini merupakan upaya untuk mengetahui performa model 

determinstik F.J Mock, NRECA, dan Tank Model pada Das Selorejo.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan utama yang hendak dipecahkan dalam studi ini dapat 

disusun sebagai berikut : 

1. Sejauh mana Model F.J Mock, Model NRECA, dan Tank Model dapat 

mempresentasikan hubungan data iklim dan data aliran inflow waduk 

Selorejo? 
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2. Dari ketiga model tersebut mana yang menunjukkan performa terbaik? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas, dan menyebabkan ketidak 

sesuaian dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Obyek studi yang diambil difokuskan pada Waduk Selorejo Kabupaten 

Malang. 

2. Data untuk mendukung kegiatan penelitian ini adalah data curah hujan, 

deterministik DAS dan evapotranspirasi (penguapan) dengan panjang data 3 

tahun di mulai tahun 2005 sampai dengan 2007. 

3. Data curah hujan, DAS dan evapotranspirasi (penguapan) pada Waduk 

Selorejo didapat dari Perum Jasa tirta I sedangkan untuk data evaporasi 

didapat dari BMG kota Malang. 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini secara keseluruhan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat akurasi dari penerapan model F.J Mock untuk 

mempresentasikan hubungan data iklim dan data aliran inflow waduk 

Selorejo. 

2. Mengetahui tingkat akurasi yang ideal dari model deterministik NRECA 

untuk mempresentasikan hubungan data iklim dan data aliran inflow waduk 

Selorejo. 
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3. Mengetahui tingkat akurasi yang ideal dari model deterministik Tank Model 

untuk mempresentasikan hubungan data iklim dan data aliran inflow waduk 

Selorejo. 

4. Mengetahui model yang sesuai dengan karakteristik data das yang diteliti.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran penerapan model yang dimaksud untuk dapat digunakan sebagai 

masukan pada analisis DAS lain yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


