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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hidrologi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan kehadiran dan gerakan 

air di alam. Secara luas hidrologi meliputi berbagai bentuk air, termasuk 

tranformasi keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfer, diatas dan di bawah 

permukaan tanah. 

Salah satu faktor yang menjadi inspirasi untuk membuat model hidrologi 

khususnya model transformasi data hujan menjadi data debit adalah adanya 

keterbatasan data pengukuran debit. Tidaklah mudah untuk mengumpulkan data-

data debit suatu sungai yang berupa data yang cukup panjang untuk perencanaan 

bangunan air (Soemarto, 1995 : 268). 

Proses terjadinya aliran sungai yang berasal dari variabel input berupa data 

iklim dan karakteristik fisik daerah aliran sungai 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 konseptual. Model data driven dibentuk tanpa 

melibatkan hukum-hukum fisik pada proses terjadinya hujan menjadi aliran, 

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 dalam 
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mengimplementasikannya baik ditinjau pada dimensi ruang maupun waktu.  

Model konseptual meninjau proses secara fisik terjadinya aliran sesuai kosep 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 data yang panjang. Atas dasar alasan tersebut model konseptual 

menjadi relevan untuk diterapkan pada DAS di Indonesia.  

Model Tangki Sugawara merupakan salah satu model konseptual dengan 

konsep bahwa proses aliran air hujan menjadi aliran sungai dianologikan sebagai 

suatu aliran melalui rangkaian tangki-tangki. Pada model tangki pendekatannya 

menggunakan 3 sampai 4 buah tangki yang dapat disusun seri, paralel atau 

penggabungan keduanya. Kelemahan mendasar penerapan model tangki tersebut 

adalah banyaknya parameter yang harus ditentukan terlebih dulu secara simultan 

sebelum model tersebut diimplementasikan. Tidak ada panduan khusus dalam 

menentukan nilai parameter-parameter tersebut yang sesuai untuk DAS tertentu, 

penentuan parameter-parameter tersebut hanya dapat dilakukan melalui kalibrasi 

dengan menggunakan seri data amatan. Untuk melakukan kalibrasi dengan jumlah 

parameter yang banyak secara simultan bukan pekerjaan yang mudah. Bila nilai 

setiap parameter bersifat kontinue dan penentuannya dilakukan dengan cara coba-

coba maka akan memerlukan proses yang sangat panjang dan melelahkan. 

Algoritma Genetik (AG) merupakan salah satu metode yang cukup handal 

untuk pencarian parameter-parameter optimal. Keuntungan utama penggunaan 

AG adalah kemudahan implementasinya dan kemampuannya untuk menemukan 
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solusi secara cepat terutama untuk masalah-masalah yang berdimensi tinggi. 

Dengan memanfaatkan kelebihan pada AG diharapkan dapat mempermudah 

aplikasi Model Tangki, sehingga secara efektif dapat membantu memecahkan 

masalah keterbatasan data aliran sungai. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka pada penelitian ini dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana Model Tangki Gabungan (Tangki Seri dan Tangki Paralel) 

dengan teknik optimasi konvensioanal dapat mempresentasikan hubungan 

antara data iklim dengan aliran sungai ? 

2. Sejauh mana Model Tangki Gabungan (Tangki Seri dan Tangki Paralel) 

dengan  teknik optimasi berbasis AG (Alogaritma Genetik)  dapat 

mempresentasikan hubungan antara data iklim dengan aliran sungai ? 

3. Berapa nilai parameter Model Tangki Gabungan (Tangki Seri dan Tangki 

Paralel) menurut teknik optimasi konvensional dan AG (Alogaritma 

Genetik) ? 

 

1.2. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka penelitian ini mengambil beberapa 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Daerah kajian difokuskan pada Waduk Selorejo dan Waduk Lahor. 
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2. Pada penelitian ini menggunakan simulasi model tangki dengan tiga tangki 

susunan paralel. 

3. Untuk menentukan parameter model digunakan Algaritma Genetik dengan 

alat bantu program MatLab 2008a. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan utama yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kesesuaian penerapan Model Tangki Susunan 

Gabungan (Tangki Seri dan Tangki Paralel) dengan teknik optimasi 

konvensional pada analisis transformasi data iklim menjadi data aliran 

sungai pada Waduk Lahor dan Waduk Selorejo.  

2. Mengetahui tingkat kesesuaian penerapan Model Tangki Susunan 

Gabungan (Tangki Seri dan Tangki Paralel) dengan teknik optimasi AG 

(Alogaritma Genetik) pada analisis transformasi data iklim menjadi data 

aliran sungai Waduk Lahor dan Waduk Selorejo. 

3. Mengetahui dan membandingkan nilai parameter hasil penelitian. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Meningkatkan kinerja model tangki dengan penerapan Algoritma Genetik 

(AG), sehingga dapat diaplikasikan secara praktis. 

 

 

 


