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BAB III 

METODOLOGI PERENCANAAN 

3.1 Lokasi Perencanaan Studi  

Lokasi rencana Embung Tapa Lubuk terletak di Desa Mariri Baru 

Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.  

 

Gambar 3.1 Lokasi DTA Embung Tapa Lubuk 

Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 

3.2  Identifikasi Masalah  

Setelah menentukan lokasi studi, maka didapatkan / diketahui beberapa 

permasalahan dan sebab-sebabnya secara tidak langsung. Dari dugaan 

sementara, dapat direncanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan solusi-solusi berdasarkan teori 

studi literatur yang sudah ditetapkan dan dengan mengumpulkan data-data 

yang akan diperlukan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.  
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3.3 Tahap Persiapan  

 Studi literatur  

Dalam studi literatur bertujuan untuk mencari dasar-dasar ilmu dan 

cara perhitungan yang akan digunakan untuk perencanaan embung 

tersebut.   

3.4 Pengumpulan Data  

Adapun data yang diperlukan yakni : 

 Data Topografi : berupa peta topografi, peta lokasi, peta DAS 

 Data Hidrologi : Berupa Curah hujan 

 Data Penduduk : Jumlah penduduk 

 Data Klimatologi berupa : 

a. Data temperatur bulanan rata-rata (oC) 

b. Kecepatan angin rata-rata (m/det) 

c. Kelembaman udara relative rata-rata (%) 

d. Lama penyinaran matahari rata-rata (%) 

 Data Geologi dan Mekanika Tanah : Kontur Tanah, Jenis-jenis tanah 

3.5 Pengolahan Data 

Pengelolaan data yang dikelola sebagai berikut : 

1. Data Hidrologi 

Adapun pengolahan data hidrologi meliputi : 

 Pemeriksaan data : data hujan yang diperlukan untuk analisis banjir 

desain adalah data hujan yang consistent dan ketiadaan trend sebelum 

digunakan untuk analisis frekuensi atau untuk suatu simulasi hidrologi. 

Sebelum data hujan digunakan dalam analisis hidrologi, terlebih dahulu 

dilakukan analisa statistik terhadap data hujan. Analisa statistik yang 

digunakan untuk memastikan bahwa data hujan tersebut layak 

digunakan. 

 Curah Hujan Area 

 Pengukuran Dispersi   

 Analisa Distribusi Frekuensi: data hujan yang dicatat di beberapa 

tempat penakar hujan akan dilakukan perhitungan distribusi hujan 
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dengan menggunakan perhitungan curah hujan rerata. kemudian diuji 

dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode Gumbel, metode 

Log Pearson Type III, metode Normal, dan Distribusi Log Normal. 

sehingga didapat nilai mana yang akan digunkan untuk perhitungan 

selanjutnya. 

 Uji Kecocokan Sebaran : Perhitungan ini berfungsi untuk menentukan 

kecocokan pada hasil yang sudah didapat. Parameter yang digunkana 

adalah chi-kuadrat dan Smirnov – Kolmogorov 

 Intensitas Curah Hujan (Metode Dr. Mononobe) 

 Unit Hidrograf : Atau yang dikenal dengan Hidrograf Satuan Sintetik 

(HSS), dipergunakan apabila pada suatu DAS tidak terdapat data debit, 

sehingga dipergunakan untuk mengubah data curah hujan ke data debit. 

Hal ini digunakan untuk mendapatkan debit banjir rencana dengan 

berbagai kala ulang.  

 Flood Routing : Penelusuran banjir dimaksudkan untuk mengetahui 

karakteristik hidrograf outflow/keluaran, yang sangat diperlukan dalam 

pengendalian banjir. Perubahan hidrograf banjir antara inflow (I) dan 

outflow (O) karena adanya factor tampungan atau adanya penampang 

sungai yang tidak seragam atau akibat  adanya meander sungai. Jadi 

penelusuran banjir ada dua, untuk mengetahui perubahan inflow dan 

outflow pada waduk dan inflow pada satu titik dengan suatu titik di 

tempat lain pada sungai. Nilai Penelusuran Banjir yang sudah dihitung 

atau didapat akan digunakan untuk mendesain tubuh embung dan 

pelimpah.  

 Debit Andalan : Dari nilai curah hujan digunakan untuk menghitung 

debit andalan. Debit andalan merupakan debit dimana mampu 

mencukupi kebutuhan masyarakat.  

 Neraca Air : Neraca air merupakan proses sirkulasi air,mengenai 

hubungan antara aliran ke dalam/ masuk (inflow) dan aliran keluar 

(outflow) di suatu daerah untuk suatu periode tertentu. Neraca air ini 
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juga dipengaruhi oleh Data klimatologi (evaporasi). Hasil nerca air ini 

juga akan berpengaruh untuk kapasitas tampungan efektif embung.  

2. Data Topografi  

Data topografi yakni data yang digunakan dalam menentukan elevasi 

dan tata letak posisi embung yang akan direncanakan. untuk tempat 

kedudukan calon embung, disamping peta (gambar situasi) dibutuhkan 

beberapa gambar-gambar penampang melintangnya (penampang melintang 

yang memotong sungai) dan penampang memanjang (sejajar dengan 

sungai). Yang bertujuan untuk membuat gabar-gambar rencana tubuh 

embung, rencana perbaikan pondasi (apabila suatu saat diperlukan), dan 

perencanaan bangunan pelengkap lainnya.  

3. Data Klimatologi 

Dalam klimatologi mempelajari temperatur, kelembaban, angin, 

tekanan udara,  dan penguapan di suatu daerah selama periode tertentu.  

4. Data Penduduk 

Data penduduk merupakan data jumlah penduduk dan jumlah 

kebutuhan air per hari yang digunakan. Jika sudah diketahui jumlah 

penduduk, mka adapat dihitung kebutuhan air baku yang akan menjadi 

bagian dari outflow  dari perencanaan embung.  

5. Data Geologi dan Mekanika Tanah 

Dalam data ini akan didapat sifat-sifat tanah yang ada dilokasi 

embung tersebut dan kondisi geologinya. Data ini akan berfungsi untuk 

mengontrol kestabilan embung stelah perencanaan desain embung. 

6. Kapasitas Tampungan  

Nilai kapasitas tampungan didapat dari perhitungan neraca air 

sebelumnya, sehingga dari hasil perhitungan neraca air diketahui kapasitas 

tampungan dari embung.  

7. Desain Tubuh Embung dan Pelimpah 

Merupakan proses desain perhitungan mengenai embung dan 

pelengkapnya.  
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8. Cek Stabilitas Struktur 

Merupakan tahap untuk mengontrol apakah embung tersebut stabil 

atau tidak, jika tidak stabil maka perlu dilakukan pendesaian ulang.  

9. Gambar Rencana 

Merupakan output dari proses pengolahan data yaitu gambar 

perencanaan Embung Tapa Lubuk 

10. Kesimpulan dan Saran 

Dalam tahap ini berisikan kesimpulan dari semua penulisan yang 

telah direncanakan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait yang 

bertujuan untuk memperoleh masukan yang lebih baik. 

11. Selesai  

 

Langkah kegiatan studi secara skematis ditunjukkan Gambar 3.2 : 
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Gambar 3.2 Skema Kegiatan Studi  
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