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BAB III 

METODOLOGI PERENCANAAN 

3.1 Diagram Alir Studi 

Diagram alir penyusunan studi secara skematis ditunjukkan pada 

Gambar 3.1. Pembahasan yang berkaitan dengan komponen-komponen yang 

ada dijelaskan pada pembahasan berikutnya.   
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Identifikasi Masalah 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Analisis Hidrologi: 

 Analisis curah hujan rencana 

 Menghitung parameter statistik 

 Penentuan jenis sebaran  

 Uji kecocokan sebaran  

Data Topografi   Data Hidrologi, Data 

Penduduk, Data Pertanian   

Data Klimatologi  Data Geologi dan 

Mekanika Tanah 

Debit Banjir 

Rencana  

Debit Andalan Analisa 

Kebutuhan Air 

Analisis Volume 

Tampungan Embung 

 Data temperatur 

 Kecepatan angin 

 Kelembaman 

udara relatif 

 Lama penyinaran 

matahari  

 

Kapasitas Tampungan Embung 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Perencanaan Embung Poigar 3 
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Adapun penjabaran dari diagram alir di atas sebagai berikut : 

3.2 Lokasi Studi  

Lokasi rencana Embung Poigar 3 terletak di Desa Poigar III 

Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara 

yang terletak antara 00º 59’ 56.4” Lintang Utara, 124º 17’ 49.2” Bujur Timur. 

 
Sumber : Balai Wilayah Sungai Sulawesi I 

3.3 Tahap Persiapan  

Pada tahap ini menyusun rancangan proses yang akan dilakukan, agar 

dapat tersusun secara sistematis dan sesuai waktu yang direncanakan. Hal 

yang dapat dilakukan di tahap persiapan yakni : 

 Studi literatur  

Studi literatur digunakan untuk mencari dasar-dasar ilmu dan cara 

perhitungan yang akan digunakan untuk perencanaan embung.    
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3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah data-data didapatkan, maka akan diketahui sebab timbulnya 

permasalahan tersebut. Dengan demikian akan dicari solusi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. .  

3.5 Pengumpulan Data  

Data yang diperlukan yakni : 

 Data Topografi  

 Data Hidrologi  

 Data Penduduk  

 Data Klimatologi  

 Data Geologi dan Mekanika Tanah  

3.6 Pengelolaan Data 

Data yang dikelola yakni : 

a. Data Topografi  

Data topografi digunakan dalam menentukan elevasi dan tata letak 

posisi embung.   

b. Data Hidrologi 

Adapun pengelolaan data hidrologi yakni : 

 Uji Distribusi hujan : dihitung dengan  metode Log Pearson Type III 

dan Distribusi Log Normal, sehingga didapat nilai yang akan digunkan 

untuk perhitungan selanjutnya. 

 Persamaan Distribusi : Parameter yang digunkana adalah chi-kuadrat 

dan Smirnov – Kolmogorov 

 Curah Hujan Efektif : Nilai curah hujan efektif digunakan untuk 

perhitungan debit andalan dan hidrograf satuan 

 Unit Hidrograf : yakni  Hidrograf  Satuan Sintetik (HSS) Nakayasu 

digunakan untuk mendapatkan debit banjir rencana dengan berbagai 

kala ulang.  

 Penelusuran banjir : Penelusuran banjir digunakan untuk mengetahui 

perubahan inflow dan outflow pada embung.  



39 

 Debit Andalan : yakni debit dimana mampu mencukupi kebutuhan

masyarakat.

 Neraca Air : yakni proses sirkulasi air mengenai hubungan antara aliran

masuk (inflow) dan aliran keluar (outflow) di suatu daerah untuk suatu

periode tertentu.

c. Data Klimatologi

Dalam klimatologi mempelajari temperatur, kelembaban, angin, 

tekanan udara dan penguapan di suatu daerah selama periode tertentu.  

d. Data Penduduk

Data penduduk merupakan data jumlah penduduk, sehingga akan 

diketahui jumlah kebutuhan air per hari yang diperlukan.  

e. Data Geologi dan Mekanika Tanah

Data ini digunakan untuk mengontrol kestabilan embung setelah 

perencanaan desain embung. 

f. Kapasitas Tampungan

Nilai kapasitas diperoleh dari hasil perhitungan neraca air diketahui 

kapasitas tampungan dari embung.  

g. Desain Tubuh Embung dan Pelimpah

Merupakan proses desain perhitungan mengenai embung dan 

pelengkapnya.  

h. Kontrol Stabilitas

Merupakan tahap untuk mengontrol apakah embung tersebut stabil 

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

i. 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. 

j. Finish

Tahap perencanaan telah selesai. 


