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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

 Runtutan penelitian yang baik dan berkesinambungan disusun untuk 

mendapatkan hasil penelitian maksimal. Dan tentunya dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perhitungan 

langsung dengan data yang telah didapatkan dari lapangan ataupun dari instansi 

terkait. Penelitian ini dilakukan dengan rangkaian pendahuluan yang bertujuan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian hasil dari penelitian ini akan 

diolah dan dianalisa kebenarannya berdasarkan studi pustaka yang ada. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi studi ini berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten 

Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada koordinat 

08º02’27’’ LS dan 111 º35’07’’ BT, lokasi terletak di pinggir kiri jalan raya 

Kabupaten yang menghubungkan Trenggalek – Ponorogo, pada km + 15.00 dari 

kota Trenggalek ke arah barat. Lokasi bendungan tugu berada pada ketinggian 150 

m dpl sampai dengan 600 m dpl. Dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Pembangunan Bendungan Tugu 
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3.3 Data Perencanaan 

3.3.1 Data Topografi 

Bendungan Tugu direncanakan terletak di sungai Keser dengan panjang 

sungai utama 9,295 km serta luas DAS 43,060 km2. Topografi disekitar lokasi 

Bendungan Tugu merupakan daerah persawahan dengan kemiringan landai dan 

daerah perbukitan berbatu yang cukup curam diselingi tebing-tebing. 

3.3.2 Data Teknis Perencanaan Bendungan 

 Data teknis bendungan yang digunakan pada studi ini adalah data yang telah 

didapatkan dari hasil perencanaan bendungan tugu sebelumnya yang telah disusun 

oleh PT INDRA KARYA Wilayah-1 Malang yang didapat dari BBWS Sungai 

Brantas, data teknis bendungan tugu diuraikan sebagai berikut : 

- Tipe Bendungan    = Urugan batu inti tegak. 

- Elevasi Puncak Tubuh Bendungan = + 259,00. 

- Elevasi Muka Air Normal (NWL) = + 251,00. 

- Elevasi Dasar Sungai   = + 177,00. 

- Lebar Puncak Tubuh Bendungan  = 22 m. 

- Kemiringan Hulu     = 1 : 2,25. 

- Kemiringan Hilir    = 1 : 2,00. 

- Panjang Timbunan   = 437,27 m. 

- Volume Tampungan Efektif  = 7.681.290,12 m3. 

- Volume Tampungan Mati   = 1.618.972,83 m3. 
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Gambar 3.2 Kondisi Tampungan Bendungan Tugu 

 

Gambar 3.3 Kurva Kapasitas Tampungan 

3.3.3 Data Curah Hujan 

Data Curah hujan yang digunakan merupakan data hujan dari beberapa 

stasiun pengukur hujan disekitar lokasi pembangunan Bendungan Tugu. Data curah 

hujan tahunan, bulanan, dan harian yang digunakan selama 30 tahun dari tahun  
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1987-2016 dengan dua stasiun pencatat hujan yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun 

Pule yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Peta Stasiun Pencatat Hujan 

3.3.4 Data Kebutuhan Air 

Data Kebutuhan air digunakan dala menentukan outflow Bendungan Tugu 

yang berupa Data kebutuhan air domestik serta kebutuhan air Irigasi yang 

didapatkan dari Detail Desain Bendungan Tugu Kabupaten Trenggalek Kementrian 

Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.  

3.4 Keandalan Waduk 

Untuk menghitung keandalan waduk dipergunakan metode analisis simulasi 

dengan beberapa asumsi dan ketentuan dalam menghitung keandalan waduk 

sebagai berikut : 

1. Data debit yang dipergunakan sebagai data inflow merupakan data debit hasil 

bangkitan dari data curah hujan di stasiun sekitar Bendungan Tugu mulai dari 

tahun 1987-2016 yang diperoleh dari hasil konversi menggunakan metode F.J 

Mock. 

2. Kebutuhan air merupakan kebutuhan total nyata dari waduk untuk irigasi dan 

kebutuhan air domestik. 

3. Pola pengoperasian waduk tidak diperhitungkan. 
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4. Kehilangan air akibat kebocoran dan rembesan pada waduk tidak 

diperhitungkan. 

5. Nilai tampungan awal waduk didapatkan dari hasil coba-coba (trial and 

error) dari kurva hubungan volume dan elevasi waduk.  

6. Kehilangan air akibat evaporasi tida diperhitungkan. 

3.5 Skenario Kebutuhan Air  

Menentukan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air domestik untuk 

menentukan debit outflow yang digunakan untuk menghitung keandalan tampungan 

waduk dilakukan dengan beberapa skenario yaitu : 

1. Skenario pola tata tanam dibagi menjadi tiga yaitu : pola padi-padi-padi, pola 

padi-padi-palawija, dan pola padi-palwija-palawija yang kemudian 

digunakan untuk acuan keandalan waduk. 

2. Skenario kebutuhan air domestik dilakukan dengan cara memproyeksikan 

jumlah penduduk selama 14 tahun. 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa asumsi untuk menyederhakan 

masalah, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan dengan data yang tersedia 

dan metode yang dipergunakan. Secara lebih detail metode yang dipergunakan 

diperlihatkan dalam bagan alir dibawah : 
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Gambar 3.5 Bagan Alir penelitian 

 

 


