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ABSTRAK 

       Di suatu DAS, pada umumnya data hujan tersedia dalam jangka waktu yang panjang, 

sementara data debit hanya tersedia dalam jangka waktu yang pendek atau bahkan tidak ada. 
Konsekuensi dari keterbatasan ini, maka analisis transformasi hujan menjadi debit harus 

dilakukan. Hal ini merupakan cara yang umum dilakukan terkait dengan pengembangan potensi 

sumber daya air untuk memperkirakan debit pada sungai-sungai yang tidak memiliki data debit. 

       Terkait model hujan-limpasan di dalam mendapatkan hubungan antara data debit dan data 

hujan, ada beberapa model yang digunakan dalam studi ini, diantaranya F.J. Mock,  NRECA, 

Artificial Neural Network, dan regresi. Tujuan digunakannya beberapa metode ini adalah untuk 

mengetahui metode yang tepat dalam penggambaran hubungan curah hujan-limpasan pada 

catchment area AWLR Matua sehingga mampu menghasilkan perkiraan yang akurat dan 

mendekati yang sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hujan (2002-

2014), data debit (2009-2010 dan 2013–2014), dan data klimatologi (2009-2010 dan 2013–2014). 

Untuk menentukan metode yang paling cocok, dilakukan uji statistik (goodness of fit test) antara 

debit observasi dengan debit hasil simulasi yang diperoleh pada tahap kalibrasi dan verifikasi.  

Berdasarkan hasil goodness of fit test pada tahap kalibrasi dan verifikasi, model yang paling 

cocok dalam penggambaran curah hujan-limpasan untuk catchment area AWLR Matua adalah 

metode F.J Mock. Adapun hasil uji statistik untuk metode F.J. Mock pada tahap kalibrasi adalah 

nilai koefisien korelasi (r) = 0,943, NSE = 0,500, dan volume error (VE) = 0,100 sedangkan pada 

tahap verifikasi menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) = 0,451, NSE = 0,694, dan volume error 

(VE) = 0,121. 

  

Kata kunci: hujan-limpasan, F.J. Mock, NRECA, ANN, regresi 

 

PENDAHULUAN 

        Catchment area AWLR Matua dengan 

luas 95,556 km² merupakan bagian dari 

DAS Rababaka (235,343 km²) yang terletak 

di kabupaten Dompu. Alat pencatat tinggi 

muka air otomatis (Automatic Water Level 

Recorder, AWLR) Matua memiliki 

pencatatan data dari tahun 1999-sekarang. 

Seperti yang telah diketahui, tidak semua 

DAS memiliki AWLR di sungainya 

sehingga cukup menyulitkan para perencana 

dalam menganalisis besarnya debit rencana 

yang dibutuhkan untuk mendukung 

perencanaan pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya air. Namun, hal itu 

dapat diatasi dengan pembangkitan data 

debit menggunakan model pengalihragaman 

hujan limpasan untuk membantu sub 

DAS/DAS di sekitar catchment area AWLR 

Matua ataupun sub DAS/DAS dengan 

karakteristik yang sama dalam memperoleh 

data debit. 

       Setiap DAS memiliki karakteristik 

masing-masing. Setiap metode juga 

memiliki parameter masing-masing. Oleh 

karena itu, suatu metode tidak dapat 

digunakan untuk menghitung semua DAS 

yang ada dengan berbagai karakteristiknya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang 

perlu dilakukan suatu penelitian sederhana 

mengenai aplikasi metode F.J. Mock, 

NRECA, Artificial Neural Network, dan 

regresi dalam pengalihragaman hujan-

limpasan terkait dengan pembangkitan data 

debit (studi kasus catchment area AWLR 

Matua). 
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       Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kemampuan metode 

F.J. Mock, NRECA, ANN, dan regresi 

dalam menggambarkan hubungan curah 

hujan-limpasan pada catchment area 

AWLR Matua berdasarkan hasil uji 

kecocokan pada tahap kalibrasi dan 

verifikasi. 

2. Untuk mengetahui metode yang cocok 

dalam penggambaran hubungan curah 

hujan-limpasan untuk catchment area 

AWLR Matua. 

3. Untuk mengetahui nilai parameter 

model di dalam modelisasi hubungan 

curah hujan-limpasan pada catchment 

area AWLR Matua. 

       Manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui metode yang 

paling tepat digunakan beserta parameternya 

untuk membangkitkan data debit pada sub 

DAS/DAS di sekitar catchment area AWLR 

Matua atau sub DAS/DAS dengan 

karakteristik yang sama namun tidak 

memiliki data pencatatan debit yang panjang 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung perencanaan pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya air. 

TINJAUAN PUSTAKA 

       Hubungan curah hujan-limpasan 

merupakan komponen yang paling mendasar 

dalam proses evaluasi sumber daya air 

(Junsawang, et. Al., 2007). 
       Berdasarkan hasil penelitian oleh Tunas 

(2011), hasil simulasi model Mock dan 

model NRECA dengan parameter optimal 

memperlihatkan kinerja yang cukup bagus 

walaupun masih terlihat adanya 

penyimpangan. Hasil simulasi juga 

memperlihatkan kesalahan volume (VE) 

sebesar 0,00056 dan koefisien korelasi 0,875 

untuk model Mock. Model NRECA 

memberikan kesalahan volume sebesar 

0,000724 dan koefisien korelasi 0,824. 

       Penelitian yang dilakukan oleh 

Hadihardaja, I.K., Sutikno, S., (2005) 

dengan metode ANN (Artificial Neural 

Network) menghasilkan koefisien korelasi 

tertinggi sebesar 0,813 atau 81,3 % sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara umum 

penggunaan black box model dengan metode 

Artificial Neural Network dapat diterapkan 

dalam pemodelan curah hujan-limpasan. 

Curah Hujan Rerata Daerah 

       Jumlah air hujan yang jatuh di 

permukaan bumi dapat diukur dengan alat 

penakar hujan. Namun, alat penakar hujan 

hanya memberikan kedalaman hujan di titik 

dimana stasiun itu berada. Untuk itu, 

diperlukan hujan kawasan yang diperoleh 

dari harga rata-rata curah hujan beberapa 

stasiun penakar hujan yang ada di dalam 

dan/atau di sekitar kawasan tersebut untuk 

dapat menggambarkan hujan di suatu 

kawasan (Suripin, 2003). 

       Metode poligon Thiessen merupakan 

metode yang memperhitungkan bobot dari 

masing-masing stasiun yang mewakili 

luasan di sekitarnya. Masing-masing pos 

penakar hujan mempunyai daerah pengaruh 

yang dibentuk dengan menggambarkan 

garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis 

penghubung di antara dua buah pos penakar 

hujan. Hujan rerata DAS dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

P ̅  
  P     P    P                P 

                             
      (1) 

dengan: 

 ̅         = hujan rerata kawasan (mm) 

P           P  = hujan di stasiun 1, ... ,n (mm) 

              = luas daerah yang mewakili 

                         stasiun 1,… ,n (km²) 

Uji Konsistensi Data 

       Selain kehilangan atau rusaknya data, 

masih terdapat lagi kesalahan yang berupa 

ketidakpanggahan data (inconsistency). Sifat 

data ini perlu mendapatkan perhatian untuk 

memperoleh hasil analisis yang baik. 

Analisis Evapotranspiras 

       Evapotranspirasi adalah penguapan 

yang terjadi di permukaan lahan, yang 

meliputi permukaan tanah dan tanaman yang 

tumbuh di permukaan tersebut. 

Evapotranspirasi dapat dihitung dengan 

menggunakan metode Penman (modifikasi 

FAO) dengan data masukan berupa data 

klimatologi, yaitu lama penyinaran matahari, 

temperatur udara, kelembaban udara, dan 
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kecepatan angin. Persamaan Penman 

(modifikasi FAO) adalah sebagai berikut: 

           

ET    (  R   ( - )  ( ) (  -  ))        (2) 

dengan: 

    = evapotranspirasi potensial (mm/hari) 

c     = faktor kompensasi temperatur, angin, 

          dan kelembaban 

W   = faktor temperatur dan ketinggian 

Rn  = radiasi matahari netto (mm/hari) 

 ( )= faktor kecepatan angin 

     = tekanan uap air (mbar) 

     = tekanan uap air jenuh (mbar) 

Hujan-limpasan  

 Proses transformasi hujan menjadi 

aliran yang digunakan untuk memprediksi 

data awal tentang ketersediaan air di suatu 

sungai, disusun dalam bentuk model. Model 

curah hujan-limpasan merupakan model 

terpadu untuk simulasi hujan aliran daerah 

tangkapan atau sub daerah tangkapan secara 

keseluruhan. Pada penelitian ini, metode 

yang akan digunakan yaitu metode F.J. 

Mock, metode NRECA, metode Artificial 

Neural Network, dan metode regresi. 

 

a. Metode F. J. Mock 

      Secara keseluruhan, perhitungan debit 

andalan dengan metode F.J. Mock ini 

mengacu pada water balance, dimana 

volume air total yang ada di bumi adalah 

tetap, hanya sirkulasi dan distribusinya yang 

bervariasi. Metode ini sangat dianjurkan 

untuk memperkirakan debit andalan sungai-

sungai yang ada di Indonesia (Dirjen ESDM, 

2009 dalam Wirasembada, 2012). 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

         QRO  
    TRO 

 
           (3) 

dengan : 

QRO = debit run off (m³/det) 

A = luas catchment area (m²) 

TRO = total limpasan sungai (mm) 

t  = waktu (s) 

Total limpasan (TRO) dihitung dengan 

rumus: 

           TRO = BF + DRO + SR                 (4) 

dengan: 

TRO = debit limpasan sungai (mm) 

BF = base flow (mm) 

DRO = direct run off (mm) 

SR = storm run off (mm) 

1. Perhitungan baseflow  (BF) dapat dicari  

dengan persamaan: 

     BF = I -               (5) 

              -      (   )           (6) 

dengan: 

BF  = base flow atau aliran dasar (mm) 

I      = infiltrasi (mm) 

   = perubahan volume air tanah 

       =   -   -  (mm) 

Vn  = volume air tanah bulan ke-n (mm) 

k     = faktor resesi air tanah 

2. Aliran langsung (DRO) 

DRO = Ws – I           (7) 

Ws   = ER – Ss           (8) 

Ss   = SMS – ISM          (9) 

     SMS  = SMC 

     jika (ISM+(P-Et) > SMC 

     SMS  = (ISM+(P-Et) 

      jika (ISM+(P-Et) < SMC 

I   = if x Ws         (10) 

dengan: 

DRO  = direct run off (mm) 

Ws  = water surplus (mm) 

I  = infiltrasi (mm) 

Ss    = perubahan nilai kelembaban 

      tanah (mm) 

SMS = tampungan kelembaban tanah 

     (mm) 

ISM  = kelembaban tanah awal (mm) 

SMC = kapasitas kelembaban tanah 

     (mm) 

P  = tinggi curah hujan yang terjadi 

     (mm) 

Et  = evapotranspirasi aktual (mm) 

if  = koefisien infiltrasi 

 

3. Storm Run Off (SR) 

       SR = P x PF       (11) 

dengan: 

SR = storm run off (mm) 

P = hujan bulanan (mm) 

 PF = percentage factor ( 5% - 10%) 

b. Metode NRECA 

  Metode NRECA merupakan model 

matematik hubungan hujan dan limpasan 

yang dikembangkan oleh Norman H. 

Crawford dari National Rural Electrical 

Cooperation Agency ( NRECA) pada tahun 
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1981. Metode ini banyak diterapkan oleh 

Puslitbang Pengairan pada berbagai DAS di 

Indonesia, karena parameter lebih sedikit, 

mudah operasionalnya dan memberikan 

hasil yang cukup akurat (Budianto, 2012). 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

       QRO = 
                

                                 
       (12) 

dengan: 

QRO = debit (m³/dt) 

A = luas catchment area (m²) 

       Aliran total dihitung dengan rumus: 

Aliran total = direct run off + groundwater 

        flow 

1.   Direct run off 

Direct run off = EM – RTGW          (13) 

EM                 = Wb x EMR        (14) 

RTGW           = EM x PSUB        (15) 

Wb                 = Rb – AET        (16) 

AET =(
 ET

PET
)  PET                   (17) 

dengan: 

Direct run off  = aliran langsung (mm) 

EM  = excess moisture (mm) 

RTGW = Recharge to 

   groundwater (mm) 

Wb  = water balance (mm) 

EMR = excess moisture ratio 

Rb  = curah hujan bulanan 

   (mm) 

AET = evapotranspirasi aktual 

   (mm) 

PET               = evapotranspirasi  

   potensial (mm) 

PSUB adalah parameter yang 

menggambarkan karakteristik tanah 

permukaan (kedalaman 0-2 m) yang 

nilainya 0.3 untuk tanah kedap air dan 

0.9 untuk tanah lolos air. 

2. Groundwater flow 

Groundwater flow = final storage 

           x GWF             (18) 

       Final storage = RTGW + IGWS     (19) 

       dengan: 

   Groundwater flow = aliran air tanah 

          (mm) 

       Final storage        = tampungan air tanah 

           akhir (mm) 

GWF adalah parameter yang 

menggambarkan karakteristik tanah 

permukaan (kedalaman 2-10 m) yang 

nilainya 0.8 untuk tanah kedap air dan 

0.2 untuk tanah lolos air. 

Initial groundwater storage  (IGWS) 

yang harus dicoba-coba dengan nilai 

awal = 2 

 

c. Metode ANN 

       Artificial Neural Network (ANN) atau 

Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu 

bentuk kecerdasan buatan yang mempunyai 

kemampuan untuk belajar dari data dan 

tidak membutuhkan waktu yang lama dalam 

pembuatan model. Analisis dengan metode 

ANN dapat dilakukan dengan bantuan 

software Neuroshell Predictor. Adapun 

tahapannya dalah sebagai berikut: 

1. Merekap data debit, data curah hujan, 

dan data klimatologi pada tahun yang 

sama. 

2. Menyimpan data tersebut pada 

Notepad (.txt). 

3. Memasukkan data (dalam bentuk .txt) 

ke dalam program Neuroshell 

Predictor. 

4. Menentukan data yang akan digunakan 

sebagai data input dan data output. 

5. Menentukan learning mode dan 

graphic mode. Learning mode terdiri 

dari neural dan genetic, mode ini 

digunakan untuk menentukan jenis 

pembelajaran yang diinginkan. 

Sedangkan untuk graphic mode 

merupakan hasil pembelajaran dalam 

bentuk grafik.  

6. Start learning network. 

7. Setelah muncul hasil trained network 

berupa debit simulasi dan besar 

pengaruh data input, langkah 

selanjutnya adalah menguji hasil 

trained network. 

8. Menghitung nilai r korelasi, NSE, dan 

VE untuk hasil training dan testing. 

 

 

d. Metode regresi 

      Analisis regresi adalah analisis statistika 

yang bertujuan untuk memodelkan 

hubungan antara variabel independent 

dengan variabel dependent. Model regresi 

pada prinsipnya adalah untuk mencari suatu 
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kurva yang mewakili satu set data dimana 

yang dibahas hubungan fungsional dua 

variabel atau lebih (Luknanto, 1992 dalam 

Ardana, 2014). Metode regresi dapat 

dikerjakan dengan bantuan software Minitab 

15. Penyelesaian dengan menggunakan 

software Minitab dapat dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Merekap data debit, data curah hujan, 

dan data klimatologi pada tahun yang 

sama. 

2. Meng-copy data pada worksheet 

program Minitab. 

3. Menganalisa dengan memiilih regresi 

pada menu stat. 

4. Menentukan data yang akan digunakan 

sebagai response dan predictors. 

5. Menentukan grafik dan hasil analisis 

apa saja yang ingin ditampilkan. 

6. Melihat hasil analisis pada kolom 

session. 

7. Melakukan eliminasi terhadap data 

yang tidak memenuhi syarat asumsi 

regresi linier berganda. 

8. Mengulang langkah 4 sampai langkah 

7 sampai mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

9. Menghitung debit kalibrasi dan debit 

verifikasi berdasarkan persamaan 

regresi yang diperoleh dari hasil 

analisis. 

10. Menghitung nilai r korelasi, NSE, dan 

VE untuk hasil kalibrasi dan verifikasi. 

      

Tahap analisis model 

1. Tahap kalibrasi 

       Kalibrasi didefinisikan sebagai 

proses penyesuaian parameter model 

yang berpengaruh terhadap kejadian 

aliran. Tahap ini merupakan tahap yang 

digunakan untuk menentukan nilai 

parameter DAS yang belum diketahui.  

 

 

 

2. Tahap verifikasi 

       Tahap verifikasi diperlukan untuk 

memastikan bahwa parameter hasil 

kalibrasi dapat mewakili karakteristik 

DAS sebenarnya. Verifikasi merupakan 

proses perhitungan dengan menggunakan 

data masukkan selain yang digunakan 

pada tahap kalibrasi, akan tetapi 

menggunakan parameter DAS yang 

dihasilkan pada tahap kalibrasi. 

Penilaian kedekatan (goodness of fit test) 

a. Koefisien korelasi, r 

    Koefisien korelasi adalah suatu 

pengukuran statistik antara dua variabel. 

Koefisien korelasi (r) dirumuskan sebagai 

berikut (Jaya Al-Aziz, 2011 dalam Kesuma, 

2013: 472): 

      r   
 ∑     - (∑   )(∑   )

√( ∑   
 -(∑   )

 )( ∑   
 -(∑   )

 
)

             (19) 

dengan: 

r   = koefisien korelasi 

x   = debit terhitung (m³/s) 

 y   = debit terukur (m³/s) 

 

b. Volume error, VE 

    Menurut Indarto dalam Suprayogi 

(2012: 92), volume error adalah nilai yang 

menunjukkan perbedaan volume hasil 

simulasi dan observasi selama periode 

simulasi. Volume error dirumuskan sebagai 

berikut :  

     E  |
∑ Q     
N
   - ∑ Q     

N
   

∑ Q     
N
   

|                  (20) 

dengan: 

VE = volume error (%) 

      = debit terukur (m³/s) 

      = debit terhitung (m³/s) 

 

c. NSE (Nash-Sutchliffe Efficiency) 

    Menurut Nash and Sutchliffe (1970), 

persamaan yang digunakan untuk 

menghitung nilai NSE adalah sebagai 

berikut (Moriasi, et al, 2007) :  

       NSE  -
∑ (      -      )

  
   

∑ (      -       )
  

   

  

dengan: 

       = debit pengukuran (m³/s) 

       = debit simulasi (m³/s) 

        = rata-rata debit pengukuran (m³/s) 

METODE  PENELITIAN  

1. Lokasi Penelitian 

    Lokasi yang menjadi obyek penelitian 

adalah catchment area AWLR Matua 

(95,556 km
2
) dengan sungai utama adalah 

Sungai Rababaka yang terletak di 
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Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 
Gambar 1. Peta Catchment Area AWLR 

    Matua 

 

2. Pengumpulan Data 

      Adapun data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini diantaranya : 

1. Peta topografi  

    Penetapan daerah tangkapan (catchment 

area) dilakukan berdasarkan peta topografi 

yang dikelola oleh Balai Informasi Sumber 

Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB).  

2. Data debit AWLR  

    Data debit AWLR yang digunakan adalah 

data debit dari Stasiun AWLR Matua. Data 

ini dikelola oleh Balai Informasi Sumber 

Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB).  

3. Data curah hujan  

    Data curah hujan yang digunakan adalah 

data curah hujan dari tahun 2002-2014 yang 

diperoleh dari BPTPH (Balai Proteksi 

Tanaman Pangan dan Holtikultura). Adapun 

stasiun hujan terdekat yang berpengaruh 

pada Catcchment Area AWLR Matua, yaitu 

stasiun hujan Rababaka dan Keramabura. 

4. Data klimatologi  

     Data klimatologi yang digunakan adalah 

data suhu, lama penyinaran matahari, 

kelembaban udara, dan kecepatan angin dari 

tahun 2009-2010 dan 2013-2014 yang 

diperoleh dari stasiun M. Salahuddin Bima 

( 8˚  ’ 9 8” LS       8˚  ’   9’’ BT)  

 

 

 
Gambar 2. Bagan alir penelitian 

 

 
Gambar 3. Bagan alir penelitian (lanjutan) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Evapotranspirasi Potensial 

      Evapotranspirasi potensial berdasarkan 

data klimatologi Stasiun M. Salahuddin Bima 

tahun 2009 menunjukkan bahwa angka 

evapotranspirasi rata-rata bulanan berkisar 

antara 117,71 mm/bulan – 284,54 mm/bulan. 

Angka ini setara dengan 4,20 mm/hari – 9,18 

mm/hari. 

 

Tabel 1. Perhitungan evapotranspirasi pada catchment area AWLR Matua 

 

2. Hujan-limpasan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan metode 

metode F.J. Mock, NRECA, ANN, dan regresi 

pada tahap kalibrasi, diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

 

Tabel 2. Hasil kalibrasi metode F.J. Mock tahun 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran IV.2 Rekapitulasi hasil kalibrasi metode F.J. Mock tahun 2009

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

1.741 1.679 1.811 1.542 1.238 1.038 0.977 0.976 0.985 1.013 0.956 1.141 15.097

2.013 1.872 1.614 1.404 1.184 0.944 0.809 0.717 0.655 0.719 0.900 0.757 13.587

Simulasi Jumlah

Q Observasi

Q Mock
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Tabel 3. Hasil kalibrasi metode NRECA tahun 2009 

 
 

 
Gambar 5. Grafik hasil kalibrasi debit bulanan dengan metode NRECA 

 

Tabel 4. Hasil kalibrasi metode ANN tahun 2009 

 

 
Gambar 6. Grafik hasil kalibrasi debit bulanan dengan metode ANN 

 

 

Lampiran  Rekapitulasi kalibrasi debit bulanan dengan metode NRECA tahun 2009

Simulasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des Jumlah

Q. NRECA 2.10371 1.82782 1.40925 1.15031 0.89057 0.7362 0.569962 0.45597 0.37693 0.291917 0.24368 0.18995 10.2463

Q. Obs 1.74 1.68 1.81 1.54 1.24 1.04 0.98 0.98 0.99 1.01 0.96 1.14 15.0967

Lampiran VI.1 Rekapitulasi kalibrasi debit bulanan dengan metode ANN tahun 2009

Simulasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des Jumlah

Q. ANN 1.768 1.653 1.736 1.501 1.297 0.999 1.071 0.926 0.929 1.052 1.150 1.015 15.09700

Q. Obs 1.741 1.679 1.811 1.542 1.238 1.038 0.977 0.976 0.985 1.013 0.956 1.141 15.09667

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qobs
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Tabel 5. Hasil kalibrasi metode regresi tahun 2009-2010 

 
 

 
Gambar 7. Grafik hasil kalibrasi debit bulanan dengan metode regresi 

       

Untuk menilai kedekatan atau kecocokan 

data hasil pemodelan dengan data hasil 

pengamatan dilakukan uji kecocokan berupa 

parameter statistik. Parameter statistik tersebut 

diantaranya adalah koefisien korelasi (r), 

Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE), dan volume 

error (VE). Berdasarkan hasil perhitungan 

dalam pengalihragaman hujan-limpasan 

dengan menggunakan metode Mock, NRECA, 

ANN, d an regresi diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6. Rekapitulasi hasil uji statistik pada tahap kalibrasi dan verifikasi 

No. 
Goodness 

of fit test 

Metode 

Mock NRECA ANN Regresi 

Kal Ver Kal Ver Kal Ver Kal Ver 

1. r 0,943 0,451 0,91 0,42 0,966 0,721 0,915 0,706 

2. NSE 0,5 0,694 -1,75 -0,72 0,933 -242,4 0,835 -308.61 

3. VE 0,1 0,121 0,32 0,08 0,0022 7,096 0,01 8,009 

% 85 % 70 % 40 % 45 % 100 % 35 % 100 % 35 % 

% 77,5 % 42,5 % 67,5 % 67,5 % 

Sumber: Hasil perhitungan 

 

Lampiran VII.2 Rekapitulasi kalibrasi debit bulanan dengan metode regresi tahun 2009

Simulasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des Jumlah

Q. Regresi 1.601 1.602 1.700 1.636 1.451 1.118 1.037 0.838 0.917 1.134 1.187 1.032 15.254

Q. Obs 1.74 1.68 1.81 1.54 1.24 1.04 0.98 0.98 0.99 1.01 0.96 1.14 15.097
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Dari analisis yang telah dilakukan, metode 

Mock dianggap sebagai metode yang paling 

cocok dalam penggambaran hubungan curah 

hujan-limpasan untuk catchment area 

AWLR Matua dengan hasil uji statistik yang 

cukup memuaskan dibandingkan dengan 

ketiga metode lainnya. Adapun parameter 

model Mock yang dianggap mampu 

mewakili karakteristik catchment area 

AWLR Matua adalah sebagai berikut: m 

(exposed surface) = 4%, PF (Percentage 

Factor) = 10%, ISM (Initial Soil Moisture) = 

61,14 mm, SMC (Soil Moisture Capacity) = 

50 mm, Icw = 0,846, Icd = 0,85, k (faktor 

resesi air tanah) = 0,89, dan Vn-1 (initial 

groundwater storage) = 410,4 mm. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis yang telah diperoleh pada 

studi ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan metode F.J. Mock, 

NRECA, ANN, dan regresi dalam 

menggambarkan hubungan curah-hujan 

limpasan pada catchment area AWLR 

Matua berdasarkan tahap kalibrasi dan 

verifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Hasil uji kecocokan dengan 

metode F.J. Mock untuk tahap 

kalibrasi adalah nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,943, NSE = 0,500, 

dan volume error (VE) = 0,1 

sedangkan untuk tahap verifikasi 

menunjukkan nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,451, NSE = 0,694, 

dan volume error (VE) = 0,121. 

b. Hasil uji kecocokan dengan 

metode NRECA untuk tahap 

kalibrasi adalah nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,91, NSE = -1,748, 

dan volume error (VE) = 0,32 

sedangkan untuk tahap verifikasi 

menunjukkan nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,42, NSE = -0,719, 

dan volume error (VE) = 0,08. 

c. Hasil uji kecocokan dengan 

metode ANN untuk tahap kalibrasi 

adalah nilai koefisien korelasi (r) = 

0,966, NSE = 0,933, dan volume 

error (VE) = 0,0022x10
-2

 

sedangkan untuk tahap verifikasi 

menunjukkan nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,721, NSE = -242,4, 

dan volume error (VE) = 7,096. 

d. Hasil uji kecocokan dengan 

metode regresi untuk tahap 

kalibrasi adalah nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,915, NSE = 0,835, 

dan volume error (VE) = 0,0104 

sedangkan untuk tahap verifikasi 

menunjukkan nilai koefisien 

korelasi (r) = 0,706, NSE = -

308,61, dan volume error (VE) = 

8,009. 

2. Hasil uji kecocokan (goodness of fit 

test) hasil  goodness of fit test pada 

tahap kalibrasi dan verifikasi 

menunjukkan model yang paling cocok 

dalam penggambaran curah-hujan 

limpasan untuk catchment area AWLR 

Matua adalah metode F.J Mock bila 

dibandingkan dengan metode lainnya.  

3. Nilai parameter metode F.J Mock di 

dalam modelisasi hubungan curah 

hujan limpasan pada catchment area 

AWLR Matua adalah m (exposed 

surface) = 4%, PF (Percentage Factor) 

= 10%, ISM (Initial Soil Moisture) = 

61,14 mm, SMC (Soil Moisture 

Capacity) = 50 mm, Icw = 0,846, Icd = 

0,85, k (faktor resesi air tanah) = 0,89, 

dan Vn-1 (initial groundwater storage) 

= 410,4 mm. 

SARAN 

Dari studi yang telah dilakukan, ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai 

masukan atau saran yang diperlukan untuk 

pengembangan selanjutnya, diantaranya: 

1. Di dalam modelisasi dengan 

menggunakan metode Mock, NRECA, 

ANN, dan regresi, data yang 

diperlukan diharapkan agar cukup 

lengkap dan valid. Data yang lengkap 

dan valid diperlukan agar hasil analisis 

yang didapatkan nantinya menjadi 

lebih optimal. 
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2. Perlu adanya penelitian lanjutan dalam 

penggunaan software terkait dengan 

pembangkitan data debit. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan 

dengan menggunakan metode yang 

berbeda, karena semakin banyak 

metode yang digunakan diharapkan 

akan diperoleh hasil yang lebih optimal 

dan akurat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Adidarma, Wanny K., Iwan K. Hadihardaja, 

dan Sri Legowo. 2004. 

“P        g   P         H    -

Limpasan antara Artificial Neural 

Network ( NN)     NREC ”  

Jurnal Teknik Sipil. Vol. 11. No. 3. 

Anonim. 1986. Standar Perencanaan Irigasi 

KP-01. Bandung: C. V. Galang 

Persada. 

      , P    D     H        9  “Artificial 

Neural Network dalam Hidrologi, 

S     P  g     ”  Jurnal Ilmiah 

“GRADIEN”. Vol. 1. No. 1. 

      , P    D     H           “         

Model Regresi dalam 

Pengalihragaman Hujan Limpasan 

Terkait dengan Pembangkitan Data 

D    ”  Jurnal Ilmiah 

”GRADIEN”. Vol. 6. No. 1. 

B       , M  B g          ”         

Kondisi Sumber Daya Air di DAS 

Pelaparado dan Implikasinya 

Terhadap Upaya Konservasi 

S      D       ”  Jurnal Teknik 

REKAYASA. Vol. 13. No. 1. 

Hadihardaja, Iwan K., Sugeng Sutikno. 

      “P         C     H    -

Limpasan Menggunakan Artificial 

Neural Network (ANN) dengan 

Metode Backpropagation”  Jurnal 

Teknik Sipil ITB. Vol. 12. No. 4. 

Harto, Sri. 1993. Analisis Hidrologi. Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

Junsawang, P., J. Asavanant, dan C. 

L             7  “Artificial Neural 

Network Model for Rainfall-Runoff 

Relationship”  ASIMMOD: 267-

273. 

Kesuma, Raras Phusty., Agus Hari Wahyudi, 

    S              “         

Metode Mock, NRECA, Tank 

Model, dan Rainrun di Bendung 

Trani, Wonotoro, Sudangan dan 

       ”  E-Jurnal MATRIKS 

Teknik Sipil. Vol. 1. No. 4. 

M      , D  N ,           7  “Model 

Evaluation Guidelines for 

Systematic Quantification of 

Accuracy in Watershed 

Simulations”  Transactions of the 

ASABE. Vol. 50(3): 885-900. 

S  w   , J               “K       ”  

(Online) 

http://www.jonathansarwono.info/k

orelasi/korelasi.htm (Diunduh pada 

tanggal 25 Juni 2015). 

Setiawan, Budi I., dan Rudiyanto. 2004. 

“         N      N  w           

Prediksi Aliran Sungai (Studi 

Kasus DAS Cidanau, Indonesia dan 

D S T       , J    g)”  Prosiding 

Semiloka Teknologi Simulasi dan 

Komputasi serta Aplikasi 2004 – 

BPPT, Jakarta. 

Soemarto, C.D. 1987. Hidrologi Teknik. 

Edisi ke-2. Surabaya: Usaha 

Nasional. 

Soewarno. 1995. Hidrologi: Aplikasi Metode 

Statistik untuk Analisis Data. Jilid 

2. Bandung: N O V A. 

Suncaka, Bintang., Hadiani R., dan Agus H. 

         “         K         

Metode Mock dengan Data Hujan 

 ,   ,    H            B      ”. e-

Jurnal Matriks Teknik Sipil. Vol. 1. 

No. 4. 

Suprayogi, Imam., Manyuk Fauzi, Bochari, 

R      g     H        “P        

Ketersediaan Air Sebuah Daerah 

Aliran Sungai Menggunakan 

P          M     R      ”. 

Jurnal APTEK. Vol. 4. No. 2. 

Suprayogi, Imam., Yohanna Lilis H., Lita 

Darmayanti, dan Trimaijon. 2013. 

“         H     D          D S 

Indragiri Menggunakan Pendekatan 

M      H CRES”  Konferensi 

Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTeks 

7). Surakarta: Universitas Sebelas 

Maret (UNS). 



12 

 

Suripin. 2003. Sistem Drainase Perkotaan 

yang Berkelanjutan. Edisi ke-1. 

Yogyakarta: Andi. 

Susanti, Ili. 2014. Sistem Peramalan 

Kenaikan Permukaan Air dengan 

Artificial Neural Networks 

Backropagation (Studi Kasus: Desa 

Tanjung Jaya, Kelurahan 

Surabaya, Kecamatan Sungai 

Serut, Kota Bengkulu). Bengkulu: 

Fakultas Teknik, Universitas 

Bengkulu. 

Syam, Rukman. 2013. Analisis Kesesuaian 

Lahan untuk Pengembangan 

Tanaman Jagung di Desa Padang 

Loang Kabupaten Pinrang. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Pertanian, 

Universitas Hasanuddin. 

Triatmodjo, Bambang. 2008. Hidrologi 

Terapan. Yogyakarta: Beta Offset. 

Tunas, I Gede., dan Surya B. Lesmana. 

      “         P        g   

Perkiraan Debit Menggunakan 

M     M        NREC ”. 

Infrastruktur. Vol. 1. No. 1. 

Wirasembada, Yanuar Chandra. 2012. 

Pendugaan Reliablity Waduk 

Nadra Krenceng PT. Krakatau 

Tirta Industri. Skripsi. Bogor: 

Fakultas Teknologi Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor. 

 

 

 

 

 

 

 


