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Abstrak

Perencanaan hidrologi selalu berkaitan dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS). Di
dalam sistem DAS dijumpai beragam komponen antara lain karakteristik DAS, vegetasi, jenis tanah,
aliran air dan hujan yang berinteraksi secara dinamis, dimana karakteristik DAS tersebut sangat
berpengaruh terhadap kondisi debit aliran sungai. Dalam kaitan ini diperlukan suatu sistem yang
dapat mengalihragamkan suatu masukan karakteristik daerah pengaliran sungai tertentu menjadi
keluaran debit yang disebut model hidrologi. Model Mock merupakan model simulasi yang relatif
sederhana dan cukup baik dalam penaksiran debit sungai dengan interval waktu bulanan. Model ini
bertujuan menggambarkan tanggapan suatu DAS terhadap proses hidrologi yang terjadi jika diberi
masukan-masukan tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengaruh parameter model terhadap debit sungai
Meninting. Masukan utama pada model Mock berupa curah hujan setengah bulanan, data
evapotranspirasi dan parameter terkait, sedangkan keluaran model berupa debit aliran. Analisa data
menggunakan bantuan Microsoft Excel.

Hasil analisis data dengan Model Mock pada Sungai Meninting diperoleh besarnya nilai-nilai
Parameter Mock pada Pos AWLR Belencong. Pada pos AWLR diperoleh nilai i = 0,1 mm, ISM = 100
mm, SMC = 150 mm, SS = 2968 mm, dan k = 0,70 mm. Dari analisis data dengan Model Mock
diperoleh pengaruh parameter-parameter pembentuk debit. Semakin besar nilai i, ISM, SMC dan k
maka debit yang dihasilkan akan semakin kecil begitupun sebaliknya apabila nilai i, ISM, SMC dan k
kecil maka debit yang dihasilkan besar. Semakin besar nilai SS maka debit yang dihasilkan akan
semakin besar begitupun sebaliknya apabila nilai SS kecil maka debit yang dihasilkan kecil. Sehingga
diperoleh besarnya debit yang dihasilkan oleh Model Mock lebih kecil daripada debit yang diperoleh
dari data terukur yang sudah ada.

Kata kunci : Parameter, Model Mock, Debit aliran sungai
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya air sungai
merupakan usaha untuk menyediakan dan
memanfaatkan air untuk menunjang kehidupan
manusia. Kegiatan pembangunan seperti
pembangunan bendung/waduk untuk irigasi,
PLTA dan sumber air bersih memerlukan
dukungan analisis data awal tentang
ketersediaan air yang akurat. Pada beberapa
kasus, data debit tercatat disuatu stasiun
hidrometri yang diinginkan untuk menunjang
kebutuhan pengembangan wilayah sungai
sering belum tersedia lengkap. Walaupun ada,
namun tidak tercatat secara kontinyu
sepanjang tahun sehingga dalam keadaan
memaksa diperlukan adanya pengukuran
langsung di lapangan yang memerlukan waktu,
materi dan tenaga.

Perencanaan hidrologi selalu berkaitan
dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS).
Di dalam sistem DAS dijumpai beragam
komponen antara lain karakteristik DAS,
vegetasi, jenis tanah, aliran air dan hujan yang
berinteraksi secara dinamis, dimana karakteristik
DAS tersebut sangat berpengaruh terhadap
kondisi debit aliran sungai. Kegiatan analisis
hidrologi untuk berbagai kepentingan
pengembangan sumber daya air, dalam banyak
kasus diperlukan data debit sungai dengan
jangkauan data yang jauh lebih panjang (dalam
batas tertentu) dibanding dengan jangkauan data
yang tersedia. Dalam kaitan ini diperlukan suatu
sistem yang dapat mengalihragamkan suatu
masukan karakteristik daerah pengaliran sungai
tertentu menjadi keluaran debit yang disebut
model hidrologi.

Beberapa model yang banyak diterapkan di
Indonesia sepi Tank Model dari Jepang, HEC-1
dari Corps of Engineers USA, TR-20 dari Soil
Conservation Service USA, API dari USA,  SWM-
IV dari Universitas Stanford, KWM dari USA,
SSARR dari Corps of Engineers USA.
Kebanyakan dari model tersebut dibuat di mana
faktor-faktor yang mempengaruhi proses
terbentuknya aliran berdasarkan kondisi lokasi
pengembangan dari model tersebut, sehingga
apabila diterapkan di Indonesia maka faktor-
faktor yang berpengaruh pada terbentuknya
aliran tentulah berbeda.

Model Mock merupakan model simulasi
yang relatif sederhana dan cukup baik dalam
penaksiran debit sungai dengan interval waktu
bulanan. Dalam pengembangan model ini
banyak digunakan aplikasi pengembangan
sumber daya air seperti irigasi dan penyedian air
baku. Model ini bertujuan menggambarkan
tanggapan suatu DAS terhadap proses hidrologi
yang terjadi jika diberi masukan-masukan
tertentu.

Parameter-parameter Model Mock yang
dapat mempengaruhi debit di sungai antara lain
luas DAS (A), curah hujan (P), evapotransipirasi
(Eto), panjang sungai (L), koefisien infiltrasi (i),
initial soil moisture (ISM), soil moistuer capacity
(SMC), groundwater resesi constant (k) dan initial
groundwater storage (IGWS atau SS). Mengingat
studi yang terkait dengan permasalahan ini
masih jarang ditemukan maka dirasa perlu
dilakukan studi untuk mengetahui pengaruh
parameter Model Mock terhadap debit aliran
sungai khususnya Sungai Meninting.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka

dalam tugas akhir ini terdapat beberapa
permasalahan, yaitu:
1. Bagaimanakah perbandingan debit yang

dihasilkan oleh parameter-parameter Model
Mock dengan besarnya debit yang ada pada
Sungai Meninting?

2. Bagaimanakah korelasi antara parameter
pembentuk aliran Sungai Meninting?

3. Bagaimanakah pengaruh parameter-
parameter Model Mock tersebut terhadap
debit aliran Sungai Meninting?

1.3. Batasan Penelitian
Untuk lebih mengarahkan pembahasan

dan memperoleh materi yang punya relevansi
dengan permasalahan yang ada, maka
pokokpermasalahan dalam studi ini  adalah:
1. Model hujan yang digunakan adalah Model

Mock.
2. Analisa Evapotranspirasi.
3. Keseimbangan air dipermukaan tanah.
4. Data curah hujan yang digunakan adalah

data stasiun hujan yang dianggap mewakili
kondisi hujan didaerah tersebut, yaitu
Stasiun Hujan Gunung Sari, Stasiun Hujan
Sesaot dan Stasiun Hujan Keru dalam kurun
waktu 1999-2013 yang diperoleh dari
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Informasi Sumber Daya Air (BISDA)
Provinsi NTB.

5. Data debit yang digunakan adalah debit
setengah bulanan dari Pos AWLR
Belencong dalam kurun waktu 1999-2013
yang diperoleh dari Balai Informasi Sumber
Daya Air (BISDA) Provinsi NTB.

6. Tampungan air tanah.
7. Faktor karakteristik hidrolgi.
8. Data klimatologi yang digunakan adalah

data klimatologi dari Stasiun Klimatologi
Kediri dan Pos Iklim Kopang.

9. Korelasi dengan regresi linier berganda.

1.4. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perbandingan debit

yang dihasilkan oleh parameter-parameter
Model Mock dengan besarnya debit yang
ada pada Sungai Meninting.

2. Untuk menentukan korelasi antar
parameter pembentuk aliran Sungai
Meninting.

3. Untuk mengetahui pengaruh parameter-
parameter Model Mock terhadap debit
aliran pada Sungai Meninting.

1.5. Batasan Penelitian
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari

studi ini adalah:
1. Dapat menjadibahan referensi bagi

mahasiswa yng tertarik dalam bidang
hidrologi, khususnya debit aliran sungai.

2. Dapat digunakan dalam pengembangan
sumber daya air.

3. Dapat memberikan masukan dan bahan
pertimbangan bagi instansi terkait agar
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin
bagi kepentingan masyarakat.

2. Landasan Teori

2.1 Hujan
Hujan merupakan komponen masukan

yang paling penting dalam proses hidrologi,
karena jumlah kedalaman hujan (rainfall depth)
ini yang dialihragamkan menjadi aliran di
sungai, baik melalui limpasan permukaan
(surface runoff), aliran antara (interflow, sub
surface flow) maupun sebagai aliran air tanah
(ground water flow) ( Sri Harto, 1993).

2.2 Konsep Dasar Model Hidrologi
Model hidrologi merupakan sebuah sajian

sederhana dari sebuah sistem hidrologi yang

kompleks (Sri Harto,1993). Model hidrologi
bertujuan menggambarkan tanggapam suatu
DAS terhadap proses hidrologi yang terjadi jika
diberi masukan-masukan tertentu. Dalam
penyusunan model hidrologi, titik berat analisis
dipusatkan pada proses pengalihragaman hujan
menjadi debit melalui suatu sisitem DAS.

2.3. Analisa Data Curah Hujan

2.2.1. Rata-rata Curah Hujan
Curah hujan rerata daerah harus

diperkirakan dari beberapa titik pengamatan
curah hujan. Cara-cara perhitungan curah
hujan rerata dibeberapa titik yaitu:

1. Cara rata-rata aljabar
2. Cara polygon Thiessen
3. Cara garis potongan (Isohyet)

2.2.2. Uji Konsistensi Data Hujan
Uji konsistensi data dengan mengunnakan

metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums),
digunakan untuk menguji ketidakpanggahan
antar data dalam stasiun itu sendiri dengan
mendeteksi pergeseran nilai rata-rata (mean).

2.4 Konsep Neraca Air Model Mock
Peredaran air di Indonesia dapat dipisahkan

menjadi 3 bagian utama yaitu hujan, air
permukaan dan aliran air tanah. Hujan tersedia
dalam jumlah yang sangat besar sebagian
diuapkan pada permukaan tanah. Penguapan
yang terjadi tersebut kurang lebih setengah dari
total hujan yang terjadi, kemudian sisanya
menjadi debit sungai baik melalui permukaan
maupun air tanah (Mock, 1973)

Dalam pemahaman model ini maka sesuai
dengan konsep dari F.J Mock maka pemisalan
dalam peredaran air ini akan dijelaskan menjadi
tiga bagian yaitu evapotranspirasi,
keseimbangan air di permukaan, dan tampungan
air tanah.

2.4.1 Evapotranspirasi
Besarnya evapotranspirasi dihitung

dengan menggunakan metode Penman
(modifikasi FAO) dengan data klimatologi
terdekat dengan stasiun referensi. Persamaan
Penman modifikasi FAO adalah sebagai berikut:

Et0 = c·(W ·(0,75RS –Rnl)+(1-W) · f(u)· (ea –ed)

dengan :
Et0 : evapotranspirasi potensial (mm/hari),
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W : faktor temperatur dan ketinggian
(Tabel 2.2),

Rnl : radiasi bersih gelombang panjang
(mm/hari).

Rs : radiasi gelombang pendek(mm/hari),
f(u): fungsi kecepatan angin,
ea : tekanan uap jenuh (mbar) (Tabel 2.2),
ed : tekanan uap nyata (mbar),
c : angka koreksi bulanan (Tabel 2.3).

2.4.2 Keseimbangan Air di Permukaan Tanah
Pada saat terjadi hujan tidak semua air

mencapai permukaan tanah karena adanya
evapotranspirasi. Curah hujan yang mencapai
permukaan tanah dapat dirumuskan sebagai
berikut :

ER = P – Et
dengan :

ER : excess rainfall (mm/hari),
P : hujan (mm/hbln),
Et : evapotranspirasi (mm/bln).

2.4.3 Tampungan Air Tanah
Kelebihan air (water surplus) ditentukan

berdasarkan besaran hujan, evapotranspirasi,
dan perubahan kandungan air tanah. Kelebihan
air dapat dirumuskan sebagai berikut :

WS = ER – ISM
dengan :

WS : kelebihan air (mm/bln)
ISM : perubahan nilai kelembaban

tanah (mm/bln)

Sebagian dari kelebihan air dengan segera
dilimpaskan sebagian limpasan langsung dan
sebagaian lagi diserapkan apabila telah tercapai
kapasitas lapang maka jumlah air perkolasi akan
menaikan kandungan air akuifer yang
menyebabkan meningkatnya aliran dasar (base
flow).

Dalam perhitungan aliran dasar diambil
asumsi sebagai berikut :
a. Laju infiltrasi ditentukan berdasarkan selisih

antara nilai kelebihan air dengan nilai aliran
permukaan.

b. Dalam perhitungan kandungan air tanah
digunakan rumus sebagai berikut :

Vi   = k · Vi-1 +0.5(I +K)Ii
ΔVi = Vi – Vi-1

dengan :
Vi : volume air tanah (mm/bln),
k : faktor resesi aliran air tanah,
ΔVi : perubahan volume aliran air tanah

(mm/bln),

Vi : volume air tanah bulan ke-n (m/bln),
Vi-1 : volume air tanah bulan ke (n-1)

(mm/bln),
SS : Vi-1 pada awal permulaan perhitungan

(mm/bln).
c. Besarnya aliran sungai ditentukan

berdasarkan rumus-rmus dibawah :
BF   = I – Δ V
DRO = WS – I
QRO = (DRO + BF)×A)

dengan :
BF : aliran dasar (mm/bln),
I : infiltrasi (mm/bln),
ΔV : perubahan kandungan air tanah

(mm/bln),
DRO : aliran permukaan (mm/bln),
WS : kelebihan air (mm/bln),
QRO : debit aliran (m3/ dtk),
A : luas daerah tangkapan (km2).

Untuk menyederhanakan pemahaman
model mock dapat dijelaskan dengan skema
model tangki sebagai berikut :

Gambar 1 Model Tangki Mock

2.5 EvaluasiKetelitian Model
Ketelitian model tergantung pada tiga

faktor yaitu ketersediaan data masukan,
keefektifitasan pada penilaian pada parameter
dan kesalahan-kesalahan pada model itu.

Pengujian ketelitian model dapat dilakukan
jika hanya terdapat data terukur yang digunakan
sebagai data masukan model yang kemudian
menghasilkan data simulasi dimana model dapat
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dikatakan teliti jika terdapat nilai korelasi yang
tinggi antara data hasil simulasi dan terukur.

Pada penelitian ini digunakan koefisien
korelasi (R) dan kesalahan volume (VE), sebagai
kriteria uji ketelitian model (Setiawan, 2002).

Koefisien korelasi (R) adalah harga yang
menunjukan besarnya keterikatan antara nilai
observasi dengan nilai simulasi. Jika harga
koefisien korelasi 0.7 hingga 1 menunjukan
adanya derajat asosiasi yang tinggi, sedangkan
koefesien korelasi lebih tinggi dari 0.4 hingga
dibawah 0.7 menunjukan hubungan substansial,
koefesiennya antara 0.2 hingga 0.4 menunjukan
adanya korelasi yang rendah, dan apabila kurang
dari 0.2 dapat diabaikan (Damandjaja, 1998)

Koefesien korelasi dirumuskan sebagai
berikut : = ( )

²

² = ∑ ( ͥ − )
² = ∑ ( ͥ − ͥ )= ∑ ͥ

dengan :

Qi sim= debit simulasi periode ke i (m3/s),
Qi obs = debit observasi ke i (m3/s)
Q = debit observasi rerata (m3/s),
N = jumlah data.

Kesalahan volume adalah nilai yang
menunjukan perbedaan volume hasil simulasi
dan observasi selama periode simulasi. Jika nilai
kesalahan volume sangat kecil berarti volume
nilai simulasi dan observasi hampir sama.
Sebaliknya jika nilai kesalahan volume sangat
besar maka terjadi penyimpangan hasil simulasi
dan observasi. Kesalahan volume dirumuskan
sebagai berikut :

= ͥ ∑ ͥ∑ ͥ

dengan :

VE = volume error,
Qi obs = debit pengamatan (m3/s),
Qi sim = debit simulasi (m3/s),
N = jumlah data.

2.6 Kalibrasi Model
Dalam proses simulasi selalu terdapat

penyimpangan hasil dan hal ini tidak dapat
dihindari karena model merupakan suatu
proses pendekatan terhadap proses yang
sesungguhnya terjadi. Namun bukan berarti
penyimpangan hasil adalah suatu nilai yang
wajar apalagi jika terjadi penyimpangan yang
cukup besar.

Proses kalibrasi merupakan upaya untuk
memperkecil penyimpangan yang terjadi.
Kalibrasi didefinisikan sebagai proses
penyesuaian parameter model yang
berpengaruh terhadap kejadian aliran. Besar
parameter tidak dapat ditentukan dengan pasti,
sehingga proses kalibrasi dikatakan berhasil
jika nilai parameter telah mencapi patokan
ketelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini
patokan ketelitian yang digunakan meliputi :
koefisien korelasi dan kesalahan volume.

2.7 Regionalisasi Parameter Model
Pelaksanaan simulasi model Mock akan

menghasilkan keluaran yang berupa
parameter-parameter pembentuk debit menurut
konsep Mock yaitu aliran dasar (BF) dan aliran
permukaan (DRO). Untuk menguji keberlakuan
parameter-parameter tersebut pada daerah
yang lebih luas dalam hal ini sungai Meninting,
maka diperlukan regionalisasi parameter hasil
keluaran model dengan membandingkan
terhadap suatu nilai yang spesifik tertentu pada
DAS seperti hujan, evapotranspirasi, luas DAS
dan panjang sungai dengan menggunakan
analisis statistik. Dalam penelitian ini digunakan
analisis regresi linier berganda.

2.8 Regresi Linier Berganda
Model-model regresi yang menggunakan

lebih dari satu variabel bebas disebut model
regresi beganda. Regresi berganda adalah salah
satu teknik statistik yang digunakan secara luas.
Pada umumnya, variabel tidak bebas atau
respon y dapat dihubungkan ada k variabel-
variabel tersebut :

y =ß0+ß1x1 +ß2x2 + .... +ßkxk +ɛ

dengan :
k = variable bebas,
ßj,j = 0,1,…,k koefesien regresi,
y dan x1,x2,….xk = hubungan fungsional.
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Beberapa range variabel bebas model
regresi linier diatas adalah sebuah pendekatan
yang cocok (William dan Douglas, 1990).
Persamaan tersebut diduga oleh persamaan
dibawah ini :

Ŷ = b0 +b1X1 +b2X2 +b3X3 +…..+bkXk

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Gambar 2. Peta DAS Meninting

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Data Curah Hujan
Data curah hujan yang dibutuhkan adalah

data curah hujan setengah bulanan sebagai input
data. Pada Sungai Meninting terdapat 3 stasiun
pengukuran hujan yaitu Stasiun Gunung Sari,
Stasiun Sesaot dan Stasiun Keru yang tercatat
pada Balai Informasi Sumber Daya Air Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

3.2.2 Data Debit Aliran Sungai
Data debit aliran sungai sangat

dibutuhkan untuk kepentingan kalibrasi model.
Data ini digunakan sebagai pembanding dengan
debit keluaran model. Dan debit ini diambil data
yang dikeluarkan dari Balai Informasi Sumber
Daya Air Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan
studi terdahulu. Data debit yang digunakan
adalah debit setengah bulanan yang tercatat
pada Balai Informasi Sumber Daya Air Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

3.2.3 Data Klimatologi
Data klimatologi yang dibutuhkan adalah

data klimatolgi yang diperoleh dari Stasiun
Klimatologi Kediri dan Pos Iklim Kopang. Data ini
digunakan untuk menghitung besarnya
evapotranspirasi pada stasiun pengukur curah
hujan. Faktor-faktor klimatologi yang dibutuhkan

seperti kelembaban relatif, suhu, lama
penyinaran matahari dan kecepatan angin.

3.2.4 Data Evapotranspirasi
Data evapotranspirasi merupakan salah

satu data masukan dalam model Mock ini.
Hitungan besarnya evapotranspirasi potensial
(PET) dilakukan dengan metode Penman-
Montheit yang didapat dengan memasukan
faktor-faktor klimatologi seperti kelembaban
relatif, suhu, lama penyinaran matahari dan
kecepatan angin.

3.2.5 Data Luas DAS dan Panjang Sungai
Data ini merupakan salah satu yang

digunakan sebagai data masukan untuk menguji
keberlakuan parameter secara umum pada
Sungai Meninting. Data luas DAS juga digunakan
sebagai salah satu data masukan model. Data
luas DAS dan panjang sungai yang digunakan
adalah data luas DAS dan panjang sungai yang
diperoleh dari Blai Informasi Sumber Daya Air
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.3 Pengolahan Data
1. Uji konsistensi data curah hujan

Data curah hujan dari tahun 1999 sampai
dengan 2013 yang diperoleh dari BISDA di
uji kekonsistensinya dengan menggunakan
metode RAPS untuk mengetahui data yang
digunakan konsisten atau tidak terhadap
kondisi di lapangan.

2. Analisa curah hujan rerata daerah
Stasiun pengukuran curah hujan pada DAS
Meninting yaitu Stasiun Gunung Sari,
Stasiun Sesaot dan Stasiun Keru tidak
tersebar secara merata oleh karena itu
untuk analisa curah hujan rerata daerah
digunakan metode Polygon Thiessen.

3. Analisa evapotranspirasi
Data-data klimatologi yaitu temperatur,
kelembaban relatif, kecepatan angin dan
penyinaran matahari yang diperoleh dari
Stasiun Klimatologi Kediri dan Pos Iklim
Kopang dari tahun 1999 sampai dengan
2013 diambil rata-ratanya untuk setiap data
klimatologi. Data rata-rata klimatologi
tersebut digunakan untuk analisa
evapotranspirasi dengan menggunakan
metode Penman modifikasi FAO.

4. Memasukan nilai awal parameter Model
Mock.
Penetapan nilai awal merupakan bagian
yang sangat penting dalam proses kalibrasi



7

karena berdasarkan nilai ini akan
berlangsung proses iterasi secara otomatis.
Banyak sedikitnya proses iterasi serta besar
kecilnya penyimpangan yang terjadi
dipengaruhi oleh penetapan nilai awal
parameter. Oleh karena itu penetapan nilai
ini tidak boleh dilakukan dengan
memasukan nilai secara sembarangan
tetapi setidaknya dapat menghasilkan
keluaran relatif masuk akal. Seperti tidak
dimungkinkan terjadi debit yang mempunyai
nilai negatif. Penetapan nilai awal parameter
model dapat dilakukan dengan
menggunakan patokan sebagai berikut :

a. Nilai koefisien infiltrasi (i) berkisar antara
nol hingga satu.

b. Nilai faktor resesi aliran tanah (k)
diperkirakan lebih besar dari nol dan lebih
kecil dari satu.

c. Soil Moisture Capacity ditaksir
berdasarkan kondisi porositas lapisan
tanah atas dari DAS. Mengingat
terbatasnya data dari cathment area nilai
ini ditaksir hingga didapatkan keluaran
debit yang cukup baik dengan cara coba
ulang.

d. Nilai Initial Soil Moisture (ISM) dan nilai
besaran volume air pada saat mulai
perhitungan (SS) di coba secara trial and
error sehingga didapatkan nilai debit
keluaran model yang realistis.

5. Pengkalibrasian model secara otomatis
dengan metode solve.
Untuk mencari nilai standar parameter
Model Mock digunakan fungsi tujuan dan
kendala dibawah ini :

R ≥ 0,75; VE ≤ 0.05; 0 < i < 1; 0 < k < 1
SMC > 0; ISM > 0; SS > 0

dengan :
R = Koefesien korelasi antara debit

hitungan dengan pengamatan,
VE = Perbedaan volume debit hitungan

dan pengamatan
I = Koefesien infiltrasi,
SMC = Kapasitas Kelembaban Tanah,
ISM = Perubahan Nilai Kelembaban

Tanah,
SS = Simpanan Air Tanah,
K = Faktor Resesi Air Tanah

6. Pengujian keberlakuan parameter keluaran
model di Sungai Meninting.
Untuk menguji keberlakuan parameter
keluaran model di Sungai Meninting
dilakukan dengan cara statistik yaitu cara

regresi linier berganda. Cara ini dilakukan
untuk mencari hubungan antara nilai
parameter hasil keluaran model dengan nilai
yang spesifik pada kondisi DAS.

Setelah didapatkan nilai-nilai dari hasil
perhitungan diatas maka nilai parameter-
parameter tersebut dibandingkan dengan nilai
debit hasil pengamatan dan diuji hubungan
keduanya dengan cara statistik.
Setelah didapatkan nilai-nilai dari hasil
perhitungan diatas maka nilai parameter tersebut
dibandingkan dengan nilai debit hasil
pengamatan dan diuji hubungan keduanya
dengan cara statistik.

3.3 Kalibrasi Model dengan Fasilitas Solver
Proses kalibrasi parameter tujuannya agar

tercapainya nilai koefesien korelasi yang tinggi
dan nilai kesalahan volume yang rendah pada
perbandingan nilai debit hasil keluaran model
dengan debit hasil pengamatan.

Fasilitas solver hanya dapat dijalankan
dengan menggunakan lembar kerja dari
perangkat lunak Microsoft Excel. Dalam
penggunaan fasilitas dalam kalibrasi parameter
Model Mock, diperlukan perumusan model kedalam
lembar kerja. Fasilitas solver digunakan pada
awal proses simulasi model untuk
pengidentifikasian nilai parameter pada kondisi
awal dengan kendala yang ditentukan dan pada
akhir dari proses simulasi, yaitu tercapai tidaknya
fungsi tujuan dari model. Proses iterasi baru
akan berhenti jika fungsi tujuan dan kendala
tercapai atau mendekati dari nilai disyaratkan.

Bagan alir proses perumusan model dan
proses kalibrasi model disajikan pada gambar di
berikut.
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Gambar 3 Bagan Alir Studi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Konsistensi Data Curah Hujan
Dari hasil perhitungan untuk Uji RAPS data

curah hujan, didapatkan nilai Q/√ < Q/√ serta
R/√ < R/√ Tabel 95% memenuhi syarat.

Tabel 1 Hasil Uji RAPS Stasiun Gunung Sari,
Sesaot dan Keru

NO STASIUN

HUJAN

Q/(n^0,5) R/(n^0,5) KET.

HITUNGAN TABEL HITUNGAN TABEL

1 Gunung Sari 0,97 1,18 0,97 1,36 Konsisten

2 Sesaot 1,08 1,18 1,08 1,36 Konsisten

3 Keru 1,13 1,18 1,13 1,36 Konsisten

4.2 Curah Hujan Rerata Daerah
Contoh analisis hujan rerata daerah

dengan metode polygon thiessen untuk DAS
Meninting untuk bulan Januari adalah sebagai
berikut :

Luas pos hujan Gunung Sari (A1) = 97,76 Km2

Luas pos hujan Sesaot (A2) = 15,09Km2

Luas pos hujan Keru (A3) = 0 Km2

Curah hujan Gunung Sari (R1) = 36,7 mm
Curah hujan Seasot (R2) = 19,9 mm
Curah hujan Keru (R3) = 168,6 mm

= (A1 x R1 + A2 x R2 + A3 x R3 ) / At

= (97,76 x 36,7 + 15,09 x 19,9 + 0 x 168,6) /
112,844

= 63,67 mm

4.3 Analisa Evapotranspirasi
Evapotranspirasi merupakan unsur yang

paling penting dalam keseluruhan proses
hidrologi, terutama di dalam perhitungan
ketersedian air untuk irigasi. Besarnya
evapotranspirasi dihitung dengan cara Penman
(Modifikasi FAO) dengan memasukan data-data
klimatologi yang ada.

Tabel 2 Hasil Perhitungan Evapotranspirasi DAS
Meninting

STASIUN
HUJAN

GUNUNG
SARI

SESAOT KERU

JAN I 15,76 15,76 16,47
II 17,72 17,72 18,43

FEB I 16,84 16,84 18,07
II 17,73 17,73 18,31

MAR I 17,60 17,60 17,86
II 19,73 19,73 20,03

APR I 17,47 17,47 16,97
II 19,37 19,37 18,97

MEI I 16,43 16,43 17,31
II 15,58 15,58 15,85

JUN I 14,24 14,24 13,89
II 13,78 13,78 13,29

JUL I 15,11 15,11 15,22
II 17,70 17,70 18,02

AGUST I 20,23 20,23 20,94
II 22,00 22,00 21,83

SEP I 23,73 23,73 23,45
II 24,19 24,19 23,42

OKT I 24,16 24,16 23,88
II 25,47 25,47 25,25

NOP I 23,15 23,15 22,32
II 20,39 20,39 19,92

DES
I 18,10 18,10 16,09
II 16,41 16,41 16,20

4.4 Analisa Parameter Simulasi Debit (Metode
F.J. Mock)
Diperoleh besarnya nilai-nilai Parameter

Mock pada Pos AWLR Belencong. Pada pos
AWLR diperoleh nilai i = 1,00 mm, ISM = 100
mm, SMC = 150 mm, SS = 2968 mm, dan k =
0,70 mm.
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Gambar 4 Hubungan antara hujan dan
debit efektif pos AWLR Belencong pada kalibrasi

tahun 1999

Gambar 5 Perbandingan Debit Model
Mock dengan Debit Terukur Pos AWLR

Belencong

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa
secara keseluruhan hasil perbandingan antara
Debit Model Mock dengan Debit Terukur. Contoh
analisis perbandingan Debit Model Mock dengan
Debit Terukur untuk DAS Meninting adalah
sebagai berikut:

1. Pos AWLR Belencong

4.5 Analisis Korelasi dengan Regresi Linier
Berganda
Pelaksanaan simulasi Mock akan

menghasilkan keluaran yang berupa
parameter-parameter pembentuk debit
menurut konsep Mock. Untuk menguji

keberlakuan parameter-parameter tersebut,
maka diperlukan regionalisasi parameter hasil
keluaran model. Dalam studi ini digunakan
analisis regresi linier berganda menggunakan
fasilitas pada Microsoft Excell 2007.

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Q Untuk Pos AWLR Belencong Dengan Regresi Linier Berganda

= ͥ=1 = 465,224 = 19,38 3
2 = ( ͥ − )2 = (465,2 – 19,38)2 = 198732,36=1
2 = ( ͥ − ͥ )2 = (465,2 – 166)2 ==1 95197,95
= ( 2 − 2)2 = ( 2 − 2)2 = 0,722
= ͥ − ͥ=1=1 ͥ=1 = 465,2 − 166465,2 = 0,663

TAHUN DES
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1999 41,67 22,80 19,94 13,61 8,34 3,47 5,82 4,27 2,62 2,04 1,50 0,84 1,22 0,66 0,35 0,33 0,21 0,11 1,53 -0,43 0,63 0,45 0,14 -0,20
2000 40,64 24,09 20,86 14,62 6,18 4,32 5,92 4,25 2,59 1,63 1,61 0,75 1,00 0,66 0,53 0,38 0,26 -0,04 0,44 -0,27 0,71 0,23 0,73 0,72
2001 34,24 24,78 20,44 14,43 8,72 5,36 5,63 4,19 2,58 1,55 1,50 1,07 1,01 0,69 0,53 0,38 0,27 -0,25 -0,90 -0,18 0,62 0,40 0,01 0,69
2002 40,18 20,66 18,92 12,91 6,55 5,48 5,62 4,21 2,91 2,04 1,50 1,07 0,95 0,65 0,53 0,38 0,27 -0,25 -0,72 -0,25 0,69 0,36 -1,74 -0,58
2003 26,13 23,33 19,66 11,69 5,26 4,57 5,92 4,31 2,67 1,83 1,50 0,31 0,58 0,59 0,53 0,38 0,23 0,03 -0,77 -0,20 0,67 0,58 -0,93 -0,15
2004 43,57 18,32 19,15 13,91 7,11 5,71 5,97 4,10 2,60 1,66 1,94 1,07 1,06 0,66 0,53 0,38 0,27 0,27 -0,90 -1,17 0,64 0,64 0,04 -1,59
2005 43,94 25,56 20,12 13,78 7,46 3,32 5,37 4,30 2,53 2,04 1,50 1,02 1,28 0,61 0,53 0,36 0,27 0,11 0,72 -1,94 0,57 0,45 0,01 -2,22
2006 39,14 19,02 19,48 12,93 6,15 2,19 5,89 4,28 2,72 1,72 1,50 0,28 0,94 0,52 0,53 0,38 0,27 -0,25 -0,07 -0,32 0,75 0,28 0,29 -1,42
2007 43,31 25,26 19,78 13,55 6,20 4,87 5,58 3,91 2,64 1,59 1,77 0,57 0,99 0,60 0,48 0,38 0,26 -0,25 -0,56 -0,62 0,76 0,22 -0,27 -0,91
2008 42,30 24,25 20,17 14,26 8,45 4,91 5,90 4,08 2,59 1,79 1,77 0,65 1,00 0,69 0,47 0,32 0,22 0,43 0,30 -0,67 0,69 0,58 0,27 0,62
2009 32,22 21,49 20,12 14,18 8,12 5,17 5,97 4,21 2,53 2,04 1,50 1,07 1,01 0,70 0,53 0,38 0,22 -0,04 0,13 -0,53 0,67 0,44 0,21 0,55
2010 32,66 24,39 20,47 13,94 8,65 5,92 6,06 4,34 2,98 1,62 6,22 0,94 0,79 0,59 0,18 0,06 0,09 3,86 0,86 -1,34 0,76 0,43 -0,30 0,10
2011 39,01 21,52 19,21 14,38 5,36 5,02 6,00 4,24 2,54 2,03 1,57 1,01 1,00 0,71 0,48 0,32 0,22 0,43 0,29 -0,84 0,70 0,69 0,28 0,61
2012 42,28 24,24 20,17 14,26 8,43 4,93 5,91 4,08 2,59 1,79 1,78 0,65 0,98 0,69 0,50 0,38 0,25 1,20 7,96 -1,02 0,69 0,58 -0,30 -0,11
2013 38,89 22,45 19,69 11,92 6,58 3,71 5,46 4,17 2,53 1,85 1,61 1,07 1,03 0,70 0,47 0,33 0,23 0,55 0,81 -1,01 0,67 0,50 0,03 -0,48

JUL AGUST OKT NOPJAN FEB SEPMAR APR MEI JUN
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari analisa data yang dilakukan pada

penelitian ini dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari analisis parameter simulasi debit

aliran sungai (Metode F.J. Mock) dari
tahun 1999 sampai dengan 2013 pada
Pos AWLR Belencong diperoleh besarnya
debit yang dihasilkan oleh Model Mock
lebih kecil daripada debit yang diperoleh
dari BISDA. Dengan rata-rata debit yang
dihasilkan oleh Model Mock sebesar
156,62 m³/dtk dan debit terukur sebesar
465,2 m³/dtk

2. Dari persamaan regresi linier berganda
didapatkan korelasi antara parameter
pembentuk aliran sungai Meninting
adalah sebagai berikut dengan
mengambil rata-rata dari data yang
dihasilkan.
BF = 84,7367903 + 0,2523077A + 0Eto +

0,02173416P – 1,1601174L
DRO = -1,4202593 + 0,11820776A + 0Eto

+ 0,024172P – 0,5056088L
Q = (BF + DRO) x A
Dari nilai koefesien dan laju perubahan
parameter pembentuk debit diketahui
bahwa pada parameter , Eto, P dan
sangat berpengaruh pada analisis
korelasi dengan regresi linier berganda.
Parameter-parameter seperti i, ISM, SMC,
SS dan k langsung berpengaruh pada
besarnya BF dan DRO pada saat
perhitungandengan menggunakan
simulasi debit Model Mock. Kemudian dari
hasil BF dan DRO tersebut didapatkan
nilai Q.

3. Diperoleh besarnya nilai-nilai Parameter
Mock pada Pos AWLR Belencong. Pada
pos AWLR diperoleh nilai i = 0,1 mm, ISM
= 100 mm, SMC = 150 mm, SS = 2968
mm, dan k = 0,70 mm. Dari analisis data
dengan Model Mock diperoleh pengaruh
parameter-parameter pembentuk debit.
Semakin besar nilai i maka debit yang
dihasilkan akan semakin kecil begitupun
sebaliknya apabila nilai i kecil maka debit
yang dihasilkan besar. Semakin besar
nilai ISM maka debit yang dihasilkan akan
semakin kecil begitupun sebaliknya
apabila nilai ISM kecil maka debit yang
dihasilkan besar. Semakin besar nilai
SMC maka debit yang dihasilkan akan

semakin kecil begitupun sebaliknya
apabila nilai SMC kecil maka debit yang
dihasilkan besar. Semakin besar nilai SS
maka debit yang dihasilkan akan semakin
besar begitupun sebaliknya apabila nilai
SS kecil maka debit yang dihasilkan kecil.
Semakin besar nilai k maka debit yang
dihasilkan akan semakin kecil begitupun
sebaliknya apabila nilai k kecil maka debit
yang dihasilkan besar.

5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan

sebagai masukan untuk studi selanjutnya
adalah sebagai berikut :
1. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih teliti

dan memperdalam metode-metode yang
akan digunakan dalam menganalisa data.

2. Pemakaian fasilitas solver perlu
dicobakan pada model hujan aliran lain
yang memiliki lebih banyak nilai
parameter sehingga lebih membuktikan
efektifitas fasilitas ini.
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