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Abstrak 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan 

sifat alirannya sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan dengan anak-anak 

sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk manampung  air 

yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian 

mengalirkannya melalui sungai utama atau outlet. Daerah aliran sungai 

merupakan daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung dimana air hujan 

yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut 

akan dilahirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. DAS biasannya 

dibagi menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Metode ini merupakan metode yang 

paling akurat untuk menentukan hujan rata-rata, namun diperlukan keahlian dan 

pengalaman.  Metode ishoyet cocok untuk daerah berbukit dan tidak teratur 

dengan luas lebih dari 5000 km2. Cara ini memperhitungkan secara aktual 

pengaruh tiap-tiap pos penakar hujan. Dengan kata lain, asumsi metode ishoyet 

yang menganggap bahwa tiap-tiap pos penakar mencatat   kedalaman yang sama 

untuk daerah sekitarnya dapat dikoreksi. Untuk menentukan besarnya koefisien 

limpasan pada DAS ada beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya 

ialah Metode Cook. Berdasarkan Metode Cook, koefisien limpasan diperoleh 

ditinjau dari faktor kemiringan lereng, penggunaan lahan, kerapatan aliran dan 

tekstur tanah. Infiltrasi merupakan kemampuan tanah untuk meresapkan air 

(berkaitan dengan tekstur tanah, lereng, dan penutup lahan/kerapatan vegetasi). 

Semakin rendah kemampuan infiltrasi tanah, Semakin halus tekstur tanahnya, 

semakin curam lereng, dan semakin rendahnya tutupan vegetasinya, menjadikan 

debit puncak DAS tinggi. 

 

Kata kunci: metode fores, refleksi 
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Abstrack 

A watershed (DAS) is a certain area whose shape and nature of the flow is such 

that it is a unit with its tributaries that pass through the area in its function to 

accommodate water originating from rainfall and other water sources and then 

drain it through the main river or river. outlets. The watershed is an area that is 

bounded by mountain ridges where rainwater that falls on the area will be 

accommodated by the mountain ridge and will be delivered through small rivers 

to the main river. Watersheds are usually divided into upstream, middle and 

downstream areas. This method is the most accurate method for determining 

average rainfall, but it requires expertise and experience. The ishoyet method is 

suitable for hilly and irregular areas with an area of more than 5000 km2. This 

method takes into account the actual effect of each rain gauge post. In other 

words, the assumption of the ishoyet method which assumes that each measuring 

post records the same depth for the surrounding area can be corrected. To 

determine the runoff coefficient in the watershed there are several methods that 

can be used, one of which is the Cook Method. Based on Cook's method, the 

runoff coefficient is obtained in terms of slope, land use, flow density and soil 

texture factors. Infiltration is the ability of the soil to absorb water (related to soil 

texture, slopes, and land cover/vegetation density). The lower the infiltration 

capacity of the soil, the finer the texture of the soil, the steeper the slope, and the 

lower the vegetation cover, making the peak discharge of the watershed high. 

 

Keywords: forest metodh, reflection 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk di sungai jeneberang yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun memberikan pengaruh cukup besar terhadap adanya 

perubahan penggunaan lahan dan sumberdaya alam. Alih guna lahan pada 

wilayah DAS mempengaruhi kondisi hidrologi DAS seperti erosi, degradasi 

lahan, banjir, dan meningkatnya koefisien limpasan permukaan. Limpasan 

permukaan yang terjadi pada suatu wilayah DAS, disebabkan jumlah 

intensitas hujan melampaui infiltrasi. Dan adapun metode yang sering 

digunakan adalah metode cook dengan mempertimbangkan faktor penutup 

vegetasi, timbunan air permukaan dan infiltrasi tanah sebagai parameternya. 

Limpasan permukaan merupakan air yang berasal dari air hujan yang 

menjulur di permukaan tanah (Murtiono, 2008). Keadaan ini memiliki 

pengaruh yang besar terhadap penilaian besarnya koefisien limpasan karena 

pendekatan metode cook memberikan bobot yang relatif besar pada luasan 

yang didekati dengan nilai dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

limpasan permukaan berdasarkan metode cook.  

Tindakan konservasi dalam mengatasi limpasan permukaan tanah yang 

besar adalah dengan melakukan penanaman penguat teras dan penutup 

lahan serta system agroforestry. Wilayah sub DAS jeneberang memiliki 
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kelerengan berkisar 6% - 64%. Total luas wilayah 1501,35 ha, luasan 

tersebut terbagi dalam penggunaan lahan gowa sebesar 697,25 ha, kebun 

772,94 ha, dan sawah 31,16 ha. 

Menurut Suripin (2003), Intensitas hujan merupakan tinggi atau kedalaman 

air hujan per satuan waktu. Sifat umum hujan adalah semakin singkat hujan 

berlangsung, intensitasnya cenderung semakin tinggi dan semakin besar 

periode ulangnya (Suripin, 2003). Konsep periode ulang seharusnya tidak 

boleh diartikan bahwa suatu kejadian hujan atau banjir besar dengan 

periode ulang misalnya 20 tahun akan berlangsung setiap 20 tahun, 

melainkan apabila kejadian terjadi pada tahun ini, maka probabilitas 

kejadian tersebut akan terulang lagi tahun depan adalah 5%. Besarnya 

periode ulang menunjukkan interval tahun rata-rata berlangsungnya 

kejadian ekstrem dalam kurun waktu yang sangat panjang (Asdak, 2002). 

Nilai koefisien limpasan merupakan nilai pengaliran berdasarkan tata guna 

lahan yang terdapat pada daerah tersebut. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KOEFISIEN LIMPASAN 

PERMUKAAN DENGAN METODE COOK DAN METODE 

FOREST DI DAS JENEBERANG” 



 

3 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besar koefisien limpasan DAS Jeneberang hulu dengan 

menerapkan metode Cook? 

2. Berapa besar koefisien limpasan DAS Jeneberang berdasarkan 

metode U. S. Forest Service? 

3. Berapa debit puncak DAS Jeneberang hulu menggunakan metode 

Rasional berdasarkan nilai yang diperoleh dari metode Cook dan 

metode forest? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisis besar koefisien limpasan DAS Jeneberang hulu 

menggunakan metode Cook. 

2. Untuk menganalisis besar koefisien limpasan DAS Jeneberang hulu 

dengan menerapkan metode United States Forest Service? 

3. Untuk mengetahui debit puncak DAS Jeneberang hulu 

menggunakan metode rasional dengan nilai koefisien metode Cook 

dan metode Forest 
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D. Batasan masalah 

1. Koefisien limpasan menggunakan dua metode, yaitu metode cook 

dengan metode forest. 

2. Pada penelitian ini di fokuskan dilakukan di DAS Jeneberang hulu 

3. Pada penelitian ini metode Rasional digunakan didasarkan atas faktor 

koefisien aliran permukaan, intensitas hujan dan luas daerah aliran. 

E. Manfaat penelitian  

1. Memberi manfaat bagi perencana dan pengelolaan DAS dalam 

mengistimasi koefisien limpasan. 

2. Menjadi bahan informasi bagi instansi terkait serta pihak pihak 

lainnya yang terkait dalam pelestarian dan pengembangan DAS 

jeneberang. 

F. Sistematika penulisan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian, maka kami 

menguraikan secara sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Merupakan BAB yang menguraikan tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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 Merupakan tinjauan yang memuat secara sistematis tentang teori, 

pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini. Bagian ini akan memberikan kerangka dasar yang konfrensif 

mengenai konsep, prinsip atau teori yang akan di gunakan untuk 

pemecahan masalah. 

BAB III Metode Penelitian 

 Merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan lokasi 

penelitian, sumber data, tahapan penelitian dan metode analisis yang 

digunakan dalam proses penelitian. 

BAB IV Hasil Dan Pembahasan 

 Merupakan analisa hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang 

hasil hasil yang di peroleh dari proses penelitian dan hasil pembahasannya. 

Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi sistematik tentang data yang di 

peroleh. Sedangkan pada bagian pembahasannya adalah pengolahan data 

hasil penelitian dengan tujuan untuk mencapai penelitian. 

BAB V Penutup 

Merupakan bab yang menguraikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Daerah Aliran Sungai 

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang 

bentuk dan sifat alirannya sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan 

dengan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya 

untuk manampung  air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya 

dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama atau outlet. 

Daerah aliran sungai merupakan daerah yang dibatasi punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan 

ditampung oleh punggung gunung tersebut akan dilahirkan melalui sungai-

sungai kecil ke sungai utama. DAS biasannya dibagi menjadi daerah hulu, 

tengah, dan hilir. (Asdak, 2014) 

Menurut Asdak, kajian ekosistem DAS dibagi menjadi tiga daerah 

yaitu: 

1. Daerah hulu sungai 

Daerah hulu sungai merupakan daerah konservasi dan mempunyai 

karakteristik alam antara lain: kemiringan lahan tajam, bukan daerah 

banjir dan genangan dan kerapatan drainasenya tinggi, vegetasi penutup 

lahan umumnya merupakan tegalan hutan, pemakaian air ditentukan 

oleh pola drainase.  

2. Daerah tengah sungai. 
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Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan daerah transisi dari 

kedua karakteristik biogeofisik DAS hulu dan hilir.  

3. Daerah hilir sungai 

Daerah hilir sungai merupakan daerah pemanfaatan, dan mempunyai 

karakteristik alam sebagai berikut: kemiringan lereng kecil sampai 

dengan sangat sehingga di beberapa tempat menjadi daerah banjir dan 

genangan, vegetasi penutup lahan didominasi oleh tanaman pertanian, 

sedangkan pemakaian airnya diatur dengan beberapa bangunan irigasi. 

 

Gambar 1. Skema Daerah Aliran Sungai 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. 

Perlindungan ini, antara lain, dari segi fungsi tata air. Oleh karena itu, DAS 

hulu seringkali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS mengingat 
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bahwa dalam suatu DAS, daerah hulu dan hilir mempunyai keterkaitan 

biofisik melalui daur hidrologi. (Asdak,2014). 

Bentuk daerah aliran sungai terdiri dari beberapa macam yaitu, 

bentuk bulu burung, radial dan pararel (Sosrodarsono dan Takeda 1987), 

sebagai berikut: 

1. Bentuk Bulu Burung  

Bentuk aliran dari anak sungai yang menyerupai ruas-ruas tulang dari 

bulu burung dan anak-anak sungai langsung mengalir ke sungai 

utama. Bentuk bulu burung ini jarang menimbulkan resiko banjir 

karena air yang mengalir dari anak sungai tidak bersamaan mengalir 

dan hingga sampai di sungai utama pada waktu yang berbeda. 

2. Bentuk Radial  

Bentuk DAS yang wilayahnya berbentuk kipas atau lingkaran yang 

menyebar dan bertemu di titik-titk tertentu namun pada bentuk ini 

memiliki resiko banjir yang besar.  

3. Bentuk Pararel  

Daerah aliran sungai yang memiliki dua jalur sub DAS yang sejajar 

dan bergabung di bagian hilir. Bentuk pararel ini memiliki resiko 

banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini: 
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Gambar 2. Bentuk Daerah Aliran Sungai Hidrologi 

Air di bumi ini mengulangi terus menerus sirkulasi: penguapan, 

presipitasi, dan pengaliran keluar (outflow). Air menguap ke udara dari 

permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui proses 

dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau 

daratan. Sebelum tiba ke permukaan bumi sebagian langsung menguap ke 

udara dan sebagian tiba ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan 

yang jatuh ke permukaan bumi mencapai ke permukaan tanah. Sebagian 

akan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan dimana sebagian akan menguap dan 

sebagian lagi akan jatuh atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan 

tanah. (Asdak, 2014). 

Air permukaan tanah dan air tanah yang dibutuhkan untuk kehidupan 

dan produksi adalah air yang terdapat dalam proses sirkulasi ini. Jadi jika 

sirkulasi ini tidak merata, maka akan terjadi bermacam-macam kesulitan. 

Jika terjadi sirkulasi yang lebih, seperti banjir, maka harus diadakan 

pengendalian banjir. (Sosrodarsono dan Takeda, 1987). 
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Berdasarkan konsep tersebut, hidrologi memiliki ruang lingkup atau 

cakupan yang luas. Secara substansial, cakupan bidang ilmu itu meliputi: 

asal mula dan proses terjadinya air pergerakan dan penyebaran air, sifat-

sifat air, keterkaitan air dengan lingkungan dan kehidupan. Hidrologi 

merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang kehadiran dan gerakan air di 

alam. Studi hidrologi meliputi berbagai bentuk air serta menyangkut 

perubahan-perubahannya, antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, dalam 

atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah, distribusinya, 

penyebarannya, gerakannya dan lain sebagainya. 

B. Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi merupakan proses berkelanjutan dimana air 

bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi. Air di 

permukaan tanah dan laut menguap ke udara. Uap air tersebut bergerak dan 

naik ke atmosfer, yang kemudian mengalami kondensasi dan berubah 

menjadi titik-titik air yang berbentuk awan. Selanjutnya titik-titik air 

tersebut jatuh sebagai hujan ke permukaan laut dan daratan. Hujan yang 

jatuh sebagian tertahan oleh tumbuh-tumbuhan (intersepsi) dan selebihnya 

sampai ke permukaan tanah. Sebagian air hujan yang sampai ke permukaan 

tanah akan meresap ke dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lainnya 

mengalir di atas permukaan tanah (aliran permukaan atau surface run off) 

mengisi cekungan tanah, danau, dan masuk ke sungai dan akhirnya 
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mengalir ke laut. Air yang meresap ke dalam tanah sebagian mengalir di 

dalam tanah (perkolasi) mengisi air tanah yang kemudian keluar sebagai 

mata air atau mengalir ke sungai, akhirnya aliran air di sungai akan sampai 

ke laut.  

Proses tersebut berlangsung terus menerus yang disebut dengan 

siklus hidrologi. Adapun penjelasan tahapan-tahapan siklus hidrologi 

sebagai berikut: 

1. Evaporasi – transpirasi, yaitu proses terjadinya awan dari penguapan air 

yang ada di laut, daratan, sungai dan di tanaman, dsb. Pada kondisi 

jenuh awan akan menjadi butir-butir air yang kemudian jatuh 

(precipitation) dalam bentuk hujan, salju atau es.  

2. Infiltrasi/perkolasi, yaitu proses pergerakan air ke dalam tanah melalui 

celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah.  

3. Aliran air permukaan/limpasan, yaitu proses pergerakan air di atas 

permukaan tanah menuju ke aliran utama (sungai) dan danau. 
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Gambar 3. Siklus Hidrologi (Sumber: Asdak) 

C. Curah Hujan (Presipitasi) 

Menurut Suyono Sosrodarsono (1987), curah hujan yang diperlukan 

untuk mendukung pekerjaan perencanaan dan detail design pengendalian 

banjir dimaksudkan untuk memperoleh keluaran berupa “besaran banjir 

rancangan”. Dalam hal ini besarnya volume debit yang disebabkan oleh 

curah hujan jangka waktu yang pendek dipergunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan bangunan–bangunan sungai, sperti talud, pintu air saluran 

pembuang (Flap Gate), pelindung lereng tebing (groin, bronjong, riprap, 

dan krip), bangunan pengendali dasar sungai (groundsill), bendung irigasi 

dan lain–lain. Catatan hujan setiap waktu (kontinyu) itu, dirubah menjadi 

intensitas curah hujan per jam dan disebut intensitas curah hujan.  

Dari data curah hujan yang ada dapat diketahui tinggi hujan pada 

titik yang ditinjau, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk analisis 

banjir akibat hujan dengan menggunakan hidrograf sintetik. Analisis 

selanjutnya diarahkan untuk memperkirakan besarnya debit banjir yang 

dihitung untuk beberapa kala ulang yaitu 5, 10, 20, 25, 50, dan 100 tahun.  

Makin pendek jangka waktu curah hujan, makin besar intensitasnya. 

Distribusi hujan terkadang berhenti atau menjadi kecil atau lemah, jadi jika 

jangka waktu curah hujan itu panjang, maka intensitasnya kecil. Menurut 

beberapa pengamatan, jika curah hujan harian itu dianggap 100%, maka 

curah hujan 1 jam adalah kira–kira 20%, curah hujan 2 jam kira–kira 32%, 
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curah hujan 5 jam kira–kira 50% dan curah hujan 14 jam kira–kira 80% 

(Sosrodarsono,1987). 

Ada tiga cara dalam menentukan tinggi curah hujan rata-rata daerah 

dari pengamatan curah hujan dibeberapa titik stasiun penakar atau pencatat 

adalah sebagai berikut (C.D. Soemarto,1990): 

a. Metode Rata-rata Aljabar 

Cara ini adalah perhitungan rata-rata secara aljabar curah hujan di 

dalam dan di sekitar daerah yang bersangkutan. − R = l/n (R1 + R2 + … + 

Rn) di mana: − R = curah hujan daerah (mm) n = jumlah titik-titik (pos-pos) 

pengamatan R1, R2, …, Rn = curah hujan di tiap titik pengamatan Hasil 

yang diperoleh dengan cara ini tidak berbeda jauh dari hasil yang didapat 

dengan cara lain, jika titik pengamatan itu banyak dan tersebar merata di 

seluruh daerah 

 

Gambar 4. Metode Rata-Rata Aljabar (Sumber: C.D. Soemarto) 
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b. Metode Polygon Thiessen 

Metode ini dikenal dengan metode rata-rata timbang (weighted 

mean). Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh pos penakar 

hujan untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh 

dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap 

garis penghubung antara dua pos penakar terdekat. Diasumsikan bahwa 

variasi hujan antara pos yang satu dengan lainnya adalah linier dan bahwa 

sembarang pos dianggap dapat mewakili kawasan terdekat.  Hasil dari 

metode polygon Thiessen biasanya lebih akurat dibandingkan dengan 

metode rata-rata aljabar.  

Cara ini cocok untuk suatu daerah datar dengan luas 500-5000 

km
2 

dan jumlah pos penakar hujan terbatas dibandingkan luasnya. 

Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

  
                         

        
   .................................................  (2.2) 

 

Gambar 5. Metode Polygon Thiessen (Sumber: C.D. Soemarto) 
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Keterangan: 

R = Curah hujan rata-rata (mm) 

R1,R2,Rn   = Curah hujan yang tercatat di pos penakar (mm) 

A1,A2,An   = Luas areal Polygon (km
2
) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini antara lain: 

1) Jumlah stasiun pengamatan minimal tiga buah stasiun; 

2) Penambahan stasiun akan mengubah jaringan; 

3) Topografi daerah tidak akan diperhitungkan; 

4) Stasiun hujan tidak tersebar merata. 

c. Metode Ishoyet 

Metode ini merupakan metode yang paling akurat untuk 

menentukan hujan rata-rata, namun diperlukan keahlian dan pengalaman.  

Metode ishoyet cocok untuk daerah berbukit dan tidak teratur dengan 

luas lebih dari 5000 km
2
. Cara ini memperhitungkan secara aktual 

pengaruh tiap-tiap pos penakar hujan. Dengan kata lain, asumsi metode 

ishoyet yang menganggap bahwa tiap-tiap pos penakar mencatat   

kedalaman yang sama untuk daerah sekitarnya dapat dikoreksi. Metode 

ishoyet terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 

1) Plot data kedalaman air hujan untuk tiap pos penakar hujan pada peta. 
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2) Gambar kontur kedalaman air hujan untuk tiap pos penakar hujan pada 

peta. 

3) Gambar kontur kedalaman air hujan dengan menghubungkan titik-titik 

yang mempunyai kedalaman air yang sama. Interval ishoyet yang 

umum dipakai adalah 10 mm. 

4) Hitung luas area antara dua garis ishoyet dengan menggunakan 

plannimeter. Kalikan masing-masing luas areal dengan rata-rata hujan 

antara dua ishoyet yang berdekatan.  

Hitung hujan rata-rata DAS dengan persamaan berikut ini: 

  
∑      

     

 
  

∑  
   ......................................................................  (2.3) 

 

Gambar 6. Sketsa perhitungan dengan Metode Ishoyet 

Dalam perhitungan curah hujan rancangan digunakan analisis 

frekuensi, akan tetapi sebelum menggunakannya perlu dikaji parameter 
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statistik yang berkaitan dengan analisis frekuensi. Adapun pengujian   

parameter statistik analisis frekuensi adalah sebagai berikut (Soewarno, 

1995): 

1) Menghitung parameter statistik Cs, Cv, Ck untuk menentukan 

pemilihan analisa distribusi frekuensi. Syarat untuk EJ. Gumbell, Ck = 

5,40 dan Cs = 1,14, Log Pearson III harga Cs dan Cv nya bebas, dan 

untuk Log Normal Cs = 0,00. 

2) Setelah diketahui distribusi frekuensi, maka sebaran data dapat diuji 

dengan metode Chi-Square dan metode Smimov Kolmogorof Test. 

Tabel 1. Persamaan parameter statistik  

Rata-rata X = 
 

  
 ∑     

 Xi 

Standar Deviasi S = *
 

   
∑           

 +     

Koefisien Skewness Cs =
  ∑           

 

            
 

Koefisien Kurtosis Ck =
  ∑           

 

                 
 

Koefisien Varians Cv =
 

 
 

 

Tabel 2. Parameter Pemilihan Distribusi curah Hujan 

Jenis Distribusi Kriteria 

Distribusi Normal 
Cs = 0,00 

Ck = 3,00 

Log Normal 
Cs = 3 (Cv) 

Cs > 0.00 
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Gumbel 
Cs = 1,1396 

Ck = 5,4002 

Log Person Tipe III 
Tidak sama dengan distribusi lain. 

Cs ≠ 0 

 

D. Debit Puncak (Qp)  

Debit puncak terjadi karena adanya peningkatan jumlah aliran 

permukaan, hal ini mengakibatkan peningkatan volume air sungai sehingga 

kemungkinan terjadi bahaya banjir (Wicaksono dkk, 2009). 

1. Metode Rasional 

Metode Rasional adalah salah satu dari metode yang paling lama 

dipakai dan hanya digunakan untuk memperkirakan aliran permukaan, 

Metode ini berdasarkan asumsi bahwa hujan mempunyai intensitas yang 

seragam dan merata di seluruh DAS selama minimal sama dengan waktu 

konsentrasi (tc). Jika curah hujan dengan intensitas (I) terjadi secara terus 

menerus, maka laju limpasan langsung bertambah sampai mencapai tc, 

sedangkan tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah memberikan 

kontribusi aliran di muara (outlet), sehingga perhitungan debit banjir 

dengan metode Rasional ini memerlukan data intensitas curah hujan (I), 

yaitu ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana 

air tersebut terkonsentrasi dengan satuan mm/jam (Loebis 1992). 

 Pada sistem aliran, laju masukan adalah hasil dari curah hujan 

dengan intensitas pada suatu DAS dengan luasan, sedang nilai 
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perbandingan antara laju masukan dengan laju debit puncak (Qp) yang 

terjadi saat mencapai waktu konsentrasi (tc) dinyatakan sebagai koefisien 

limpasan (C) dimana nilainya 0 sampai 1 sekon. Artinya bahwa curah hujan 

selama satu jam dengan intensitas hujan 1 mm/jam di daerah seluas 1 ha 

menghasilkan Qp sebesar 0.002778 m³/dt yang melimpas merata selama 

satu jam, sehingga dapat disajikan dibawah ini (Suripin, 2004). 

                ..................................................................  (2.4) 

Keterangan: 

Qp  = debit puncak (m3/detik) 

C  = koefisien limpasan 

I  = intensitas curah hujan (mm/jam) 

A  = luas DAS (km
2
) 

 Intensitas Hujan a.

Intensitas hujan menurut Asdak (2014), menyatakan bahwa 

intensitas hujan adalah jumlah hujan per satuan waktu. Untuk mendapatkan 

nilai intensitas hujan di suatu tempat maka alat penakar hujan yang 

digunakan harus mampu mencatat besarnya volume hujan dan waktu mulai 

berlangsungnya hujan sampai hujan tersebut berhenti. Intensitas hujan atau 

ketebalan hujan per satuan waktu lazimnya dalam satuan milimeter per jam. 

Data intensitas hujan biasanya dimanfaatkan untuk perhitungan perhitungan 

prakiraan besarnya erosi, debit puncak (banjir), perencanaan drainase, dan 
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bangunan air lainnya. Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan 

yang terjadi pada kurun waktu dimana air tersebut terkonsentrasi. Intensitas 

curah hujan dinotasikan dengan huruf I dengan satuan mm/jam.  

Lama waktu hujan adalah lama waktu berlangsungnya hujan, dalam 

hal ini dapat mewakili total curah hujan atau periode hujan yang singkat 

dari curah hujan yang relatif seragam. Untuk menentukan nilai intensitas 

hujan biasanya menggunakan data curah hujan untuk daerah penelitian yang 

terdiri atas lama waktu hujan dan interval waktu hujan (Asdak, 2014). 

Untuk melakukan analisis frekuensi kejadian hujan atau banjir besar pada 

intensitas dan lama waktu yang berbeda digunakan data curah hujan yang 

diperoleh dari suatu stasiun penakar hujan. Pengalaman yang diperoleh dari 

daerah tropis menunjukkan bahwa curah hujan yang sangat intensif 

umumnya berlangsung dalam waktu relatif singkat. Sedangkan presipitasi 

yang berlangsung cukup lama pada umumnya tidak terlalu deras (Asdak, 

2014).  

Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung 

intensitasnya cenderung makin tinggi dan makin besar periode ulangnya 

makin tinggi pula intensitasnya (Suripin, 2004). Intensitas hujan ditentukan 

dengan persamaan monobe (Subarkah, 1980): 

  
   

  
(
  

  
)         .....................................................................  (2.5) 

Keterangan: 
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I = Intensitas Hujan (mm) 

R24 = Hujan Harian (mm) 

Tc = Waktu Konsentrasi (jam) 

Adapun untuk menghitung debit puncak (Qp) diperlukan intensitas 

hujan dengan waktu periode ulang tertentu dan lama waktu hujan sama 

dengan waktu konsentrasi (tc). 

Waktu Konsentrasi tc (time of concentration) adalah waktu 

perjalanan yang diperlukan oleh air dari tempat yang paling jauh (hulu 

DAS) sampai ke titik pengamatan aliran air (outlet). Hal ini terjadi ketika 

tanah sepanjang kedua titik tersebut telah jenuh dan semua cekungan bumi 

lainnya telah terisi oleh air hujan. (Asdak, 2014). Waktu konsentrasi dapat 

dilakukan dengan persamaan matematik oleh Kirpich (1940): 

Tc = 0,0195 L
0,77 

S
-0,385

  ............................................................  (2.6) 

Keterangan: 

Tc = Waktu Konsentrasi (jam) 

L  = Panjang sungai utama (jam)  

S  = Kemiringan sungai (m/m) 

 Limpasan b.

Apabila suatu DAS memiliki intensitas hujan yang melebihi 

kapasitas infiltrasi, maka setelah laju infiltrasi terpenuhi air hujan akan 

mengisi cekungan cekungan pada permukaan lahan hingga akhirnya terisi 
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penuh dan air akan mengalir pada permukaan tanah. Air yang mengalir di 

atas permukaan tanah disebut dengan limpasan permukaan. Limpasan pada 

permukaan tanah akan masuk pada saluran drainase yang kemudian akan 

bertemu pada suatu anak sungai dan akan menjadi aliran sungai. Hal ini 

dapat menyebabkan debit sungai meningkat dan apabila debit sungai lebih 

besar dari kapasitas sungai hal ini akan menyebabkan terjadinya luapan 

sungai yang pada akhirnya menyebabkan banjir pada suatu DAS atau 

wilayah (Triatmodjo, 2010). 

 Faktor–Faktor Penentu Koefisien Limpasan c.

Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan adalah curah hujan 

(intensitas, laju dan distribusi hujan), jenis tanah, topografi, luas daerah 

aliran, tanaman penutup tanah dan sistem pengelolaan tanah. Pengaruh 

DAS terhadap aliran permukaan melalui topografi, keadaan tata guna lahan 

(jenis dan kerapatan vegetasi), bentuk, luas DAS dan geologi. 

Sosrodarsono dan Takeda (1987) menyatakan bahwa faktor-faktor 

mempengaruhi sifat limpasan permukaan adalah sebagai berikut: 

1. Curah hujan, jumlah laju, dan distribusi 

2. Temperature 

3. Tanah, tipe dan topografi 

4. Luas daerah aliran 

5. Sistem pengelolaan tanah 
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Pengaruh faktor-faktor tersebut adalah demikian kompleksnya, 

sehingga meskipun semuanya dapat diketahui, keadaan aliran permukaan 

yang terjadi hanya mungkin dapat dihitung sampai mendekati keadaan 

sebenaranya. Jika keadaan setempat telah diteliti untuk beberapa waktu, 

prediksi yang lebih tentang keadaan aliran permukaan dapat dilakukan. 

(Arsyad, 2010). 

 Koefisien Limpasan  d.

Menurut Asdak (2014), koefisien limpasan merupakan bilangan yang 

menunjukkan nisbah antara aliran permukaan dengan curah hujan 

penyebabnya. Koefisien limpasan atau sering disingkat C adalah bilangan 

yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air larian terhadap 

besarnya curah hujan. Misalnya C untuk hutan adalah 0,10 artinya 10 

persen dari total curah hujan akan menjadi air larian.  

Angka koefisien ini merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan apakah suatu DAS telah mengalami gangguan (fisik). Nilai C 

yang besar menunjukkan bahwa lebih banyak air hujan yang menjadi air 

hujan. Hal ini kurang menguntungkan dari pencagaran sumber daya air 

karena besarnya air yang akan menjadi air tanah berkurang. Kerugian 

lainnya adalah dengan semakin besarnya jumlah air hujan yang menjadi air 

larian, maka ancaman terjadinya erosi dan banjir menjadi lebih besar. 

Angka C berkisar Antara 0 hingga 1. Angka 0 menunjukkan bahwa semua 
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air hujan terdistribusi menjadi air intersepsi dan terutama infiltrasi. Sedang 

angka C = 1 menunjukkan bahwa air hujan mengalir sebagai air larian. Di 

lapangan, angka koefisien biasanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. 

(Asdak, 2014). 

 Metode Cook e.

Untuk menentukan besarnya koefisien limpasan pada DAS ada 

beberapa metode yang dapat digunakan salah satunya ialah Metode Cook. 

Berdasarkan Metode Cook, koefisien limpasan diperoleh ditinjau dari faktor 

kemiringan lereng, penggunaan lahan, kerapatan aliran dan tekstur tanah. 

Infiltrasi merupakan kemampuan tanah untuk meresapkan air (berkaitan 

dengan tekstur tanah, lereng, dan penutup lahan/kerapatan vegetasi). 

Semakin rendah kemampuan infiltrasi tanah, Semakin halus tekstur 

tanahnya, semakin curam lereng, dan semakin rendahnya tutupan 

vegetasinya, menjadikan debit puncak DAS tinggi. 

Untuk memperoleh nilai koefisien C dari masing-masing variable 

disajikan dalam Tabel berikut ini: 

Tabel 3. Karakteristik DAS untuk Metode Cook 

Karakteristik DAS yang 

dipertimbangkan 

Karakteristik yang dapat menghasilkan aliran 

100 
(Ekstrim) 

75 
(Tinggi) 

50 
(Normal) 

25 
(Rendah) 

 

Kemiringan 

Lereng/Relief 

 
(R) 

Medan terjal 

dengan rata-rata 

umumnya >30 

% 

(40) 

Perbukitan 

dengan lereng 

rata-rata 10-30% 

 
(30) 

Bergelombang 

dengan lereng 

rata-rata 5-10 % 

 
(20) 

Lereng relatif datar 0-5 

% 

 

 
(10) 
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Infiltrasi 

 

 

(I) 

Tidak ada 

penutup tanah 

efektif, lapisan 

tanah tipis, 

kapasitas 

infiltrasi 

diabaikan 
(20) 

Lambat 

menyerap air, 

material 

liat/tanah 

dengan 

kapasitas 

infiltrasi rendah 
 
(15) 

Lempung dalam 

dengan infiltrasi 

setipe dengan 

tanah prairi 

 

 

(10) 

Pasir dalamatau tanah 

lain mampu menyerap 

air cepat 

 

 

 

(5) 

 

 

Vegetasi Penutup 

 

 

 

(L) 

Tidak ada 

penutup efektif 

atau sejenisnya 

 

 

 

 

(20) 

Tanaman 

penutup sedikit 

sampai sedang, 

tidak ada 

tanaman 

pertanian dan 

penutup alam 

sedikit 
(15) 

Kira-kira 50 % 

DAS tertutup 

baik oleh 

pepohonan dan 

rerumputan 

 

 

(10) 

Kira-kira 90 % DAS 

tertutup baik oleh 

kayuan atau 

sejenisnya 

 

 

 

(5) 

 

Kerapatan Aliran 

(Dd) 

Diabaikan: 

beberapa 

depresi 

permukaan 

dangkal, alur 

drainase terjal 

dan kecil 
(20) 

Rendah: 

Sistem alur 

drainase kecil 

dan mudah 

dikenali 

 

 
(15) 

Normal: 

Simpanan 

depresi dalam 

bentuk danau, 

rawa telaga tidak 

lebih dari 2 

% 
(10) 

Tinggi: 

Simpanan depresi 

permukaan tinggi, 

sistem drainase sukar 

dikenali, banyak 

dijumpai danau, rawa 

atau telaga 
(5) 

 

Sumber: (Chow, 1988) 

Apabila masing-masing parameter terdiri dari beberapa klasifikasi 

maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: 

      
                  

            
  ...................................................  (2.7) 

Keterangan: 

C            = Koefisien Limpasan 

C1, 2, n  = Koefisien Aliran Parameter 

A1, 2, n  = Luas Parameter 
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 Metode Forest f.

Metode United States Forest Service Koefisien limpasan ditentukan 

berDASarkan tingkat kepadatan beberapa jenis penggunaan lahan dengan 

sedikit mempertimbangkan kondisi topografi, tanah, dan vegetasi penutup. 

Masing-masing jenis penggunaan lahan memiliki rentang nilai koefisien 

limpasan seperti yang terdapat pada tabel Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Koefisien Limpasan Menurut U. S. Forest Service 

 

Tataguna Lahan 
Koef. 

Aliran (C) 

 

Tataguna Lahan 
Koef. 

Aliran (C) 

Perkantoran  Tanah Lapang  

Daerah Pusat Kota 0,70 - 0,95 Berpasir datar 2% 0,05 - 0,10 

Daerah Sekitar Kota 0,50 - 0,70 Berpasir agak rata 2 - 7% 0,10 - 0,15 

Perumahan  Berpasir miring 7% 0,15 - 0,20 

Rumah Tinggal 0,30 - 0,50 Tanah berat datar 2% 0,13 - 0,17 

Rumah susun (pisah) 0,40 - 0,60 Tanah berat agak rata 2 - 7% 0,18 - 0,22 

Rumah susun (sambung) 0,60 - 0,75 Tanah berat miring 7% 0,25 - 0,35 

Pinggiran kota 0,35 - 0,40   

Daerah Industri  Tanah Pertanian 0 - 50% 

A. Tanah kosong Rata 

Kasar 

B. Ladang Garapan 

Tnh berat tanpa vegetasi 

Tnh berat bervegetasi 

Berpasir tanpa vegetasi 

Berpasir bervegetasi 

C. Padang Rumput 

Tanah berat 

Berpasir 

D. Hutan Bervegetasi 

 

Kurang padat industri 0,50 - 0,80  

Padat industri 0,60 - 0,90 0,30 - 0,60 

Taman, Kuburan 0,10 - 0,25 0,20 - 0,50 

Tempat bermain 0,20 - 0,35  

Daerah Stasiun KA 0,20 - 0,40 0,30 - 0,60 

Daerah tak berkembang 0,10 - 0,30 0,20 - 0,50 

Jalan Raya  0,20 - 0,25 

Beraspal 0,70 - 0,95 0,10 - 0,25 

Berbeton 0,80 - 0,95  

Berbatu bata 0,70 - 0,85 0,15 - 0,45 

  0,05 - 0,25 

  0,05 - 0,25 

 

Trotoar 
0,75 - 0,85 

Tanah Tidak Produktif 

>30% 

Rata Kedap Air 

Kasar 

 

 

Daerah Beratap 
 

0,75 - 0,95 
0,70 - 0,90 

0,50 - 0,70 

Sumber: U.S Forest Service, 1980 dalam Asdak, 2004 
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Perhitungan koefisien limpasan (C) menggunakan metode U. S. 

Forest Service dengan persamaan sebagai sebagai berikut: 

Koefisien Limpasan (C)  
∑     

∑   
 

Dimana: 

 

L = Luas penggunaan lahan (ha)  

c = Koefisien Aliran 

 Luas DAS g.

Luas suatu daerah aliran sungai (DAS) adalah luas daerah tangkapan 

air hujan yang dibatasi oleh pemisah alam topografi antara lain punggung 

bukit atau pegunungan dan dan dinotasikan dengan huruf A. Luas dan 

kemiringan DAS akan mempengaruhi kecepatan dan volume aliran air/debit 

(Q) permukaan, sehingga semakin luas suatu daerah aliran sungai (DAS) 

maka volume aliran permukaan atau debit (Q) dalam satuan m3/detik akan 

semakin besar. 

2. Metode Haspers 

 

Haspers melakukan penelitian pada beberapa DAS dengan luas kurang dari 

atau sama dengan 

300 km
2
. Rumus debit maksimum dengan Metode Haspers (Kamiana, 2012: 

100) adalah: 

 

Qmaks  = α x β x I x A 
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dengan Qmaks adalah debit maksimum (m
3
/det), α adalah koefisien 

pengaliran, β adalah koefisien reduksi, I adalah hujan maksimum 

(m
3
/det/km

2
), A adalah luas daerah pengaliran (km

2
).  

Untuk koefisien pengaliran (α) dalam Metode Haspers digunakan rumus 

sebagai berikut (Kamiana, 2012: 101): 

   = 
              

               

dengan α adalah koefisien pengaliran, A adalah luas daerah pengaliran 

(km
2
). Untuk waktu konsentrasi Metode Haspers digunakan rumus sebagai 

berikut (Kamiana, 2012: 101): 

tc    =       
         

dengan tc adalah waktu konsentrasi (jam), L adalah panjang sungai utama 

(m), S adalah kemiringan dasar sungai rata-rata.  

Kemiringan sungai dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut: 

  
  

 
 

dengan S adalah kemiringan rata-rata sungai, ∆H adalah beda elevasi hulu 

dan hilir (m), L adalah Panjang Sungai (km).  

Haspers juga menetapkan koefisien reduksi (β) dengan persamaan sebagai 

berikut (Kamiana, 2012: 101): 
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dengan β adalah koefisien reduksi, t adalah waktu konsentrasi (jam), A 

adalah luas daerah pengaliran (km
2
). Curah hujan (r dalam satuan mm) 

untuk lama hujan tertentu (t = tc dalam satuan jam) dan hujan harian 

maksimum (R24 dalam satuan mm) dapat dicari dengan rumus (Kamiana, 

2012: 101): 

Untuk t        

Rt  
       

                       
 

Untuk 2 jam < t ≤ 19 jam 

Rt  
       

   
 

Untuk 19 jam < t ≤ 30 hari 

Rt   0,707 × R24  (t+1)×0,5 

dengan r adalah curah hujan (mm), R24 adalah cujan harian maksimum 

(mm), dan t adalah waktu konsentrasi (jam).  

Untuk hujan maksimum (I) dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut (Kamiana, 2012: 102): 

I  
  

        
 

dengan I hujan maksimum (m
3
/det/km

2
), r adalah curah hujan (mm), 

dan t adalah waktu konsentrasi (jam). 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Secara administratif lokasi penelitian berada di hulu DAS Sungai 

jeneberang, Kecamatan somba opu, kabupaten gowa DAS Sungai 

Jeneberang memiliki 3 stasiun penakar hujan yaitu stasiun ch panakukang, 

stasiun ch tamanyeleng dan stasiun ch kampili. Luas wilayah hulu DAS 

Jeneberang 61.733 ha. 
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Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian 

 

B. Sumber Data 

Berdasarkan sumber data dari instansi terkait yaitu Balai Besar 

Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal Sumber Daya 

Air.  

C. Tahap Penelitian 

1. Pengumpulan data berupa data curah hujan, dan peta DAS sungai 

jeneberang. 

2. Menghitung besaran curah hujan harian maksimum dari stasiun 

penakar hujan 

3. Menghitung intensitas hujan dari curah hujan maksimum kejadian 

pada stasiun penakar hujan. 
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4. Menentukan besaran nilai koefisien limpasan pada sub DAS sungai 

jeneberang. 

5. Menghitung estimasi debit puncak (Qp) menggunakan metode 

Rasional. 

6. Menyusun kesimpulan untuk hasil akhir. 

D. Metode Analisis 

1. Menentukan curah hujan harian dan dicari dari beberapa kejadian di 

stasiun penakar hujan dari bulan Januari hingga Desember tahun 

2019, selanjutnya menghitung intensitas hujan berdasarkan 

beberapa kejadian hujan yang telah ditentukan dengan 

menggunakan persamaan monobe (2.5). 

2. Menghitung besar nilai koefisien limpasan dengan mengunakan 

metode Cook, pada penentuan koefisien limpasan metode Cook ini 

melakukan secara analisa kuantitatif yaitu analisa dari beberapa 

parameter-parameter karakteristik fisik DAS berupa topografi, 

inflitrasi tanah, vegetasi dan simpanan permukaan. Setelah itu hasil 

analisa berdasarkan beberapa klasifikasi yang telah diperoleh 

melakukan perhitungan menggunakan rumus (2.7). 

3. Menghitung besar nilai koefisien limpasan dengan menggunakan 

United States Forest Service.  
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 Mulai 

4. Menghitung debit puncak sub DAS sungai jeneberang dengan 

mengunakan metode rasional berdasarkan nilai-nilai intensitas 

hujan dari data hujan yang telah diperoleh dan nilai koefisien 

limpasan yang diperoleh dari metode Cook dan metode Forest 

perhitungan ini akan dilakukan pada semua data hujan yang telah 

dihasilkan. 

 

 

 

 

E. Flowchart pelaksanaan penelitian 

   
a.  
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Selesai 

 
B.  

                                        

                                                                        

                                    
C.  

                                                                          
D.           

E.    

i.   

Gambar 10. Bagan Alur Tahap Penelitian 

Studi Literatur 

Data curah hujan 

Peta land unit daerah tangkapan 

Das jeneberang 

Data tata guna lahan 

Data topografi dan geologi 

Simpanan permukaan 

Tidak 
Analisis Data 

Ya 

Pengumpulan Data 

Rancangan Penelitian 

     Hasil penelitian 

 Kesimpulan 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisa Curah Hujan 

Dari data curah hujan yang tercatat pada masing-masing stasiun pengamat 

hujan dilakukan analisa data. Data yang akan digunakan yaitu data curah 

hujan pada 3 stasiun curah hujan. Stasiun curah hujan Malino, Malakaji dan 

Tanralili. Curah hujan rata-rata wilayah dihitung dengan menggunakan 

metode Polygon Thiessen (rata-rata timbang), karena titik pengamatan 

hujan pada daerah penelitian tidak tersebar merata, maka perhitungan 

frekuensi curah hujan rata-rata dilakukan dengan mempertimbangkan 

daerah pengaruh setiap titik masing-masing stasiun curah hujan. Untuk 

analisa ini dipakai data curah hujan yang masing-masing stasiun curah 

hujan dipakai selama 10 tahun dimulai pada tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2019.Total luasan dari ketiga stasiun curah hujan sebesar        km² 

yang pembagian luasan tiap stasiun dapat dilihat pada Tabel 9.  

Berdasarkan rumus metode Polygon Thiessen maka dapat dihitung 

frekuensi hujan daerah maksimum rata-rata untuk ketiga stasiun, yang 

selanjutnya disajikan pada tabel. 

Untuk Koefisien Thiessen digunakan rumus seperti berikut:  
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Tabel 5. Luas Pengaruh Setiap Stasiun DAS Jeneberang 

Stasiun 
Luas 

(A) 

Koefisien Thiessen 

(Ci) 

Malino 135,65 0,37 

Malakaji 150,82 0,41 

Tanralili 74,20 0,20 

Total 360,67 1 

Hasil Analisa 
  

a. Curah Hujan Maksimum Rerata 

Untuk menghitung curah hujan maksimum rata–rata dilakukan dengan 

memilih curah hujan setiap stasiun pada tahun yang sama dan untuk rata–

rata thiessen dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

R = R1.C1 +  R2 .C2 +  R3.C3 

R = 96 x 0,37 + 6 x 0,41 + 70 x 0,20 

R = 58,96 mm 

Hasil perhitungan selanjutnya di dapat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Curah Hujan Maksimum Rerata Metode Polygon Thiessen 

NO. TAHUN TANGGAL 
STASIUN 

RATA-

RATA MAX 

MALINO MALAKAJI TANRALILI THIESSEN 

1 2010 

13 JANUARI   96 6 70 58,96 

58,96 20 DESEMBER 14 120 0 15,38 

1 JANUARI  5 103 180 9,20 

2 2011 

12 JANUARI 133 0 56 81,15 

81,15 14 DESEMBER 0 175 0 9,99 

27 JULI 0 0 117 0,18 

3 2012 

28 MARET 17 50 25 13,25 

13,25 07 FEBRUARI 1 97 55 6,23 

5 FEBRUARI 0 3 250 0,55 

4 2013 

5 JANUARI 275 31 0 169,39 

169,39 02 FEBRUARI 0 115 4 6,57 

03 FEBRUARI 40 85 155 29,46 

5 2014 

16 JANUARI 125 0 0 76,19 

76,19 17 MEI 0 44 0 2,51 

25 JANUARI 13 20 245 9,43 

6 2015 

25 JANUARI 220 20 141 135,45 

135,45 28 DESEMBER 20 90 3,5 17,33 

02 JUNI 7 0 155 4,50 

7 2016 

1 FEBRUARI 135 25 9 83,73 

83,73 13 FEBRUARI 31 137 0 26,71 

18 DESEMBER 48 120 143 36,32 

8 2017 

5 FEBRUARI 152 20 0 93,79 

93,79 24/09/2022 0 130 62,5 7,51 

27 FEBRUARI 0 0 110 0,16 

9 2018 

29 JANUARI 93 9 73 57,31 

57,31 24 OKTOBER 0 50 3 2,86 

2 FEBRUARI 91 21 140 56,87 

10 2019 

3 MARET 119 7 13 72,95 

72,95 10 MARET 0 42 57,5 2,48 

17 NOV 8 0 127,5 5,07 

  

Jumlah 842,17 

Rata-rata 84,22 
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 Intensitas hujan b.

Perhitungan intensitas hujan, waktu konsentrasi dengan penggunaan 

data hasil curah hujan maksimum rerata tahunan yang terdapat pada Tabel 

10. 

Langkah - langkah perhitungan; 

Diketahui: 

Panjang sungai utama (L) = 40,00 km
2
 Hujan 

harian ( R24 ) = 58,96 mm/jam 

Kemiringan sungai (S)            = 0,000833 = 8,33 × 10
-4 

Waktu konsentrasi (Tc). 

Tc  = 0,0195 x 40,00 
0,77

 x 0,000833
-0,383

 

    = 5,05 jam  

Perhitungan intensitas hujan rumus Mononobe, Untuk tahun 2010; 

Diketahui:  R24 = 58,96 mm 

 Tc = 5,05 jam 

I = 
R24 

x ( 
24 

)
 

2/3 

24 tc 
 

        

  = 
58, 

x ( 
24 

) 
2/3 

  
24 5,05 

 

         

  
= 6,94 mm/jam 

   

Untuk langkah perhitungan selanjutnya dapat dihitung dengan cara yang 

sama. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut: 



 

39 

 

 

Tabel 7. Intensitas hujan 

Tahun 
R Tc I 

(mm) (jam) (mm/jam) 

2010 58,96 

5,05 

6,9443 

2011 81,15 9,5578 

2012 13,25 1,5606 

2013 169,39 19,951 

2014 76,19 8,9736 

2015 135,45 15,953 

2016 83,73 9,8617 

2017 93,79 11,047 

2018 57,31 6,7499 

2019 72,95 8,592 

 

Dari perhitungan yang telah dilakukan bedasarkan tabel di atas untuk 

menghitung intensitas hujan 10 tahun terakhir di DAS Jeneberang diperoleh 

intensitas hujan maksimum terjadi pada tahun 2013 yaitu 19,951 mm/jam 

dan intensitas hujan minimum terjadi pada tahun 2012 yaitu 1,56 mm/jam. 

2. Analisa Koefisien Limpasan Metode Cook 

Untuk mendapatkan koefisien limpasan (C) di DAS Jeneberang hulu, 

dengan parameter-parameter yang ada pada metode Cook yang 

mengembangkan metode empiris hubungan antara karakteristik lingkungan 

fisik DAS dan proses hidrologi, meliputi: fisiografi, faktor 

topografi/kemiringan lereng, faktor tanah/batuan, kapasitas infiltrasi, faktor 

vegetasi penutup, faktor simpanan permukaan/kerapatan aliran (drainase), 

maka dari itu dilakukan analisa sebagai berikut: 
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 Kemiringan Lereng  a.

Kemiringan lereng dihasilkan dari data DEM (Digital Elevation 

Model), Kelas kemiringan lereng seperti terlihat pada Tabel 8. Skor 10, 20, 

30 dan 40 menunjukkan besar kecilnya pengaruh kemiringan lereng, 

semakin terjal lerengnya berarti akan mempunyai skor yang semakin besar 

pula yang akibatnya nilai koefisien limpasan permukaannya (C) juga akan 

semakin besar. 

Tabel 8. Kemiringan Lereng DAS Jeneberang hulu 

No 
Kemiringan 

(%) 
Topografi Luas (Ha) Skor 

1 
0 − 5 

Datar 6261,66 10 

2  5 − 10 Bergelombang 4662,59 20 

3  10 − 30 Berbukit 8534,44 30 

4 > 30 Curam 16526,9 40 

Total 36.067,87   

 

b. Infiltrasi Tanah 

Membuat peta jenis tanah yang didigitasi ulang dan data infiltrasi tanah 

diDASarkan pada sifat dan tekstur tanah serta bentuk lahan dan tutupan 

lahannya diperoleh dari hasil analisa laboratarium (Resky Dan Hardyansyah 

2021). Hasil infiltrasi pada daerah DAS Jeneberang hulu dapat dilihat pada 

Tabel 9. 
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Tabel 9. Jenis tanah Sub DAS Jeneberang  

No 
Kelas 

Tekstur 

Klasifikasi Laju 

infiltrasi 

(Kohnke H 1986 ) 

Luas 

(ha) 

Sko

r 

1 Pasir 
6,5 - 12,5 

74,76 10 
(sedang cepat) 

2 

Lempung 

liat 6,5 - 12,5 10469,07 20 

berpasir (sedang cepat) 

3 
Liat 2 - 6,5 

25441,80 20 
berpasir (sedang) 

Total 36.067,87 
 

 

c. Pengunaan Lahan 

Untuk mengetahui besarnya vegetasi penutup dilakukan dengan 

pendekatan penggunaan lahan yang ada dan dalam keperluan analisis maka 

harus dilakukan klasifikasi. Hasil Klasifikasi dan peta penggunaan lahan 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pengunaan Lahan Sub DAS Jeneberang  

NO Penggunaan Lahan Luas (Ha) Skor 

1 Pemukiman 571,01 20 

2 Sawah 5690,65 15 

3 Tegalan 4131,89 15 

4 Perkebunan 530,7 10 

5 Tanah Kosong  779,78 20 

6 Semak Belukar 8534,44 10 

7 Hutan rimba 15747,16 5 

Total   36.067,87   
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d. Simpanan Air Permukaan 

Interpretasi simpanan air permukaan menggunakan pendekatan 

berdasarkan kerapatan aliran, karena kerapatan aliran dapat digunakan 

untuk menilai kondisi drainase setempat. Hasil klasifikasi simpanan air 

permukaan yang disesuaikan dengan klasifikasi Cook untuk mengetahui 

limpasan permukaan. Klasifikasi kerapatan aliran dilakukan dengan 

mempertimbangkan besarnya rasio antara panjang sungai dengan luas DAS.  

Berdasarkan hasil analisis kerapatan aliran DAS Jeneberang terdapat tiga 

kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah Luas masing-masing kelas dan peta 

klasifikasi kerapatan aliran dapat dilihat pada dan Tabel 11. 

Tabel 11. Klasifikasi Kerapatan aliran DAS Jeneberang  

No 

Klasifikasi  

Kerapatan 

Aliran 

Luas  

(ha) 
Skor 

1 Tinggi 13863,27 15 

2 Sedang 13314,79 10 

3 Rendah 8807,57 5 

Total 36.067,87   

 

Setelah semua parameter didapatkan kemudian diberi skor sesuai 

dengan karakteristik bentuk lahan masing-masing menurut metode Cook. 

Untuk menghitung besarnya koefisien limpasan maka dilakukan 

perhitungan dengan mamakai tabulasi yaitu dengan menjumlahkan 

koefisien limpasan untuk masing-masing bentuk lahan. Hasil koefisien 

limpasan permukaan dan untuk perhitungan dapat dilihat pada Tabel 12.   
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Rumus yang digunakan adalah: 

Keterangan: 

C            = Koefisien Limpasan 

B1, 2, n  = Koefisien Aliran Parameter 

A1, 2, n  = Luas Parameter 

Langkah–langkah perhitungan koefisien limpasan metode Cook 

sebagai berikut: 

CTopoografi  
                                 

 
 

                  
                                                                        

        
 

       
         

        
         

CInfiltrasi = 
                                 

 
 

         
                                                               

        
 

             
        

        
          

CVegetasi  = 
                                 

 
 

   

  
                                                                 

        
   

 
        

        
         

 

CSimpanan =                                  

 
 

C DAS  = 
B1.A1 + B2.A2 + B3.A3 + B4.A4 

   A 
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C Total  = CTopoografi  +  C Infiltrasi  +  C Vegetasi  + C Simpanan   

= 0,298169+ 0,136181+ 0,29244+ 0,217163 =  0,94 
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Tabel 12. Koefisien limpasan Metode Cook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Karakteristik  

Fisik DAS 

Karakteristik yang menghasilkan aliran 

Bobot  

x Luas 

Total 

Luas 

(Ha) 

Nilai  

( C )  
Ekstrim Tinggi Sedang Rendah 

bobot  
luas  

(Ha) 
bobot  

luas  

(Ha) 
bobot  

luas  

(Ha) 
bobot  

luas  

(Ha) 

  B1 A1 B2 A2 B3 A3 B4 A4  ATotsl  

1 Topografi 0,40 16526,94 0,30 8534,44 0,20 4662,59 0,10 6261,66 10729,792 35985,63 0,298169 

0,94 

2 
Inflitrasi 

tanah 
0,20 0,00 0,15 25441,80 0,10 10469,07 0,05 74,76 4900,557 35985,63 0,136181 

3 
Vegetasi 

penutup 
0,20 1350,79 0,15 9822,54 0,10 9065,14 0,05 15747,16 1523,633 35985,63 0,29244 

4 
Simpanan  

permukaan 
0,20 0,00 0,15 13863,27 0,10 13314,79 0,05 8807,57 7814,754 35985,63 0,217163 

Hasil Perhitungan 
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3. Analisa Koefisien Limpasan Metode U.S Forest  

Besarnya koefisien limpasan ditentukan dengan menggunakan metode 

U.S. Forest Service. Penentuan koefisien limpasan dengan metode U. S. 

Forest Service menggunakan interval nilai (C) pada berbagai jenis 

penggunaan lahan. Menggunakan metode ini membutuhkan penyesuaian 

terlebih dahulu baik dalam hal jenis penggunaan lahan maupun nilai 

koefisien limpasan yang digunakan. 

Melalui analisa kuantitatif peta penggunaa lahan, terdapat 8 jenis 

penggunaan lahan menurut metode U. S. Forest Service antara lain rumah 

tinggal (pemukiman), tanah berat bervegetasi (sawah), tanah berat tanpa 

vegetasi (tegalan), tanah berat bervegetasi (perkebunan), tanah kosong 

(kasar), tanah berat (semak belukar), hutan bervegetasi (hutan rimba) dan 

rata kedap air (sungai). Penggunaan lahan hutan bervegetasi berupa hutan 

rimba mendominasi wilayah penelitian dengan persebaran yang merata di 

Sub DAS Jeneberang. 

Tabel 13. Penggunaan lahan di Sub DAS Jeneberang 

Penggunaan 

Lahan 
Luas (ha) 

Permukiman 571,01 

Sawah 5.690,65 

Tegalan 4.131,89 

Perkebunan 530,70 

Tanah Kosong 779,78 

Semak Belukar 8.534,44 

Hutan Rimba 15.747,16 

Sungai 82,24 

Total 36.067,87 

Sumber: Data tutupan lahan 
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Gambar 8. Peta Penggunaan lahan DAS Jeneberang  
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Tabel 14. Tutupan Lahan DAS Jeneberang 

No. Penggunaan Lahan 
Luas (L) 

ha % 

1 
Rumah Tinggal 

(Pemukiman) 
571,01 1,58 

2 
Tanah Berat 

Bervegetasi (Sawah) 
5.690,65 15,78 

3 
Tanah Berat Tanpa 

Vegetasi (Tegalan) 
4.131,89 11,46 

4 

Tanah Berat 

Bervegetasi 

(Perkebunan) 

530,7 1,47 

5 Tanah Kosong (Kasar) 779,78 2,16 

6 
Tanah Berat (Semak 

Belukar) 
8.534,44 23,66 

7 
Hutan Bervegetasi 

(Hutan Rimba) 
15.747,16 43,66 

8 
Rata Kedap Air 

(Sungai) 
82,24 0,23 

Total 36.067,87 100,00 

 

Persentase (%)  
         

           
     

      

         
            

Koefisien Limpasan (C)  
∑     

∑   
 

 C   
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Adapun tabel hasil perhitungan debit pucak selanjutnya dapat dilihat pada 

tabel 15. 

No. Penggunaan Lahan 
Luas (L) 

c Lxc 

koefisien 

limpasan 

(C) ha % 

1 
Rumah Tinggal 

(Pemukiman) 
571,01 1,58 

0,50 285,505 

0,39 

2 
Tanah Berat Bervegetasi 

(Sawah) 
5.690,65 15,78 

0,50 2845,325 

3 
Tanah Berat Tanpa 

Vegetasi (Tegalan) 
4.131,89 11,46 

0,60 2479,134 

4 
Tanah Berat Bervegetasi 

(Perkebunan) 
530,7 1,47 

0,50 265,35 

5 Tanah Kosong (Kasar) 779,78 2,16 0,50 389,89 

6 Tanah Berat (Semak 8.534,44 23,66 0,45 3840,498 
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No. Penggunaan Lahan 
Luas (L) 

c Lxc 
koefisien 
limpasan 

(C) ha % 

1 Rumah Tinggal (Pemukiman) 571,01 1,58 0,50 285,505 

0,39 

2 Tanah Berat Bervegetasi (Sawah) 5.690,65 15,78 0,50 2845,325 

3 Tanah Berat Tanpa Vegetasi (Tegalan) 4.131,89 11,46 0,60 2479,134 

4 Tanah Berat Bervegetasi (Perkebunan) 530,7 1,47 0,50 265,35 

5 Tanah Kosong (Kasar) 779,78 2,16 0,50 389,89 

6 Tanah Berat (Semak Belukar) 8.534,44 23,66 0,45 3840,498 

7 Hutan Bervegetasi (Hutan Rimba) 15.747,16 43,66 0,25 3936,79 

8 Rata Kedap Air (Sungai) 82,24 0,23 0,90 74,016 

Total 36.067,87 100,00   14116,51 

 

Nilai koefisien limpasan yang diperoleh dari metode Forest adalah sebesar 

0,39. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 39% hujan yang jatuh di wilayah 

Sub DAS Jenelata akan menjadi aliran permukaan. 

4. Analisa Debit Puncak (Qp) 

Debit puncak dihitung dengan menggunakan metode rasional dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 Debit puncak untuk koefisien limpasan metode Cook a.

Debit puncak dihitung dengan menggunakan metode rasional dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Qp = 0,278 . C . I . A 

Belukar) 

7 
Hutan Bervegetasi 

(Hutan Rimba) 
15.747,16 43,66 

0,25 3936,79 

8 Rata Kedap Air (Sungai) 82,24 0,23 0,90 74,016 

Total 36.067,87 100,00   14116,51 
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Diketahui: 

Luas DAS (A)  = 222,60 km
2
 

Panjang sungai utama (L) = 40,00 km  

Koefisien limpasan (C) = 0,94  

Intensitas curah hujan (I) = 8,52 mm/jam 

 Qp = 0,278 × 0,94 × 8,52 × 222,60 

= 403,856 m
3
/detik 

Adapun tabel hasil perhitungan debit pucak selanjutnya dapat dilihat 

pada tabel 16. 

Tabel 15. Debit puncak dengan nilai koefisien limpasan metode Cook 

Tahun 
R Tc I Qp 

(mm) (jam) mm/jam (m3/detik) 

2010 58,96 

5,05 

6,944263 403,856 

2011 81,15 9,557784 555,850 

2012 13,25 1,560575 90,758 

2013 169,39 19,95062 1160,264 

2014 76,19 8,973599 521,875 

2015 135,45 15,9532 927,786 

2016 83,73 9,861654 573,522 

2017 93,79 11,04651 642,429 

2018 57,31 6,749927 392,554 

2019 72,95 8,591994 499,683 

 

Berdasarkan tabel diatas curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013 

dengan nilai debit puncak maksimum yaitu 1160,264 m3/detik dan curah 



 

52 

 

hujan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan debit puncak minimum yaitu 

90,758 m3/detik. 

 Debit puncak untuk koefisien limpasan metode Forest b.

Debit puncak dihitung dengan menggunakan metode rasional dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Qp = 0,278 . C . I . A 

Diketahui: 

Luas DAS (A)  = 222,60 km
2
 

Panjang sungai utama (L) = 40,00 km  

Koefisien limpasan (C) = 0.39  

Intensitas curah hujan (I) = 8,52 mm/jam 

 Qp = 0,278 × 0,39 × 8,52 × 222,60 

= 167,55 m
3
/detik 

Hasil perhitungan debit pucak selanjutnya dapat dilihat pada tabel.17 

Tabel 16. Debit puncak dengan nilai koefisien limpasan metode Forest 

Tahun 
R Tc I Qp 

(mm) (jam) (mm/jam) (m
3
/detik) 

2010 58,96 

5,05 

6,9443 167,55722 

2011 81,15 9,5578 230,61853 

2012 13,25 1,5606 37,654904 

2013 169,39 19,951 481,38598 

2014 76,19 8,9736 216,5228 

2015 135,45 15,953 384,93259 

2016 83,73 9,8617 237,95058 

2017 93,79 11,047 266,53988 

2018 57,31 6,7499 162,86812 

2019 72,95 8,592 207,31511 
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Berdasarkan tabel diatas curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2013 

dengan nilai debit puncak maksimum yaitu 481,38 m3/detik dan curah 

hujan terendah terjadi pada tahun 2012 dengan debit puncak minimum yaitu 

37,65 m3/detik. 

5. Perbandingan Debit Puncak Koefisien Limpasan Metode Cook dan 

Debit Puncak Koefisien Limpasan Metode Forest 

Estimasi debit puncak dihitung dengan menggunakan metode 

Rasional berdasarkan nilai koefisien limpasan yang sudah diperoleh 

sebelumnya. Hasil estimasi debit puncak kemudian dibandingkan pada 

grafik berikut: 

 
Gambar 9. Grafik perbandingan debit puncak dengan koefisien limpasan 

metode Cook dan koefisien limpasan metode Forest 

Berdasarkan grafik diatas, hasil perhitungan debit limpasan menggunakan 

nilai koefisien metode Cook cenderung lebih tinggi dengan nilai debit 
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terendah 90,758 m
3
/dtk, kemudian nilai debit tertinggi 1160,264 m

3
/dtk. 

Sedangkan debit limpasan dengan nilai koefisien metode Forest, debit 

terendah sebesar 37,654 m
3
/dtk, dan nilai debit yang tertinggi sebesar 

481,385 m
3
/dtk.  

Secara umum debit limpasan yang di dapatkan dari metode Cook jauh 

lebih tinggi dari pada metode Forest, hal ini disebabkan karena metode 

cook menggunakan nilai skor dari terendah sampai tertinggi, sedangkan 

metode forest menggunakan metode nilai tunggal. 

6. Menghitung nilai C berdasarkan data Q . I . A (data pengukuran) 

Diketahui :  

 Q = 68,58 m
3
/dtk  

 I = 6,74 mm/jam 

 A = 105,46 km
2 

Rumus : 

Q  = 0,278 x C x I x A 

68,58 = 0,278 x C x 6,74 x 105,46 

68,58 = 197,602 C 

C = 
     

       
 

C = 0,34 

7. Debit limpasan metode Haspers 

Rumus: 
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Qmaks  = α x β x I x A 

   = 
              

               

     = 
                

                 

     = 0,30 

tc    =       
         

     = 0,1 . 40,00
0,8

 . 0,00083
 

     = 5,05 jam 

 

 
    

                  

     
  
    

  
 

        
                         

        
  
      

  
 

      0,21192 

I  
  

        
 

      

Untuk t        

Rt  
       

                       
 

 
          

                                
 

      mm/jam 

Untuk 2 jam < t ≤ 19 jam 

Rt  
       

   
 



 

56 

 

      
           

      
 

  49,21 mm/jam 

Untuk 19 jam < t ≤ 30 hari 

Rt   0,707 × R24  (t+1)×0,5 

  0,707 x 58,96 (5,05+1) x 0,5 

  126,09 mm/jam 

Qmaks = 0,30 x 0,21192 x 126,09  x 360 

  = 2.885,86 m
3
/dtk 

B. Pembahasan 

Hasil analisis koefisien limpasan dengan mengunakan metode Cook 

sesuai parameter-parameter karakteristik fisik DAS menunjukkan bahwa 

nilai C yang diperoleh adalah 0,94 artinya bahwa 94 % air hujan yang jatuh 

pada objek penelitian akan menjadi limpasan permukaan, limpasan 

permukaan tertinggi ada pada kemiringan lereng yakni 0,298 atau 29,8 % 

air hujan dan limpasan permukaan terendah ada pada inflitrasi tanah yakni 

0,136 atau 13,6 % air hujan. 

Nilai koefisien limpasan yang diperoleh dari metode U. S. Forest 

Service berdasarkan interval nilai (C) pada berbagai jenis penggunaan 

lahan adalah sebesar 0,39. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 39% hujan 

yang jatuh di wilayah Jeneberang akan menjadi aliran permukaan. 

Hasil perhitungan debit puncak metode rasional dengan nilai koefisien 

limpasan metode Cook terdapat pada grafik berikut: 
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Gambar 10. Grafik estimasi debit puncak dengan nilai koefisien 

limpasan metode Cook 

Berdasarkan grafik diatas debit puncak terendah terjadi pada tahun 2012 

yaitu 90,758 m
3
/detik dan debit puncak tertinggi yaitu 1160,264 m

3
/detik 

pada tahun 2013. 

Dari hasil perhitungan debit puncak metode rasional dengan nilai 

koefisien limpasan metode Forest service terdapat pada grafik berikut: 
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Gambar 11. Grafik debit puncak dengan metode Forest 

Berdasarkan grafik diatas diperoleh debit puncak terendah terjadi pada 

tahun 2012 yaitu 37,65 m
3
/detik dan debit puncak tertinggi yaitu 481,85 

m
3
/detik pada tahun 2013. 

Berdasarkan variabel pada koefisien limpasan metode Cook, nilai 

kemiringan lereng, infiltrasi tanah dan kerapatan aliran merupakan variabel 

yang bersifat statis atau tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 

jangka waktu tertentu. Sementara itu variabel penutup lahan merupakan 

variabel yang bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan penutup lahan 

merupakan variabel yang mudah untuk berubah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Koefisien limpasan yang diperoleh adalah 0,94 dari hasil tabulasi 

parameter - parameter metode Cook, koefisien limpasan tertinggi ada 

pada kemiringan lereng yakni 0,2198 dan terendah ada pada inflitrasi 

tanah yakni 0,0996. 

2. Koefisien limpasan yang diperoleh dengan menggunakan metode 

United States Forest Service adalah 0,39. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa 39% hujan yang jatuh di wilayah DAS 

Jeneberang akan menjadi aliran permukaan dan tergolong dalam 

klasifikasi sedang. 

3. Debit puncak metode rasional dengan koefisien limpasan metode 

Cook diperoleh debit puncak terendah terjadi pada tahun 2012 

yaitu 90,758 m
3
/detik dan debit puncak tertinggi yaitu 1160,264 

m
3
/detik pada tahun 2013. Sedangkan debit puncak metode rasional 

dengan koefisien limpasan metode U.S. forest service diperoleh 

debit puncak terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 37,65 m
3
/detik 

dan debit puncak tertinggi yaitu 481,85 m
3
/detik pada tahun 2013. 
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B. Saran 

1. Untuk penelitian lanjutan disesuaikan dengan metode lain dan untuk data 

curah hujan lebih baik mengunakan lebih dari 3 stasiun dengan data curah 

hujan yang berbeda. 

2. Diperlukan ketelitian dalam hal penjagaan dan pemeliharaan, 

pengamatan pos ukur tinggi muka air oleh instansi terkait, untuk 

mendapatkan penyajian data yang baik guna menganalisis debit 

puncak/banjir karna jika tidak ditangani secara serius maka akan jadi 

suatu masalah terkait dengan potensi terjadinya banjir. 
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