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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3. 1. Desain Penelitian 

Pengoperasian waduk harus disusun sesuai karakteristik sistem daerah 

yang ditinjau, oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap karakteristik 

sistem di daerah studi. Setelah diketahui permasalahan yang terjadi, berdasarkan 

tinjauan tersebut, dapat ditarik kesimpulan perlunya dilakukan pendataan dan 

analisis kembali tentang kondisi terakhir sistem diwaduk. Dalam pengoperasian 

Waduk Sempor selama ini digunakan pedoman manual operasi dengan 

menggunakan metode rule curve. Dalam penelitian ini dicoba untuk dibandingkan 

dan dievaluasi unjuk kerja pada pola operasi waduk yang ada yaitu pola 

pengoperasian Waduk Sempor berdasarkan data eksisting, SOP serta Rule Curve. 

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan pada langkah-

langkah berikut ini : 

1. Mengumpulkan data karakteristik waduk, data inflow waduk, data 

pelepasan waduk, data pengoperasian waduk, data operasi bendung, 

data pola tanam, realisasi penanaman, data hujan, data meteorologi, 

data kebutuhan air (air irigasi, air baku, dan PLTA), dan data lainnya. 

2. Melakukan simulasi pengoperasian waduk berdasarkan data eksisting, 

SOP, dan Rule Curve. 

3. Membuat kesimpulan dan menentukan pola operasi waduk paling 

optimal. 

 

Secara lebih jelas langkah urutan desain penelitian disajikan dalam bagan 

alir sebagai berikut : 
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        Data – data :
- Karakteristik Waduk
- Data Teknis Waduk
- Debit Aliran
- Kebutuhan (Demand)
- Evaporasi

Skenario 
Inflow

Release 
Eksisting

Simulasi 
Pengoperasian

Kinerja pada Kondisi 
Eksisting 

Memuaskan ???
- Pengoptimalan Pola Operasi (SOP, Rule 

Curve Elevasi dan Rule Curve Outflow)
- Pengurangan Demand (Luas Layanan)

TidakTidak

Kesimpulan :
- Pola Operasi Yang Digunakan

- Besarnya Demand (Luas Layanan)

YaYa

 
Gambar 3.1. Bagan Alir Desain Penelitian (Simulasi Eksisting) 

 
        Data – data :

- Karakteristik Waduk
- Data Teknis Waduk
- Debit Aliran
- Kebutuhan (Demand)
- Evaporasi

Skenario 
Inflow

S O P

Simulasi 
Pengoperasian

Kinerja Pengoperasian 

Kesimpulan

 
Gambar 3.2. Bagan Alir Desain Penelitian (Simulasi SOP) 



Laporan Tugas Akhir 
Kinerja Pengoperasian Waduk Sempor Jawa Tengah dan Perbaikan Jaringan Irigasinya 
 

III-3

 

Gambar 3.3. Bagan Alir Desain Penelitian (Simulasi Rule Curve) 

 

Kinerja pengoperasian pelepasan eksisting dibandingkan dengan kinerja 

simulasi lainnya (SOP dan Rule Curve), kemudian ditentukan kinerja yang 

terbaik, apabila masih belum optimal maka dilakukan pengurangan demand 

(kebutuhan) untuk irigasinya. Dengan pengurangan demand tersebut akan 

mengakibatkan pengurangan luas lahan layanan irigasi. 

 

3.2.     Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sarana pokok untuk menemukan 

penyelesaian suatu masalah secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, peranan 

instansi yang terkait sangat diperlukan sebagai pendukung dalam memperoleh 

data-data yang diperlukan. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah : 

•  Jenis-jenis data. 

•  Tempat diperolehnya data. 

•  Jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang memadai            

(cukup, seimbang, dan tepat / akurat). 
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Untuk pengoperasian dan pemeliharaan Waduk Sempor Kebumen, 

diperlukan sejumlah data yang didapat secara langsung yaitu dengan melakukan 

peninjauan langsung ke lapangan ataupun data yang didapatkan dari instansi 

terkait, serta data penunjang lainnya, dengan tujuan agar dapat menarik 

kesimpulan kondisi waduk dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Metode  Literatur 

Yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah data tertulis dan metode 

kerja yang digunakan. 

2. Metode Observasi 

Dengan survey langsung ke lapangan, agar dapat diketahui kondisi real di 

lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran sebagai pertimbangan dalam 

pengevaluasian. 

3. Metode Wawancara  

Yaitu dengan mewawancarai narasumber yang dapat dipercaya untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

Adapun data-data yang diperlukan adalah: 

1. Data Irigasi berupa luas daerah layanan irigasi, pola tanam daerah irigasi 

dan kebutuhan air irigasi. 

2. Data debit inflow. 

3. Data waduk meliputi kapasitas tampungan dan elevasi air waduk. 

4. Data PLTA berupa jenis turbin, kapasitas pengaliran, produksi energi. 

5. Data release dan elevasi aktual Waduk Sempor. 

6. Pedoman Manual Pengoperasian Waduk Sempor. 

 
3.3.     Skenario Pola Debit Inflow Waduk 

Untuk pertimbangan pemakaian debit inflow waduk terhadap berbagai 

kemungkinan dari kondisi air berlebih sampai dengan air kurang, sehingga 
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kebutuhan air yang disuplai dari waduk dapat diperhitungkan atas dasar skenario 

pola debit inflow andalan, misalnya untuk kondisi Tahun Basah, Tahun Normal, 

dan Tahun Kering. Skenario pola debit inflow dapat membantu dalam evaluasi 

akibat pengaruh perubahan infrastruktur bangunan air, misalnya penambahan 

waduk, bendung, saluran irigasi / air baku dan atau pengembangan luas daerah 

irigasi. Skenario kelompok pola debit inflow dilakukan (Subarkah, 1980; 

Sosrodarsono dan Takeda, 1987; Pranoto, 1994) sebagai berikut : 

1. Dari rangkaian debit inflow rata-rata tahunan diurutkan dari terbesar sampai 

terkecil dengan persentase waktu disamai atau terlampaui dapat  

dirumuskan : 

 %100
1
×

+
=

N
nP    

dimana : 

P  = persentase waktu disamai atau terlampaui 

N = jumlah data  

n  = nomor urut data            (Subarkah, 1980) 

2. Setelah diurutkan, diplot dalam bentuk grafik, dan dibagi menjadi kelompok 

pola debit inflow tahunan misalnya pada kondisi debit inflow Tahun Basah, 

debit inflow Tahun Normal, dan debit inflow Tahun Kering (secara visual) 

dengan batasan debit inflow antar kelompok tersebut. 

3. Debit rata-rata bulanan yang sama setiap kelompok merupakan debit inflow 

bulanan untuk masing-masing kelompok skenario. 

 

3.4.    Menentukan Kebutuhan (demand) Air Waduk Sempor 

Besarnya kebutuhan air (demand) waduk diperhitungkan berdasarkan 

kondisi kekurangan air yang belum terpenuhi dari ketersediaan air di hilir waduk. 

Adapun kebutuhan air didasarkan pada data demand terbaru dikurangi 

ketersediaan air di hilir waduk.  

 

3. 5. Menentukan Besarnya Evaporasi 
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Evaporasi merupakan kehilangan air (losses) yang mengurangi volume air 

yang tertampung dalam suatu waduk, karena itu evaporasi yang terjadi merupakan 

fungsi dari luas genangan permukaan air waduk. Data evaporasi yang dipakai 

berdasarkan ketinggian evaporasi dikalikan luas muka air waduk setiap bulannya. 

Data laju evaporasi yang ada dengan satuan mm/hari dikonversi terlebih dahulu 

kedalam satuan mm dengan memperhitungkan jumlah hari dalam satu bulan, 

kemudian dicari koefisien evaporasi perbulan dan evaporasi tahunan (annual 

evaporation) dalam m. Volume evaporasi didapatkan dengan mengalikan 

koefisien evaporasi perbulan dengan evaporasi tahunan dan luas  genangan. 

 

3. 6. Model Simulasi Pengoperasian Waduk 

Dalam penelitian ini dilakukan simulasi berdasarkan data eksisting, SOP, 

dan rule curve pedoman manual pengoperasian waduk. Secara umum beberapa 

pendekatan simulasi waduk dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Simulasi dilakukan sepanjang beberapa tahun menurut urutan tahun 

inflow. 

2. Awal pengoperasian pada bulan Oktober, sesuai dengan dengan pola 

tanam di daerah irigasi. 

3. Tampungan pada awal pengoperasian dilakukan dengan coba-coba (trial 

and eror) yaitu dengan menggunakan persamaan lengkung kapasitas yang 

ada. 

4. Kehilangan air bulanan (evaporasi) merupakan fungsi dari luas genangan 

waduk dengan data ketinggian evaporasi yang ada.(luas permukaan * 

tinggi evaporasi * kofisien bulan). 

5. Tampungan waduk di akhir bulan tidak diperkenankan kurang dari 

kapasitas minimum dan melebihi kapasitas maksimum. 

6. Limpasan terjadi jika volume tampungan akhir waduk melebihi kapasitas 

maksimum. Air yang melimpas melalui bangunan pelimpah tidak 

diperhitungkan sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan atau 
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diasumsikan sebagai kelebihan.            

(Martsanto,1990) 

7. Hukum kesetimbangan air waduk adalah : 

It =  RLt + Let + SPt + St – St-1                      

(Wurbs,1996)                  

So (awal) = S12            

Dimana : 

It = debit inflow waduk pada bulan ke- t (juta m3 / bulan). 

RLt  = release waduk pada bulan ke-t (juta m3 / bulan). 

Let = limpasan yang terjadi pada bulan ke-t (juta m3 / bulan). 

SPt = kehilangan air waduk pada akhir bulan ke-t 

(juta m3 / bulan). 

St  = tampungan waduk pada akhir bulan ke-t (juta m3 / bulan). 

St-1 = tampungan waduk awal bulan ke-t (juta m3 / bulan). 

t   =  bulan (1,2,3,……..,12). 

8. Luas genangan dan elevasi waduk dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan lengkung teoritas waduk. 

9. Volume tampungan awal sama dengan volume tampungan akhir waduk 

bulan sebelumnya. 

10. Unjuk kerja yang dihitung adalah keandalan, kelentingan dan kerawanan. 

11. Pada perhitungan unjuk kerja digunakan asumsi bahwa waduk dianggap 

gagal apabila tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan. 
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Adapun langkah masing-masing simulasi pengoperasian waduk adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1 Simulasi berdasarkan data eksisting 

1) Memasukkan data input berupa debit inflow (3).  

2) Menentukan besarnya evaporasi (4) yang merupakan fungsi dari luas 

genangan awal waduk dikalikan koefisien bulan dikalikan besar 

annual evaporasi. 

3) Memasukkan data demand (5). 

4) Memasukkan data pelepasan aktual waduk (6). 

5) Menentukan kapasitas awal waduk pada bulan pengoperasian (7) 

dengan cara trial and error agar elevasi akhir yang dihasilkan (11) 

mendekati elevasi eksisting yang ada (12). 

6) Menentukan kapasitas akhir waduk (8) dengan menggunakan 

persamaan kesetimbangan air : 

          St = St-1 + It - RLt - Et   

7) Spill (9) terjadi jika volume tampungan akhir waduk melebihi 

kapasitas maksimum. 

8) Elevasi awal (10) dan akhir (11) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan lengkung kapasitas waduk. 

9) Memasukkan data elevasi akhir eksisting (12) sebagai perbandingan 

dengan elevasi akhir hasil perhitungan (11). 

10) Menentukan indikator unjuk kerja kebutuhan yaitu dengan 

membandingkan antara pelepasan dengan demand.  
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St = It + St-1 – Et – RLt ??

St = It + St-1 – Et – RLt

Spill = 0

St = SminSt = Smax

Spill = It + St-1 – Et – RLt – Smax Spill = 0

t > M

Th > N

SELESAI

t = t + 1

Th = Th + 1

St > Smax St < Smin

Smin < St  < Smax

TIDAK

YA

YA

TIDAK

HITUNG :
Et = f (A awal)*KOEF.*ANNUAL EVAPORASI

INPUT DATA :
INFLOW ( It )

DEMAND ( Dt )
RELEASE (RLt) 

MENENTUKAN KAPASITAS AWAL 
TAMPUNGAN (St-1)

HITUNG :
H awal = f (St-1)
H akhir = f (St)

UNJUK KERJA PENGOPERASIAN WADUK
1. KEANDALAN ( REABILITY )
2. KELENTINGAN ( RESILIENCY )
3. KERAWANAN ( VULNERABILITY )

MULAI

INPUT
Th (TAHUN) = M

INPUT
t (2 mingguan) = N = 24

Th = 1

t = 1

  

                  Gambar 3.5. Bagan Alir Simulasi Eksisting 
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3.6.2 Simulasi berdasarkan SOP (Standard Operating Policy) 

1) Memasukkan data input berupa debit inflow (3). 

2) Menentukan besarnya evaporasi (4) yang merupakan fungsi dari luas 

genangan awal waduk dikalikan koefisien bulan dikalikan besar 

annual evaporasi. 

3) Memasukkan data demand (5). 

4) Menentukan besarnya pelepasan (6) dengan kriteria sebagai berikut : 

RLt   = It + St-1 - Et - Smaks.  apabila  It + St-1 - Et - Dt > Smaks. 

RLt   = It + St-1 - Et - Smin.   apabila  It + St-1 - Et - Dt < Smin. 

RLt   = Dt                     apabila  Smin.. < It + St-1 - Et - Dt < Smaks. 

5) Menentukan kapasitas awal waduk pada awal bulan pengoperasian (7) 

dengan trial and error agar elevasi akhir yang dihasilkan (11) 

mendekati elevasi akhir eksisting yang ada (12). 

6) Menentukan kapasitas akhir waduk (8) dengan menggunakan 

parsamaan kesetimbangan air : 

St = St-1 + It - RLt - Evt 

7) Spill (9) terjadi jika volume tampungan akhir waduk melebihi 

kapasitas maksimum. 

8) Elevasi awal (10) dan akhir (11) ditentukan dengan menggunakan 

persamaan lengkung kapasitas waduk. 

9) Menentukan indikator unjuk kerja kebutuhan yaitu dengan 

membandingkan antara pelepasan dengan demand. 
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St = It + St-1 – Et – Dt??

St = It + St-1 – Et – Dt

Spill = 0

St = SminSt = Smax

Spill = It + St-1 – Et – RLt – Smax Spill = 0

SELESAI

St > Smax St < Smin

Smin < St  < Smax

TIDAK

YA

YA

TIDAK

RLt = It + St-1 – Et   – Smax RLt = Dt RLt = It + St-1 – Et  –  Smin

HITUNG :
Et = f (A awal)*KOEF.*ANNUAL EVAPORASI

INPUT DATA :
INFLOW ( It )

DEMAND ( Dt )

MENENTUKAN KAPASITAS AWAL 
TAMPUNGAN (St-1)

HITUNG :
H awal = f (St-1)
H akhir = f (St)

t > M

Th > N

t = t + 1

Th = Th + 1

UNJUK KERJA PENGOPERASIAN WADUK
1. KEANDALAN ( REABILITY )
2. KELENTINGAN ( RESILIENCY )
3. KERAWANAN ( VULNERABILITY )

MULAI

INPUT
Th (TAHUN) = M

INPUT
t (2 mingguan) = N = 24

Th = 1

t = 1

 
             Gambar 3.6. Bagan Alir Simulasi SOP 



Laporan Tugas Akhir 
Kinerja Pengoperasian Waduk Sempor Jawa Tengah dan Perbaikan Jaringan Irigasinya 
 

III-12

3.6.3 Simulasi berdasarkan Rule Curve  

1) Memasukan data input berupa debit inflow (3). 

2) Menentukan besarnya evaporasi (4) yang merupakan fungsi dari luas 

genangan awal waduk dikalikan koefisien bulan dikalikan besar 

annual evaporasi. 

3) Memasukkan data demand (5). 

4) Menentukan elevasi awal (6) dan akhir (7) berdasarkan rule curve 

pedoman manual pengoperasian waduk Sempor yang telah ada. 

5) Memasukkan data elevasi akhir eksisting (8) sebagai perbandingan 

dengan elevasi akhir rule curve. 

6) Menentukan kapasitas / tampungan awal (9) dan akhir (10) waduk 

dengan menggunakan persamaan lengkung kapasitas yang merupakan 

fungsi dari elevasi. 

7) Spill (11) terjadi jika volume tampungan akhir waduk melebihi 

kapasitas maksimum. 

8) Release (12) ditentukan berdasarkan persamaan kesetimbangan air 

waduk. 

RLt = It + St-1 - Et - St 

9) Menentukan indikator unjuk kerja kebutuhan yaitu dengan 

membandingkan antara pelepasan dengan demand.  
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Gambar 3.7. Bagan Alir Simulasi Rule Curve 

 
3. 7. Analisa Unjuk Kerja Waduk 
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Kinerja pengoperasian waduk merupakan indikator waduk dalam 

pengoperasian untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa indikator utuk menilai 

besarnya performance operasi waduk dapat meliputi keandalan (reliability), 

kelentingan (resiliency) dan kerawanan (vulnerability).        (Suharyanto,1997) 

Bahasan akhir setelah simulasi adalah memeriksa unjuk kerja waduk 

(performance) nya yang meliputi : 

1) Keandalan (reliability) 

2) Kelentingan (resiliency) 

3) Kerawanan (vulnerability) 

Adapun prosedur perhitungan keandalan waduk dengan metode simulasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan kapasitas waduk. 

2. Dengan persamaan kesetimbangan air seperti dijelaskan dalam dasar-

dasar teori, dihitung perilaku waduk sepanjang data debit. 

3. Menghitung banyaknya kejadian sukses (Zt) yaitu pelepasan air dari 

waduk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. 

4. Menghitung tingkat keandalan waduk dengan rumus sebagai berikut : 

                 α  =  
n
Zt∑ )(

x 100%      

              Dimana :     

α  =  tingkat keandalan ( %). 

Zt =  banyaknya bulan sukses. 

n =  banyaknya bulan pengoperasian. 

5. Menghitung tingkat kelentingan waduk dengan rumus sebagai berikut : 

Wt =
⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ≥≤

−−

sebaliknya

danjika DRDR tttt

0

1 11                                            

ρ  = 
∞→n

lim
n
1 ∑

n

Wt       
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1γ  = 
11 α

ρ
−

                                                                       

Dimana : 

1γ   =  kinerja kelentingan. 

ρ  = probabilitas (rerata frekuensi) terjadinya transisi waduk dari 

keadaan gagal ke keadaan memuaskan. 

Wt = jumlah rerata terjadi transisi waduk dari keadaan gagal menjadi 

keadaan memuaskan. 

n    =  banyaknya bulan pengoperasian. 

6. Menghitung tingkat kerawanan waduk dengan rumus sebagai berikut : 

1. Nilai rerata “deficit – ratio” 

           
∑

∑

=

=

−
= n

t
t

n

t i

t

Z

D
DEF

v
1

1

1

)1(
                                                                 

2. Nilai maksimum “deficit – ratio” 

           
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
D

DEFv
t

tmax
2

                                                           

  

3. Nilai maksimum “deficit” 

               { }DEFv tmax
3
=                                                               

 

3.8. Rencana Perbaikan Jaringan Irigasi 

Salah satu hal yang dapat mengurangi keberhasilan pola  pengoperasian 

waduk adalah terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi yang dapat mengganggu 

distribusi pengaliran air pada daerah irigasi. Dengan terganggunya aliran air 

tersebut maka dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk 

pertanian di areal tertentu karena banyak terjadi kehilangan air di sepanjang 

saluran. Hilangnya air ini dapat disebabkan karena terjadinya kebocoran pada 
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saluran, tidak berfungsinya pintu air, dsb. Sehingga diperlukan perbaikan pada 

saluran irigasi yang rusak agar pola operasi yang digunakan dapat berjalan secara 

optimal. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk merencanakan perbaikan jaringan 

irigasi yang rusak adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan 

untuk mengetahui jaringan irigasi Waduk Sempor dan untuk 

mengetahui jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Adapun 

data yang diperlukan adalah skema jaringan irigasi, data kerusakan, 

dll. 

2. Survei ke lapangan sesuai data-data tentang kerusakan jaringan 

irigasi yang didapatkan. 

3. Identifikasi jenis perbaikan atau perencanaan yang diperlukan. 

4. Perencanaan teknis perbaikan jaringan irigasi yang diperlukan. 

5. Penghitungan RAB,  RKS dan alat-alat pengendali proyek. 

 

Bagan alir perencanaan perbaikan jaringan irigasi disajikan pada Gambar 3.8 

tersebut di bawah ini : 
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Mulai

Survei Lapangan

Identifikasi

Perencanaan Teknis

RAB, RKS, Barchart & 
Network Planning

Selesai

Ya

Tidak

Kondisi Baik ??? Tidak Perlu Perbaikan

Perbaikan

Pengumpulan Data

 

Gambar 3.8. Bagan Alir Perbaikan Jaringan Irigasi. 

 

 

 

 


