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BAB 3 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini merupakan daerah 

rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Daerah rawa pasang surut mempunyai 

karakteristik berbeda-beda. Karakteristik ini tergantung dari proses pembentukan tanah 

dan kondisi jaringan tata air di lapangan.  

Aliran pada daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut merupakan aliran 

tidak tetap dengan salah satu cirinya yaitu merupakan aliran dua arah (masuk dan keluar). 

Menyelesaikan persamaan pada aliran tidak tetap secara manual sulit dilakukan, sehingga 

untuk memudahkan penyelesaiannya dapat dipergunakan program aplikasi yang dapat 

dipergunakan untuk memodelkan aliran air di sungai, River Analysis System (RAS), 

dibuat oleh Hydrologic Engineering Center (HEC) dan dikenal sebagai software HEC-

RAS. Program HEC-RAS yang digunakan pada penelitian ini adalah HEC-RAS 5.0.3. 

Software HEC-RAS dapat memudahkan pembuatan model analisis matematis pada 

lokasi penelitian. Model HEC-RAS ini dapat diaplikasikan untuk analisis jaringan tata air 

atau pada saluran yang kompleks termasuk bangunan-bangunan kontrolnya yang 

memasukkan kondisi batas berupa debit air di sungai dan gerakan muka air di outlet 

saluran. Selain menggunakan aplikasi software HEC-RAS, penelitian ini juga 

menggunakan aplikasi MS Excel dan Software MATLAB 2015. MS Excel dan MATLAB 

dapat membantu melakukan perhitungan hidrologi.  

Dengan memanfaatkan software HEC-RAS dapat diketahui berapa kedalaman dan 

kecepatan aliran pada masing-masing cross section yang berubah menurut waktu. 

Perhitungan pemodelan aliran dilakukan berdasarkan persamaan kontinuitas dan 

momentum seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di kajian pustaka. Data 

masukan yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer. Setelah dibuat model 

berdasarkan data yang tersedia, selanjutnya dilakukan validasi dan kalibrasi ke lapangan. 

Simulasi aliran di jaringan tata air daerah rawa ini diharapkan dapat menggambarkan 

kondisi yang mendekati (real) lapangan. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah di jaringan tata air daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut 

air laut. Karakteristik daerah rawa mempunyai keunikan masing-masing berdasarkan 

proses pembentukan dan jenis tanah pada daerah rawa tersebut. Daerah rawa pasang surut 

umumnya berada di pesisir laut atau disekitar muara sungai. Untuk mengetahui pengaruh 

pasang surut air laut dan debit air dari hulu sungai, maka lokasi penelitian yang dipilih 

sebagai sampel adalah daerah rawa yang berada di daerah yang terpengaruh oleh elevasi 

muka air laut dan berada di tepi sungai. 

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah daerah rawa pasang surut Pinang 

Luar, daerah rawa ini berada di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. 

Daerah rawa Pinang Luar ini berada di tepi Sungai Kapuas. Daerah Pinang Luar 

merupakan daerah yang elevasi muka air di sungai maupun di lahan dipengaruhi langsung 

oleh pasang surut air laut. Peta daerah rawa pasang surut Pinang Luar di Kabupaten Kubu 

Raya Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Lokasi Daerah Rawa Pasang Surut Pinang Luar, Provinsi Kalimantan Barat 

Q 

Pinang Luar 
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3.3. Variabel dan Instrument Penelitian 

Variabel dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu variabel independen (bebas) dan variabel 

dependen (terikat).  

Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. debit air dari hulu sungai (dari pengolahan data hidrologi), 

2. elevasi pasang surut di muara dan elevasi pasang surut di sungai pada lokasi jaringan 

rawa yang ditinjau. 

Sedangkan variabel terikat adalah elevasi muka air di saluran dan di lahan. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. form yang sesuai dan tersedia pada data sekunder, 

2. form data primer yang sesuai dengan keperluan pengukuran di lapangan, 

3. komputer, perangkat lunak HEC-RAS 5.0.3, MATLAB 2015, Global Mapper 17, 

Excel 2013. 

3.4. Desain dan Skenario Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, perlu dibuat desain dan skenario 

penelitian. Desain dan skenario ini adalah skenario yang dilakukan pada simulasi tata air 

daerah rawa pasang surut dengan menggunakan software HEC-RAS 5.0.3. Skenario 

disusun berdasarkan beberapa kondisi yang diharapkan dapat mewakili kondisi lapangan 

pada sistem tata air daerah rawa pasang surut, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

penelitian. Desain dan skenario pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Beberapa skenario yang dilaksanakan adalah kondisi batas yang merupakan input 

pada simulasi HEC-RAS 5.0.3. Kondisi batas (boundary condition) pada simulasi HEC-

RAS 5.0.3 adalah debit air dari hulu Sungai Kapuas yang dinyatakan sebagai inflow dan 

elevasi muka air di hilir jaringan tata air daerah rawa Pinang Luar sebagai outflow.Data 

debit air dari hulu sungai merupakan data debit harian, sedangkan data pasang surut 

merupakan data pasang surutjam-an. 

Perubahan tipe hidrotopografi diketahui dengan cara membandingkan hasil analisis 

tipe hidrotopografi berdasarkan skenario dengan tipe hidrotopografi pada kondisi ideal. 

Tipe hidrotopografi yang digunakan sebagai hidrotopografi acuan (baseline), yaitu 

kondisi ideal hidrotopograf pada perencanaan awal (kondisi saluran rencana) pada tahun 

2008. Skenario dan simulasi dengan masing-masing input kondisi batas penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 
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Gambar 3.2. Skenario Penelitian 

Tabel 3.1. Matrik Desain dan Skenario Penelitian 

Skenario 
Kondisi Saluran Kondisi Debit Kondisi Pasang Surut 

Lapangan 

Sea Level Rise 

(SLR) Existing Rencana Tetap Berubah 

1   √   √ √ N 

2   √ √   √ N 

3   √   √ √ Y 

4   √ √   √ Y 

5 √     √ √ N 

6 √   √   √  N 

7 √     √ √ Y 

8 √   √   √ Y 

Keterangan:  

- Existing =  kondisi dimensi saluran sesuai kondisi lapangan. 

- Rencana =  kondisi dimensi saluran sesuai dimensi perencanaan tahun 2008. 

- Tetap =  kondisi debit air normal, yaitu debit air rata-rata sepanjang tahun, lihat 

Gambar 4.26. 

- Berubah =  kondisi debit air berdasarkan debit air musim hujan dan musim kemarau, 

lihat Gambar 4.27. 

- Lapangan =  kondisi pasang surut yang bersamaan dengan kejadian debit air dari hulu 

(kejadian debit air dan pasang surut pada hari atau tanggal yang sama), 

lihat Gambar 4.35. 

- N =  tinggi pasang surut lapangan pada kondisi tidak terjadi kenaikan muka air 

laut (sea level rise) (SLR). 

- Y =  tinggi pasang surut lapangan jika terjadi kenaikan muka air laut (sea level 

rise) (SLR). 

Simulasi yang dilakukan pada masing-masing skenario diuraikan berikut ini. 

1. Desain dan skenario ke-1, dilakukan 2 simulasi berdasarkan input data kondisi batas 

(boundary condition), yaitu: 

Debit berubah, yaitu:  

- debit air musim hujan 

di hulu, dan 

- debit air musim 

kemarau di hulu  

Debit tetap, yaitu 

Debit air rata-rata atau 

kondisi normal di hulu 

Jaringan Existing 

(Kondisi saat ini) 

Jaringan rencana 

(sesuai 

perencanaan 

tahun 2008) 

Pasang surut 15 harian: 

- data existing (kondisi 

lapangan) 

- data pasang surut 

ditambah  kenaikan 

muka air laut (sea 

level rise)  
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a. data Input, inflow (debit air) pada musim hujan di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan kondisi 

perencanaan (jaringan rencana), 

b. data Input, inflow (debit air) pada musim kemarau di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan kondisi 

perencanaan (jaringan rencana). 

2. Desain dan skenario ke-2, dilakukan 2 simulasi berdasarkan input data kondisi batas 

(boundary condition), yaitu: 

a. data Input, inflow (debit air) pada debit air di hulu sungai normal dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan kondisi 

perencanaan (jaringan rencana). 

3. Desain dan skenario ke-3, dilakukan simulasi: 

a. data Input, inflow (debit air) pada musim hujan di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan 

kondisi perencanaan (jaringan rencana), 

b. data Input, inflow (debit air) pada musim kemarau di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan kondisi 

perencanaan (jaringan rencana). 

4. Desain dan skenario ke-4, dilakukan 2 simulasi berdasarkan input data kondisi batas 

(boundary condition), yaitu: 

a. data Input, inflow (debit air) pada debit air di hulu sungai normal dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan 

kondisi perencanaan (jaringan rencana). 

5. Desain dan skenario ke-5, dilakukan simulasi: 

a. data Input, inflow (debit air) pada musim hujan di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan existing, 

b. data Input, inflow (debit air) pada musim kemarau di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan existing. 

6. Desain dan skenario ke-6, dilakukan simulasi: 

a. data Input, inflow (debit air) pada musim hujan di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan existing, 
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b. data Input, inflow (debit air) pada musim kemarau di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan yang disimulasi pada jaringan existing. 

7. Desain dan skenario ke-7, dilakukan simulasi: 

a. data Input, inflow (debit air) pada musim hujan di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan 

existing, 

b. data Input, inflow (debit air) pada musim kemarau di hulu sungai dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan 

existing. 

8. Desain dan skenario ke-8, dilakukan simulasi: 

a. data Input, inflow (debit air) pada debit air di hulu sungai normal dan outflow data 

pasang surut pada kondisi lapangan ditambah SLR yang disimulasi pada jaringan 

existing. 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Persiapan penelitian dengan melakukan studi literatur, investigasi lapangan, 

penentuan lokasi penelitian. 

a. Studi Literatur 

Dalam penelitian ini dilakukan studi literatur yaitu menelusuri penelitian 

terdahulu tentang lahan rawa pasang surut. Studi literatur ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakteristik daerah rawa pasang surut sebagai masukan dalam 

penyusunan kerangka penelitian. Penelusuran literatur juga dilakukan untuk 

mengetahui kriteria yang digunakan dalam perencanaan teknis jaringan rawa 

pasang surut. Literatur utama pada penelitian ini adalah Manual Perencanaan 

Teknis Jaringan Reklamasi Rawa dan Tambak yang diterbitkan oleh Departemen 

Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air tahun 2007. Serta didukung oleh 

literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Penentuan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan data sekunder yaitu daerah yang memiliki 

tipe hidrotopografi B dan C dan D sesuai peta tematik hidrotopografi, yaitu daerah 

rawa Pinang Luar di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.  
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c. Penelitian Awal Lapangan  

Disamping studi literatur, penelitian ini melakukan investigasi dan pengamatan 

lapangan untuk mendapatkan gambaran umum daerah penelitian guna 

mendapatkan data awal di lahan rawa pasang surut secara real time. 

2. Pengumpulan dan pengolahan data sekunder dan data primer pada daerah penelitian. 

Dalam melakukan pemodelan dan analisis, diperlukan data pendukung penelitian. 

Data tersebut berupa data sekunder maupun data primer.  

Data sekunder yang dimaksud meliputi; 

a. Data curah hujan tahun 1982 sampai dengan tahun 2015 untuk mengetahui 

perubahan curah hujan yang terjadi di DAS Kapuas, guna menentukan besarnya 

debit air di sungai yang berpengaruh terhadap jaringan rawa yang diteliti. Data 

curah hujan diperlukan karena tidak tersedia data debit air Sungai Kapuas pada 

tahun 1982 hingga tahun 2015. 

Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan yang tersedia di bagian 

hulu Sanggau dan berpengaruh terhadap debit air pada titik pengamatan di 

Sanggau dan data curah hujan di stasiun BMKG Supadio, Pontianak. Sanggau 

merupakan daerah bagian tengah Sungai Kapuas. Daerah Sanggau merupakan 

daerah yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Data hujan stasiun 

BMKG Supadio digunakan untuk mengetahui kecenderungan hujan di bagian hilir 

Sungai Kapuas, sehingga dengan memperhatikan kecenderungan hujan di 

Sanggau dan di stasiun Supadio dapat mewakili kecenderungan hujan pada DAS 

Kapuas. 

b. Data tinggi muka air di titik pengamatan atau stasiun telemetri Sanggau pada 

tahun 2002 hingga tahun 2011. 

Data tinggi muka air ini selanjutnya dengan menggunakan kurva lengkung debit 

air (rating curve) hipotetik, yang diperoleh dari pengukuran debit air sesaat 

tanggal 24 Februari 2016, akan diubah menjadi data debit air di titik pengamatan 

Sanggau tahun 2002 hingga tahun 2011. 

c. Data klimatologi, berupa data temperatur, kelembaban, kecepatan angin, dan lama 

penyinaran matahari pada tahun 1982 sampai dengan 2015. Data klimatologi ini 

dipergunakan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi potensial. Data 

klimatologi ini merupakan data bulanan. 
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d. Data pasang surut untuk mengetahui fluktuasi pasang surut di daerah penelitian. 

e. Data topografi lahan daerah rawa Pinang Luar, merupakan data yang 

dipergunakan untuk membuat terrain pada model HER-RAS 5.0.3, guna 

menentukan luasan tipe hidrotopografi. 

f. Data jaringan tata air (layout lengkap dengan bangunan pengatur atau bangunan 

pengendali) yang ada di daerah penelitian. 

g. Dimensi saluran di jaringan (dimensi didapat dari data teknis perencanaan). 

h. Peta tematik hidrotopografi daerah rawa Pinang Luar tahun 1999 dan tahun 2008 

dipergunakan untuk membandingkan luas hidrotopografi, sehingga diketahui ada 

perubahan hidrotopografi lahan pada tahun 1999 dan tahun 2008 di daerah rawa 

pasang surut Pinang Luar. 

Daerah rawa pasang surut Pinang Luar merupakan daerah bagian hilir DAS Sungai 

Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat. Peta lokasi stasiun hujan dan lokasi stasiun 

telemetri di Sungai Kapuas pada titik tinjau Sanggau sebagaimana yang ditampilkan pada 

Gambar 3.3.  Pada stasiun telemetri Sanggau tersedia data tinggi muka air di Sungai 

Kapuas. 

 

Gambar 3.3. Peta Lokasi Stasiun Hujan dan Stasiun Telemetri yang Dipergunakan dalam 

Penelitian ini, yang Berada di DAS Kapuas, Kalimantan Barat (BWSK-I, 2012) 
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Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan saat 

penelitian dilakukan. Pengukuran lapangan meliputi pengukuran hidrometri pada 

beberapa titik yang digunakan atau diperlukan dalam model seperti: 

1. pengukuran pasang surut di dekat muara sungai, 

2. pengukuran dimensi saluran di beberapa titik, 

3. pengamatan elevasi muka air di saluran dan di lahan pada beberapa titik tinjauan. 

Persiapan pengukuran data primer di daerah rawa Pinang Luar seperti tampak pada 

Gambar 3.4. 

3. Melakukan analisis data hidrologi untuk mendapatkan debit air yang berpengaruh 

pada sistem jaringan rawa pasang surut yang diteliti. Lebih detail analisis hidrologi 

diuraikan pada Subbab 3.6.1. 

4. Melakukan analisis perubahan regime aliran diperlukan data debit dalam waktu 

panjang. Untuk kebutuhan analisis lebih lanjut, data debit air perlu dibangkitkan dari 

data sekunder yang tersedia, yaitu data curah hujan. Metode yang digunakan untuk 

membangkitkan data debit air adalah metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST). 

5. Simulasi jaringan tata air daerah rawa pasang surut dengan menggunakan model 

HEC-RAS bertujuan untuk mencari elevasi muka air di saluran dan lahan pada 

jaringan tata air daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut. Simulasi dilakukan 

dengan beberapa skenario. Simulasi dilakukan untuk mengetahui luapan air guna 

menentukan luasan tipe hidrotopografi sesuai masing-masing skenario. Lebih detail 

skenario yang dimaksud diuraikan pada Subbab 3.4. 

6. Penentuan luas hidrotopografi lahan. Penentuan luas masing-masing tipe 

hidrotopografi lahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Manual 

Perencanaan Teknis jaringan Reklamasi Rawa dan Tambak (Departemen PU, 2007), 

dapat dilihat pada Subbab 2.6.1. Setiap skenario akan diperoleh 1 peta hidrotopografi.  

7. Melakukan verifikasi, kalibrasi dan validasi hasil model ke lapangan. 

Hasil simulasi yang diperoleh dari pemodelan dilakukan verifikasi ke lapangan 

dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui kondisi real lapangan 

tentang tinggi genangan dan jumlah luapan, serta kondisi lahan yang diperoleh dari 

hasil pemodelan. Kalibrasi dan validasi hasil dari model HEC-RAS untuk mengetahui 

tingkat keandalan (reliability) dari model tersebut dengan pengecekan hasil model 

dengan pengukuran di lapangan (pengukuran dilakukan di beberapa tempat). 
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a. Saluran Primer 

 

b. Saluran tersier 

 

c. Pengukuran tinggi muka air di tersier 17 

 

d. Pengukuran tinggi muka air di tepi Sungai 

Kapuas 

 

e. Pintu air di saluran tersier 

 

f. Penanaman sawit di lahan 

 

g. Hasil panen kelapa sawit  

 

h. BM di Lahan Rawa Pinang Luar Sebagai 

Referensi Pengukuran Elevasi 

Gambar 3.4. Kondisi Lahan di Daerah Rawa Pasang Surut Pinang Luar di Kalimantan Barat 
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8. Penentuan pengaruh debit air sungai dan kenaikan muka air laut terhadap luas masing-

masing tipe hidrotopografi. Penentuan pengaruh debit air dan pengaruh kenaikan 

muka air laut dilakukan dengan menganalisis elevasi muka air di saluran dan di lahan. 

Pengaruh masing-masing variabel ditentukan berdasarkan perubahan tipe 

hidrotopografi pada setiap skenario. Syarat kondisi batas (boundary condition) yang 

diberikan pada model yaitu debit air dari hulu sungai dan elevasi muka air laut. 

9. Menarik kesimpulan. 

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan sehingga dapat 

menyelesaikan tujuan penelitian. 

Secara singkat, prosedur penelitian dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 3.5. 

3.6. Rencana Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data hidrologi, klimatologi, dan jaringan tata 

air daerah rawa Pinang Luar. Analisis data dilakukan untuk merumuskan hasil dan 

kesimpulan penelitian. Rencana analisis data untuk masing-masing bagian diuraikan pada 

subbab berikut ini. 

3.6.1. Analisis Hidrologi (Curah Hujan dan Debit Air) 

Analisis hidrologi perlu dilakukan karena tidak semua data yang diperlukan dalam 

penelitian ini sudah tersedia sesuai kebutuhan penelitian, misalnya tidak tersedia data 

debit Sungai Kapuas, sehingga tidak dapat langsung diketahui bagaimana perubahan 

regime aliran yang ada di Sungai Kapuas. Data debit air yang secara langsung 

berpengaruh ke jaringan tata air daerah rawa pasang surut yang akan dikaji pun tidak 

tersedia, sehingga perlu dilakukan analisis hidrologi terlebih dahulu.  

Untuk mengetahui perubahan regime aliran Sungai Kapuas, perlu dilakukan 

analisis pada titik sungai yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut. Stasiun 

pengamatan Sanggau merupakan stasiun yang ada di Sungai Kapuas dan mempunyai data 

pengamatan tinggi muka air selama 10 tahun (tahun 2002-2011). Untuk memperoleh data 

debit air di Sanggau, maka perlu memperkirakan data debit air berdasarkan data tinggi 

muka air yang tersedia. Dalam analisis debit air terdapat beberapa analisis yaitu; 

1. Memodelkan tinggi muka air menjadi debit air di titik pengamatan Sanggau dengan 

cara: 
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mulai

Data Sekunder
Data Primer

Debit Air

Input Data ke HEC-RAS

Simulasi Hec-RAS Sesuai Skenario dengan Variabel :

1. Debit Air

2. SLR

3. Debit Air & SLR

Verifikasi Lapangan

Kondisi Luapan

Penentuan Tipe Hidrotopografi

Peta Hidrotopografi

Analisis Perubahan Hidrotopografi

Analisis Pengaruh Debit Aliran dan SLR terhadap 

Hidrotopografi di Daerah Rawa Pasang Surut

Selesai

Persiapan Penelitian :

1. Penentuan Lokasi

2. Penelitian Awal Lapangan
Studi Literatur

Kesimpulan

Data DEM

Manual 

Perencanaan 

Daerah Rawa 

Pasang Surut

Data SLR

Data 

Topografi

Data 

Pasang 

Surut

Data Hidrologi 

(Curah Hujan)

Peta 

Situasi

Peta Tematik 

Hidrotopografi 

Tahun 1999 dan 

Tahun 2008

Data 

Dimensi 

Saluran

Pengamatan :

- Dimensi Saluran

- Elevasi Muka Air di 

  Saluran

- Elevasi Pasang 

  Surut

Pembuatan Model Tata Air 

dengan sofware HEC-RAS

 

Gambar 3.5. Diagram Alir Penelitian 
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a. membuat kurva lengkung (rating curve) hipotetik pada titik pengamatan tinggi 

muka air di Sanggau, berdasarkan pengukuran debit air sesaat Sungai Kapuas di 

Sanggau,  

b. mengubah data tinggi muka air menjadi data debit air Sungai Kapuas pada tahun 

2002 hingga 2011, berdasarkan kurva lengkung (rating curve) hipotetik. 

2. Memodelkan data curah hujan harian menjadi data debit air harian pada tahun 1982-

2001 dan tahun 2012-2015 dengan metode jaringan syaraf tiruan (JST). Debit air 

harian diperlukan sebagai kondisi syarat batas (boundary condition) dalam model 

matematik HEC-RAS. 

3. Menentukan debit air yang akan digunakan sebagai input pada model jaringan tata 

air daerah rawa Pinang Luar. 

Penjelasan masing-masing analisis adalah berikut ini. 

1. Model tinggi muka air menjadi debit aliran air sungai. 

Pengukuran dan perhitungan kecepatan aliran air menggunakan alat current meter, 

sedangkan untuk mengukur kedalaman air menggunakan alat echo-sounder. Rating curve 

debit aliran Sungai Kapuas dibuat dengan menggunakan metode Velocity-area dan 

metode slope area. Koefisien kekasaran Manning ditentukan berdasarkan kekasaran 

material di tebing sungai. Kurva lengkung (rating curve) dibuat dengan metode 

logaritmik. Persamaan umum hubungan antara tinggi muka air dan debit air adalah 

sebagaimana persamaan 3.1. 

Q = a * (H-Ho)^b  ............................................................................................. ( 3.1) 

dimana Q adalah debit aliran air (m3/dt), H adalah tinggi muka air (m), Ho adalah 

tinggi muka air pada aliran nol (saat Q = 0), a dan b adalah konstanta. 

Dari model tinggi muka air-debit air ini diperoleh data debit air pada tahun 2002 

hingga tahun 2011. Sedangkan tahun yang lain tidak dapat diketahui karena tidak ada data 

tinggi muka air, untuk itu perlu juga dilakukan model curah hujan-debit aliran air sungai. 

2. Model curah hujan - debit aliran air sungai. 

Dalam penelitian ini, model curah hujan - debit aliran air sungai menggunakan metode 

jaringan syaraf tiruan (JST). Data curah hujan yang digunakan pada pemodelan JST 

adalah data curah hujan rata-rata pada titik pengamatan Sanggau. Curah hujan rata-rata 

diperoleh dengan menggunakan metode Thissien. Pembagian luas tiap stasiun hujan tidak 

sama sepanjang tahun, tergantung ketersediaan data hujan pada masing-masing stasiun. 
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Data curah hujan yang dimodelkan dengan metode JST adalah curah hujan harian menjadi 

data debit air harian pada tahun 1982-2001 dan tahun 2012-2015. 

Pemodelan JST pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf multilayer 

sebagaimana bagan pada Gambar 2.18 (Halaman 55). Penjelasan metode JST diuraikan 

pada Subbab 2.10 (Halaman 51). Model algoritma pembelajaran (learning algorithm) 

yang dipergunakan adalah arsitektur JST backpropagation dengan struktur JST 

feedforward, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.22 (Halaman 58) atau secara 

singkat seperti bagan pada Gambar 3.6. Pada penelitian ini model JST dan arsitektur 

model yang dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8 dan secara 

detail arsitektur JST yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1. Persamaan yang 

digunakan sebagaimana dijelaskan pada Persamaan 2.13 sampai dengan Persamaan 2.26. 

 
Gambar 3.6. Bagan Feedforward pada Model JST 

Input pada model, yaitu:  X1 (n-1) : debit air sehari sebelumnya (Q(n-1)) 

 X2 (n) : curah hujan harian (P(n)) 

 X3 (n) : evapotraspirasi atau penguapan harian (ETo(n)) 

 X4 (n) : luas DAS (A) 

Sedangkan output (target) berupa; Y(n), yaitu debit harian (Q) 

Perhitungan evapotranspirasi berdasarkan data klimatologi pada stasiun cuaca 

Sanggau dan Supadio, dilakukan dengan menggunakan metode Penman modifikasi 

seperti yang diuraikan pada Persamaan 2.10. (Halaman 31). 

 

Gambar 3.7. Bagan Model Jaringan Syaraf Tiruan  
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Gambar 3.8. Arsitektur JST yang Digunakan pada Penelitian Ini 

Setelah menentukan input dan output, maka dibuat script program Matlab untuk 

running pembelajaran (training). Script atau coding program dalam penelitian ini baik 

untuk pembelajaran (training) maupun untuk pengujian terdapat dalam Lampiran 2. 

Selanjutnya setelah dilakukan running pembelajaran (training) diketahui nilai bias b1, 

b2,b3 dan nilai bobot W1, W2, dan W3. Nilai b dan W dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada 

saat running pembelajaran (training) program JST akan tampil menu yang menunjukkan 

bahwa data debit sebagai target, yaitu tahun 2002-2011 dengan rata-rata kesalahan (mean 

square error, MSE) adalah 0,0007 sebagaimana Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Pembelajaran (Training) JST untuk Data Debit Tahun 2002-2011 dengan MSE 

0,0007 
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3. Debit air hulu sungai. 

Debit air dari hulu sungai yang digunakan sebagai input pada kondisi batas 

(boundary condition) di model jaringan tata air daerah rawa Pinang Luar adalah debit 

sungai pada titik pengamatan Sanggau. 

Debit air di titik pengamatan Sanggau menjadi debit air di daerah rawa Pinang Luar 

dilakukan dengan cara menghitung debit air total per posisi cabang sungai didistribusikan 

pada masing-masing percabangan sungai dengan persentase debit air berdasarkan 

persentase lebar sungai masing-masing percabangan. Jika terdapat anak sungai yang 

masuk ke sungai induk maka debit akan ditambahkan dengan debit dari anak sungai. 

Dengan mengasumsikan ada aliran yang terbagi pada masing-masing cabang dan ada 

aliran yang masuk dari anak sungai, maka debit di daerah rawa Pinang Luar diasumsikan 

sama dengan debit di Sanggau. Hal ini dengan pertimbangan lebar Sungai Kapuas di 

Pinang Luar dan lebar Sungai Kapuas di Sanggau yang tidak jauh berbeda.  

3.6.2. Analisis Perubahan Regime Aliran  

Analisis perubahan regime aliran dilakukan terhadap debit harian untuk mengetahui 

kondisi debit air di Sungai Kapuas, dengan memperhatian indikator perubahan regime 

aliran Sungai Kapuas. Analisis dilakukan dengan memperhatikan debit aliran sungai 

dalam rentang tahun 1982 sampai dengan 2015. Untuk mengetahui perubahan regime 

aliran yang terjadi di daerah Sungai Kapuas, dilakukan pembagian waktu dalam 10 tahun 

I (1982-1991), 10 tahun II (1992-2001) dan 10 tahun III (2002-2015). Indikator 

perubahan debit air yang dipergunakan adalah: 

1. Perbandingan debit maksimum (Qmax) dan debit minimum (Qmin), selama 35 

tahun. 

2. Persentase jumlah debit di atas debit rata-rata terhadap total debit yang ditinjau 

(% up) (lihat Gambar 3.10) dengan analisis unit hidrograf dan hujan harian dalam 

waktu jangka panjang (10 tahun). 

3. Jumlah volume dari debit di atas rata-rata jangka panjang (Vol-up). 

4. Lama total waktu dari debit di atas rata-rata jangka panjang (Time-up). 

5. Membandingkan kurva massa debit (Flow Duration Curve) (FDC) pada 10 tahun 

I (1980-1989), 10 tahun II (1990-1999) dan 10 tahun III (2000-2010). Contoh 

kurva massa debit dapat dilihat pada Gambar 3.11.  
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Gambar 3.10. Grafik Debit Aliran Sungai 

Debit m
3
/dt 
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FDC I

FDC III
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Gambar 3.11. Contoh Kurva Massa Debit 

3.6.3. Analisis Kenaikan Muka Air Laut 

Untuk mengetahui adanya kenaikan muka air laut dilakukan analisis terhadap data 

sekunder yang diperoleh dari data hasil pemodelan tinggi pasang surut air laut dengan 

program software WXTide32.  

Menurut hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut 

dan Pesisir-P3SDLP (2014), kenaikan muka laut Indonesia sebesar 0,76 cm per tahun. 

Kenaikan muka air laut (sea level rise) (SLR) pada pemodelan jaringan tata air di daerah 

rawa pasang surut Pinang Luar yang dipergunakan adalah 0,76 cm/tahun. 
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Dalam melakukan analisis kenaikan muka air laut yang memperhitungkan secara 

simultan 2 variabel, yaitu debit air dari hulu sungai dan tinggi muka elevasi pasang surut, 

sangat sulit dilakukan, sehingga kenaikan muka air laut selama 20 tahun disederhanakan 

dengan cara menambahkan elevasi pasang surut dengan SLR selama 20 tahun. SLR 

selama 20 tahun sama dengan 20 dikalikan 0,76 cm yaitu 15,2 cm, sehingga tinggi elevasi 

pasang surut dengan SLR adalah elevasi pasang surut di lokasi penelitian ditambah 

dengan SLR 15,2 cm. Nilai elevasi pasang surut ini yang digunakan sebagai kondisi batas 

(boundary condition) pada kondisi terjadi SLR. 

3.6.4. Analisis Jaringan Rawa Pasang Surut Pinang Luar  

Analisis jaringan rawa pasang surut dilakukan dengan membuat model aliran air di 

jaringan tata air di daerah rawa pasang surut Pinang Luar. Untuk membuat model jaringan 

tata air dengan menggunakan software HEC-RAS dibutuhkan peta Digital Terrain Model 

(DTM) elevasi lahan dengan menggunakan data digital elevation model (DEM) yang 

diperoleh dari data lapangan yang digambar dengan perangkat lunak (software) 

AutoCAD, selanjutnya diubah menjadi data DEM dengan menggunakan perangkat lunak 

Globar Mapper 17. Data elevasi dalam bentuk DEM ini kemudian diekspor ke Program 

HEC-RAS 5.0.3. Dari model ini diperoleh kondisi aliran air di saluran dan kondisi luapan 

air di lahan pertanian.  

Pembuatan model aliran di saluran pada lahan rawa yang diteliti dilakukan dengan 

menggunakan software HEC-RAS 5.0.3 dengan input data, seperti jaringan tata air daerah 

rawa yang diteliti, dimensi penampang melintang saluran di titik tertentu. Semua 

informasi tentang jaringan disiapkan dari awal penelitian dengan software AutoCAD. 

Karena sistem yang dikaji adalah sistem aliran air adalah unsteady dan ditinjau dalam 2 

dimensi, maka elevasi lahan dan penampang saluran disiapkan dari awal dalam bentuk 

peta DTM berupa data DEM. Kondisi batas (boundary condition) yang diberikan pada 

model adalah berupa data debit air dari hulu dan tinggi muka air di bagian hilir lokasi 

penelitian.  

Prosedur pemodelan matematik HEC-RAS dapat dilihat seperti pada Gambar 3.12. 

Pada prinsipnya membuat model matematik sama seperti model fisik yaitu mulai dari 

peniruan geometri model uji hingga presentasi dan interpretasi hasil perhitungan. 

Tahap-tahap analisis hidrolika dengan program HEC-RAS 5.0.3 adalah sebagai berikut: 

1. membuat file HEC-RAS baru, 
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2. membuat data geometri sungai dalam peta digital terrain model (DTM) dalam bentuk 

digital elevation model (DEM), 

3. membuat model HEC-RAS untuk analisis 2D, 

4. input data debit air di bagian hulu lokasi penelitian dan tinggi muka air sebagai 

kondisi batas (boundary condition), 

5. analisis aliran unsteady di perangkat lunak HEC-RAS 5.0.3.  

Mulai

Penyiapan tempat dan peralatan

Presentasi dan interpretasi hasil 

hitungan

Penghitungan kecepatan dan 

kedalaman aliran

Peniruan aliran 

Peniruan geometri sungai/saluran

Stop

Komputer

Program aplikasi

Peta situasi

Tampang lintang

Tampang memanjang

Struktur hidraulik

Debit air hulu sungai

Muka air pasang surut 

 

Gambar 3.12. Langkah Utama Simulasi Aliran dengan Model Matematik HEC-RAS (Istiarto, 

2012) 

Dalam input data geometri sungai yang perlu dilakukan; 

1. Menggambar alur sungai, dimensi saluran dan topografi lahan Pinang Luar di 

perangkat lunak AutoCAD. Peta situasi pada jaringan tata air di daerah rawa Pinang 

Luar ditunjukkan pada Gambar 3.13. 

2. Input data penampang melintang (cross section) saluran berupa data elevasi 

penampang. Data topografi elevasi penampang saluran, sungai dan lahan dijadikan 1 

file dan dirubah ke bentuk data Digital Elevation Model (DEM) dengan 

menggunakan perangkat lunak Globar Mapper 17, sebagaimana Gambar 3.14. Data 

DEM tersebut lalu dirubah ke bentuk file GeoTIFF, sebagaimana Gambar 3.15. 
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Gambar 3.13. Peta Situasi Daerah Rawa Pinang Luar (Indah Kusuma Jaya, 2008)
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Gambar 3.14. Peta Lahan Daerah Rawa Pinang Luar dalam Bentuk Data DEM 

 

Gambar 3.15 Peta Digital Terrain Model (DTM) Lahan Daerah Rawa Pinang Luar dalam 

Bentuk GeoTIFF pada Software HEC-RAS 

Dalam mebuat model HEC-RAS untuk analisis 2D dilakukan cara sebagai berikut;  

1. Membuka perangkat lunak HEC-RAS 5.0.3, sebagaimana Gambar 3.16. 
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Gambar 3.16. Menu HEC-RAS 5.0.3 

2. Untuk menampilkan RAS Mapper dengan cara membuka menu GIS Tool atau 

dengan mengklik tombol RAS Mapper       . 

Maka tampilan RAS Mapper akan seperti Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. RAS Mapper Pinang Luar pada Perangkat Lunak HEC-RAS 5.0.3 

3. Bila Peta DTM telah dibuat dan dimasukkan (import) ke RAS Mapper, langkah 

selanjutnya adalah melengkapi geometric data dengan menentukan batasan daerah 

aliran (flow area) 2D yang akan dianalisis. Tampilan Geometric data sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 3.18. 

4. Dalam melakukan analisis HEC-RAS diperlukan penentuan kondisi batas (boundary 

condition). Penentuan kondisi batas (boundary condition) dilakukan dengan cara 
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mengklik  pada menu Geometric Data. Lokasi kondisi batas (boundary 

condition) ditampilkan pada Gambar 3.19. 

Kondisi batas (boundary condition) sebagai input adalah data debit air di bagian hulu 

lokasi penelitian dan tinggi muka air pada bagian hilir jaringan tata air rawa. 

 

Gambar 3.18. Tampilan HEC-RAS 5.0.3 dan Batasan Daerah Aliran (Flow Area) 2D pada 

Geometric Data Pinang Luar  

5. Melakukan proses running analisis unsteady di perangkat lunak HEC-RAS 5.0.3 

dengan cara mengklik menu Run kemudian klik pilihan unsteady flow analysis atau 

dengan cara mengklik  (Perform an unsteady flow simulation), tampilannya 

sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 3.20. 

6. Setelah proses running analisis unsteady selesai dilakukan, maka hasil running dapat 

ditunjukkan dalam RAS Mapper. RAS Mapper dapat diketahui kedalaman air 

(depth) dan SWE (surface water elevation), kecepatan aliran (velocity) (lihat Gambar 

3.21). 
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Gambar 3.19. Kondisi Batas (Boundary Condition) pada Geometric Data Pinang Luar  

 

Gambar 3.20. Tampilan Analisis Unsteady Flow pada HEC-RAS 5.0.3 
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Gambar 3.21. Tampilan Kedalaman Air atau Genangan dari Hasil Analisis Unsteady Flow Saat Input Diberikan pada Model HEC-RAS 5.0.3 
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7. Untuk membuat garis cross (penampang melintang saluran) di RAS Mapper dengan 

cara sebagai berikut: 

1. buka Profile line, lihat Gambar 3.22, 

2. tambahkan Profil line, Gambar 3.22, 

3. arahkan ke tempat yang kita hendak ambil profilnya, Gambar 3.22, 

4. namai profilnya dengan menutup akhir garis (double klik). 

 

Gambar 3.22. Tampilan Garis Cross pada RAS Mapper 

8. Untuk menampilkan hasil profil dilakukan cara sebagai berikut (lihat Gambar 3.23): 

1. pilih hasil simulasi hingga menjadi highlight (berwarna magenta),  

2. klik kanan pada garis yang telah kita buat, 

3. pilih hasil yang kita inginkan (Depth, Velocity atau Water Surface Elevation 

(WSE)) pada lokasi yang ingin diketahui, contoh seperti Gambar 3.24. 

Simulasi yang dilakukan pada penelitian ini digambarkan pada bagan sebagaimana 

yang ditunjukkan Gambar 3.12. Simulasi model daerah rawa Pinang Luar dilakukan 

dengan beberapa skenario pemodelan, yaitu dengan kondisi batas (boundary condition) 
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yang berbeda-beda sesuai skenario. Input data berupa kondisi batas yaitu debit air dari 

hulu sungai dan tinggi muka air bagian hilir jaringan tata air yang ditinjau.  

 

Gambar 3.23. Tampilan Profile Line pada Hasil WSE di RAS Mapper 

 

Gambar 3.24. Contoh Water Surface Elevation (WSE) dari Hasil Pemodelan pada Titik 1 

Selanjutnya menjalankan (running) program HEC-RAS sesuai skenario (lihat Tabel 

3.1) untuk mendapatkan tipe hidrotopografi bila dimasukan data debit air sungai bagian 

hulu jaringan dan elevasi muka air di bagian hilir jaringan. Penentuan tipe hidrotopografi 

lahan dilakukan sesuai kriteria yang ditetapkan pada manual perencanaan rawa pasang 

surut, lihat pada pembahasan 2.6.1 (Halaman 33), yaitu dengan cara menganalisis jumlah 

luapan air ke lahan dan tinggi muka air di saluran dan di lahan.  
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Setelah melakukan running dan mengetahui hasil water surface elevation (WSE) 

pada RAS Mapper, selanjutnya menganalisis luas masing-masing tipe hidrotopografi. 

Tinggi muka air di saluran dibandingkan dengan tinggi elevasi lahan, hingga diketahui 

bagaimana luapan air terhadap lahan atau tinggi muka air di lahan.  

Langkah-langkah menentukan luas masing-masing tipe hidrotopografi (contoh 

pada analisis skenario 1) diuraikan berikut ini. 

1. Lakukan print screens terhadap kondisi WSE maksimum pada musim kemarau dan 

musim hujan dengan kondisi batas pada skenario 1, lihat Gambar 3.25 dan Gambar 

3.26.  

 

Gambar 3.25. Luas Maksimum Lahan yang dapat Terluapi Air pada Musim Kemarau 

 

Gambar 3.26. Luas Maksimum Lahan yang dapat Terluapi Air pada Musim Hujan 

Luapan air di lahan 

Luapan air di 

lahan 

Lahan yang tidak 

pernah terluapi air 

Lahan yang tidak 

pernah terluapi air 
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2. Pilih Profil line yang berdekatan dengan lahan yang terluapi, misalnya pada profil line 

L-10. Pada Profile line L-10 diketahui elevasi lahan + 2 m, seperti pada Gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27. Tinggi Muka Air di Lahan (Water Surface Elevation) pada Titik yang Ditinjau 

3. Untuk mengetahui tinggi muka air dan luapan air pada lahan selama 15 hari dapat 

dilihat secara time series pada RAS Mapper Plot WSE, seperti pada Gambar 3.28.  

 

Gambar 3.28. Time Series Plot Elevasi Muka Air (Water Surface Elevation) di Profile Line 

yang Ditentukan pada Musim Hujan dan Musim Kemarau 

Elevasi lahan 

Menunjukkan lahan 

terluapi 4 kali   

1 4 
3 2 
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4. Lahan tipe hidrotopografi B adalah lahan yang dapat terluapi air sebanyak 4 kali hanya 

pada musim hujan saja. Luasan tipe hidrotopografi B diperoleh dari pengamatan tinggi 

muka air selama 15 hari pada Gambar 3.28, yaitu 4 titik tertinggi (diasumsikan pada 

titik tersebut lahan dapat terluapi air), lihat Gambar 3.29. Tipe hidrotopografi C, 

apabila muka air tidak pernah mencapai lahan, namun jaraknya kurang dari 50 cm 

dibawah elevasi muka lahan, sedangkan tipe hidrotopografi D, jarak muka airnya lebih 

dari 50 cm dibawah elevasi muka lahan. 

 
Gambar 3.29. Tinggi Muka Air terhadap Lahan pada Musim Hujan dan Musim Kemarau 

5. Lakukan print screens pada tanggal dan jam dimana lahan dapat terluapi 4 kali pada 

musim hujan dan musim kemarau, seperti pada Gambar 3.30 dan 3.31.  

 

Gambar 3.30. Luasan Lahan yang Terluapi Sebanyak 4 Kali pada Musim Kemarau 



96 

 

 

Gambar 3.31. Luasan Lahan yang Terluapi Sebanyak 4 Kali pada Musim Hujan 

6. Langkah berikutnya adalah melakukan plotting peta luapan air pada program geographic 

information system (GIS), seperti Gambar 3.32.  

 

Gambar 3.32. Menghitung Luasan Lahan Berdasarkan Hasil Running 

7. Menghitung luas masing-masing tipe hidrotopografi dengan menggunakan software 

geographic information system (GIS), yaitu pada menu calculate geometry pada tabel 

atribut, pilih menghitung luasan area (Poligon), plotting luas area daerah pasang surut 

seperti pada Gambar 3.33. 
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Gambar 3.33. Membuat dan Menghitung Luas Masing-masing Tipe Hidrotopografi  

3.6.5. Analisis Perubahan Hidrotopografi Daerah Rawa Pasang Surut  

Analisis perubahan hidrotopografi dilakukan dengan membandingkan luasan 

hidrotopografi yang diperoleh berdasarkan skenario masing-masing kondisi batas 

(boundary condition) yang ditentukan. Hasil analisis ditampilkan pada Bab 5 tentang 

Hasil dan Pembahasan Penelitian. 

Untuk melihat pengaruh perubahan regime aliran, analisis perubahan dilakukan 

terhadap skenario yang dapat menunjukkan perubahan luasan tipe hidrotopografi pada 

kondisi pasang surut yang sama. Pengaruh kenaikan muka air laut terhadap perubahan 

tipe hidrotopografi dilakukan dengan membandingkan hasil luasan tipe hidrotopografi 

dengan dan tanpa SLR, sedangkan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara 

bersamaan, analisis dilakukan terhadap skenario yang dapat menunjukkan perubahan luas 

hidrotopografi. 

Luas tipe hidrotopografi yang dijadikan acuan adalah luas hidrotopografi untuk 

masing-masing tipe hidrotopografi pada kondisi input kondisi batas (boundary condition) 

berdasarkan data perencanaan pada tahun 2008. 

  


