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3 BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode simulasi 

komputasi untuk mendapatkan parameter model tangki yang optimum, kemudian hasil 

optimasi di kalibrasi dengan data ukur pada DAS, sehingga menghasilkan nilai debit 

sedimen hasil keluaran model yang terbaik. Simulasi komputasi dilakukan pada model 

tangki menggunakan program MatLab dengan metode optimasi Algoritma Genetika. 

Simulasi model tangki dilakukan untuk menganalisa prediksi debit sedimen pada Daerah 

Aliran Sungai di sub DAS Kreo dengan data input model (berupa hujan, debit sedimen) 

terdiri dari (1) data hipotetik, (2) data Observasi di sub DAS kreo, (3) data DAS Lain ( 

meliputi : Sub DAS Sungai Lesti, di Jawa Timur ; DAS Naqwa, di India ; Sub DAS 

Hirudani, di Jepang). 

      Langkah awal penelitian ini adalah merancang dan mengumpulkan data meliputi data 

hipotetik, data sekunder, data primer dan data DAS lain. Data ini sebagai data input pada 

model tangki untuk analisis debit sedimen. Data hipotetik adalah data yang bersifat 

hipotese, data dugaan sementara terhadap gejala atau peristiwa, sebelum mendapatkan 

data yang benar, data ini meliputi data hujan dan data debit sedimen. Data hipotetik 

terdiri dari data hipotetik 1 hidrograf, data hipotetik 2 hidrograf, data hipotetik delay 1, 

data hipotetik delay 2 dan data hipotetik ideal.  

      Langkah kedua, metode penelitian dalam pengembangan model tangki untuk prediksi 

debit sedimen pada Daerah Aliran Sungai adalah pengumpulan dan pengolahan data. 

Pengumpulan data meliputi data sekunder seperti peta Daerah Aliran Sungai (DAS), peta 

tata guna lahan, peta stasiun curah hujan. Kemudian data primer atau data observasi di 

sub DAS Kreo meliputi pengamatan dan pengukuran data hujan, data debit sedimen 

layang, data debit dengan periode waktu harus sama dan dilakukan di pos duga atau 

stasiun pengamatan arus sungai (SPAS). Selanjutnya dilakukan pengolahan data meliputi 

pencatatan data, analisis dan intepretasi hasil. Setelah itu melakukan pemahaman proses 

terjadinya erosi dan aliran sedimen pada lahan berlereng, dan aliran sedimen di saluran 

atau sungai. Dalam hal ini menghubungkan antara faktor-faktor penyebab erosi (hujan, 

kelerengan lahan, jenis tanah, pengelolaan lahan dan vegetasi), proses transport hasil 

erosi oleh aliran permukaan (debit sedimen), kemudian pemahaman proses erosi-debit 

sedimen digunakan sebagai dasar merumuskan konfigurasi atau susunan tangki dengan 
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membuat perlakuan atau skenario. Selanjutnya menentukan parameter-parameter pada 

model tangki dengan menggunakan metode optimasi. 

      Konsep pemodelan erosi dan aliran sedimen diawali dengan hujan yang jatuh di 

Daerah Aliran Sungai (DAS) akan terjadi proses erosi yang meliputi erosi akibat curah 

hujan dan erosi akibat aliran permukaan yang merupakan proses debit sedimen dilahan 

berlereng. Kedua erosi tersebut oleh aliran permukaan akan terjadi debit sedimen 

permukaan, hal ini tergantung pada kapasitas angkut sedimen atau kapasitas transpor 

sedimen, apabila kapasitas transpor sedimen lebih kecil dari bahan material yang tererosi 

akan terjadi pengendapan dan sebaliknya akan terjadi debit sedimen pada lahan berlereng 

yang akhirnya bermuara di sungai atau saluran dan menjadi debit sedimen di alur sungai. 

Dan konsep ini diterapkan pada model tangki untuk dikembangkan dan direpresentasikan 

dengan berdasarkan perlakuan atau skenario, dalam penelitian ini diusulkan ada 4 (empat) 

model tangki, kemudian menentukan parameter model tangki dengan metode optimasi, 

hasilnya diambil yang terbaik untuk kalibrasi dengan data terukur.  

      Langkah ketiga, penerapan hasil pengembangan model tangki untuk prediksi debit 

sedimen pada Daerah Aliran Sungai, dengan data DAS lain meliputi sub DAS Sungai 

Lesti, Jawa Timur; DAS Naqwa, India dan sub DAS Hirudani, Jepang. Data input model 

berupa data hujan dan data debit sedimen untuk simulasi model tangki diperoleh dari 

publikasi Apip, Takahiro Sayama, Yasuto Tachikawa and Kaoru Takara (2012) dengan 2 

data yaitu data hujan runtun dan data hujan selama 2 jam, untuk data Sub DAS Sungai 

Lesti; publikasi Kothyari, Tiwari, and Ranvir Singh (1996) untuk data DAS Naqwa, India 

dan sub DAS Hirudani, Jepang.    

3.2 Desain atau Skenario Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilakukan, dibuat diagram alir pelaksanan penelitian seperti pada 

Gambar 3.1.  



 

  67                                                                         

 

        

Mulai

Merancang dan mengumpulkan data : 

data hipotetik ; data DAS lain 

Pengamatan dan Pengukuran (data primer):

curah hujan ; tinggi muka air ; debit ;  

Konsentrasi sedimen

Perolehan Data :

- pencatatan dan analisis

- interpretasi hasil

Area penelitian

- skala Sub DAS

- peta Sub DAS 

Menelaah literature

- studi erosi, sedimentasi dan pemodelan

- laporan/buku pengukuran

Konfigurasi dan Analisis model tangki 

dengan optimasi parameter model 

berdasar perlakuan/skenario

 (usulan 4 model tangki)

Hasil terbaik konfigurasi model tangki  untuk 

angkutan sedimen  

Apakah performence model tangki 

lebih baik?

Stop

Setting data dan program pemodelan

- kecukupan data

- program model

Ya

Tidak

-Metode Lumped based distributed 

(Apip,2012)

- Metode Time Area (Kothyari et al. 

1996)

          

Gambar 3.1. Diagram Alir Metode Penelitian 
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Desain atau skenario penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:  

1) Setting eksperimen lapangan dan pengamatan lapangan pada sistem sub DAS, guna 

perolehan data dan dilakukan pencatatan, analisis dan interpretasi hasil. Pengamatan 

lapangan dalam penelitian ini meliputi curah hujan, debit dan konsentrasi sedimen 

dengan lokasi Sub DAS Kreo.  

2) Setting Analisis Model Tangki yaitu merumuskan dan menganalisa model tangki 

untuk prediksi debit sedimen pada Daerah Aliran Sungai berdasarkan perlakuan atau 

skenario, dengan pendekatan optimasi paramete model Algoritma Genetika (GA) 

dengan bantuan program MatLab.   

3.2.1 Diskripsi Lokasi Penelitian dan Setting Eksperimen Lapangan 

Penelitian ini dilakukan di lokasi Sub DAS Kreo bagian dari DAS Garang yang 

mempunyai luas 1692,812 ha, (Gambar 3.28). Lokasi penelitian ini masuk didalam 

wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, dengan diskripsi 

daerah penelitian bahwa Sub DAS Kreo mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh 

angin musim. Musim hujan terjadi pada bulan Nopember hingga Mei dan musim 

kemarau dari bulan Juni hingga Oktober. Jenis tanahnya adalah tanah regosol dan latosol. 

Kemiringan lereng mulai datar sampai sangat curam (8% sampai dengan 45%). Tata guna 

lahan meliputi : 

- kebun (38,41%).  

- sawah tadah hujan (30,05%).  

- hutan (22,09%).  

- pemukiman (7,81%).  

- sawah irigasi (0,82%).  

- tegalan (0,64%).  

- sisanya gedung dan air tawar (0,17%). 

      Setting eksperimen lapangan dilakukan pada sistem DAS, dalam penelitian ini lokasi 

sistem DAS adalah Sub DAS Kreo seperti pada Gambar 3.28. 

      Selanjutnya diagram alir setting eksperimen lapangan yaitu pengadaan alat, 

penempatan alat dan pengukuran pada lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer 

yaitu curah hujan, debit aliran dan debit sedimen seperti pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Setting Eksperimen Lapangan 

Start 

Penentuan lokasi penelitian 

Pengadaan alat untuk 

pengambilan data 

curah hujan 

Pengadaan alat untuk 

pengambilan data debit 

sedimen layang 

Pengadaan alat untuk 

pengambilan data 

debit sungai 

Setting alat pengambil 

data curah hujan 

Setting alat pengambil 

data sedimen layang 

Setting alat pengambil 

data debit sungai 

Pengamatan dan 

pengukuran data 

curah hujan 

Pengambilan sampel 

sedimen layang 
Pengamatan dan 

pengukuran debit 

sungai 

Pengujian sampel sedimen 

layang di laboratorium 

End 

Identifikasi data yang digunakan :  

1. Curah hujan 

2. Debit sedimen layang 

3. Debit sungai 

Hasil pengukuran untuk input data analisis model tangki, 

berupa :  

1. Data Curah hujan 

2. Data Konsentrasi sedimen  

3. Data Debit  
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      Pengamatan diawali dengan rancangan membuat variabel-variabel hasil pengamatan 

yang meliputi :  

1) Intensitas hujan I (mm/jam), yang dianalisis melalui hasil pengukuran dan analisis ketinggian 

hujan P (mm) bervariasi sesuai kejadian hujan alami.  

2) Aliran sungai atau debit (m
3
/detik) merupakan aliran di sungai Promasan merupakan anak 

sungai Kreo, diukur dengan alat current meter mengukur kecepatan dan alat AWLR mengukur 

ketinggian air secara otomatis. 

3) Konsentrasi sedimen, menyatakan jumlah kandungan partikel tanah yang terangkut oleh aliran 

sungai didapat dari hasil pengamatan, pengukuran dan analisis sampel air limpasan sebesar 

500 ml di laboratorium, diperhitungkan  sesuai kejadian hujan.  

      Berikut diuraikan secara rinci tentang langkah-langkah pengamatan dan pengukuran 

yang meliputi dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.     

3.2.1.1 Tahap persiapan 

Kegiatan dalam tahap persiapan ini meliputi :  

1) Survai Lokasi 

2) Pengadaan alat  

3) Setting eksperimen lapangan 

(1)  Survai Lokasi  

      Survai lokasi dimaksudkan untuk menentukan di mana letak stasiun pengamatan air sungai 

(SPAS) untuk sistem Sub DAS Kreo, yaitu di Desa Purwosari, Kecamatan Gunungpati, Kota 

Semarang, lihat Gambar 3.3. dan Gambar 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Lokasi Stasiun Pengamatan Air Sungai (SPAS) di Desa Puwosari 
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Gambar 3.4. Papan Nama Lokasi Stasiun Pengamatan Air Sungai (SPAS) Sub DAS Kreo di Desa 

Purwosari 

(2)  Pengadaan Alat 

      Dalam penelitian ini, pengadaan alat untuk mendapatkan data ukur sebagai input 

model tangki adalah sebagai berikut: 

a. Automatic rainfall recorder (ARR) 

Automatic rainfall recorder (ARR) adalah alat pengukur curah hujan secara 

otomatis dengan sistem telemetri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Automatic rainfall recorder (ARR)  pada Sta. Gonoharjo. 

b. Automatic water level recorder (AWRL) dan Peil Scale 

AWLR digunakan untuk mendapatkan data tinggi muka air secara otomatis,. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. AWLR dan Peil Scale pada Sta. Purwosari
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Gambar 3.6. AWLR dan Peil Scale pada Sta. Purwosari (lanjutan) 

c. Current Meter 

Current Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus 

di alur sungai, dalam hal ini sungai Promasan . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7.Current Meter 

d. Suspended Load Sampler tipe US DH 48  

Suspended Load Sampler tipe US DH 48 adalah alat ukur debit sedimen 

layang. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Suspended Load Sampler tipe US DH 48  
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(3)  Setting eksperimen lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.9. Setting Eksperimen Lapangan dengan Menempatkan Alat Ukur di Sub DAS 

Kreo 

 

AWLR. Sta. Purwosari 

Ombrometer Sta. Purwosari 

ARR. Telemetri Sta. 

Gonoharjo 
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Gambar 3.10. Setting Eksperimen Lapangan dalam Google Map dengan Menempatkan Alat Ukur 

di Sub DAS Kreo 

3.2.1.2  Tahap pelaksanaan penelitian 

Kegiatan dalam tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi :  

1) Pengukuran dan pengambilan data 

2) Pengujian data sampel di laboratorium 

1) Pengukuran dan pengambilan data 

Dalam pengukuran dan pengambilan data ini diperlukan instrumen penelitian, adapun 

instrumen yang diperlukan adalah :  

ARR. Telemetri 

& Ombrometer 

Sta. Gonoharjo 

AWLR.Sta. Purwosari 

Ombrometer 

Sta. Purwosari 

Outlet Sub DAS 

Kreo 

U 
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a. alat penakar curah hujan otomatis atau Automatic rainfall recorder (ARR), minimum 

2 alat ukur curah hujan, dalam penelitian ini 1 (satu) alat ukur hujan otomatis 

b. Alat tinggi muka air atau Automatic Water Level Recorder (AWLR)  

c. Current Meter , untuk mengukur kecepatan aliran 

d. Alat ukur/ pengambilan contoh sediment, menggunakan Suspended Load Sampler tipe 

US DH 48  

e. Blanko pengamatan hujan (P), tinggi muka air (TMA), debit air (Q), dan konsentrasi 

sedimen suspensi (Ks)  

f.  Meteran/penggaris/roolmeter  

Cara kerja dan pengukuran untuk model penelitian  

a. Pengukuran Angka Curah Hujan (p) 

    Data curah hujan yang dinyatakan dalam ketinggian atau kedalaman curah hujan 

dengan notasi “p” dalam satuan panjang “mm”, diperoleh melalui telemetri di sta. 

hujan Gonoharjo. Pengambilan data curah hujan dilakukan dengan logger dalam 

kejadian hujan, kemudian bacaan besaran hujan dilakukan dengan membaca dalam 

komputer dengan bantuan internet. 

b. Pengukuran  Debit  

    Pengukuran debit diawali dengan mengukur tinggi muka air berdasarkan alat tinggi 

muka air otomatis dikenal dengan Automatic Water Level Recorder (AWLR). Setelah 

diketahui tinggi muka air diukur luas penampang basah sungai. Kemudian diukur 

kecepatan arus sungai dengan alat Current meter maka dapat dihitung debit dengan 

mengalikan luas penampang dengan kecepatan arus, seperti pada Persamaan 2.83.  

c. Pengukuran debit sedimen layang   

Peralatan yang dipergunakan dalam pengukuran debit sedimen (sediment transport) 

adalah berdasarkan Standar United States. Geological 47 Survey (USGS), peralatan 

tersebut telah dikembangkan oleh Federal Inter Agency Sedimentation Project 

(FIASP). Alat ukur/ pengambil contoh sedimen yang telah distandarisasi oleh FIASP, 

mempunyai kode tertentu yang dapat diartikan sebagai berikut:  

- US : Alat ukur/ pengambilan contoh sediment dengan standar United States. 

- D : Integrasi ke dalaman (depth integrating). 

- P : Integrasi titik (point integrating). 

- H : Digantung/ dipegang dengan tongkat/ stick/ stang atau tali, sedangkan  untuk 

yang digantung dengan kabel/ sounding, reel, tanpa kode/huruf H. 
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- BM : Material dasar (Bed Material) 

- U : Bertaraf Tunggal (Single stage). 

- YEAR : Tahun pembuatan/dikembangkan (ditulis, dua digit terakhir). 

Berikut diuraikan salah satu peralatan untuk mengambil contoh debit sedimen 

melayang, yaitu Depth integrating sampler. Alat ini dirancang sedemikian rupa agar 

dapat menangkap aliran air yang bercampur dengan sedimen pada posisi tegak lurus 

aliran dan kecepatan aliran yang masuk ke nosel akan mempunyai nilai harga yang 

mendekati dengan kecepatan aliran, sedemikian sehingga botol tepat penuh. Alat ini 

digunakan dengan cara menurunkannya ke dasar sungai dan mengangkat sampai 

mendekati permukaan dengan kecepatan gerak yang sama. Salah satu tipe alat ukur ini 

yang biasa digunakan, yaitu US DH 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Setting Alat Pendukung untuk Pengukuran Sedimen Suspensi dan Kecepatan Aliran 

pada Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Pengambilan Sampel Sedimen Suspensi 
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Gambar 3.13.  Pengangkatan Alat dari Hasil Pengambilan Sampel Sedimen Suspensi 

 

Gambar 3.14. Sampel di Simpan dalam Botol 

Metode Pengambilan Sampel 

Pengukuran sedimen suspensi dengan menggunakan peralatan seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya adalah mempunyai tujuan sebagai berikut :  

a) Menentukan konsentrasi sedimen pada suatu lokasi dan waktu tertentu. 

b) Menentukan besarnya kuantitas debit sedimen persatuan waktu pada  suatu lokasi 

tertentu.   

c) Menentukan besarnya endapan dalam hubungannya dengan debit sedimen. 

      Untuk mendapatkan butir-butir yang telah disebutkan diatas biasanya dapat 

dilakukan pengukuran sedimen suspensi dengan cara Depth Integration, cara ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan debit sedimen atau untuk mendapatkan beberapa 

perilaku debit sedimen. Pengukuran dengan cara ini sampel sedimen diukur dengan 

cara menggerakan alat ukur sedimen naik dan turun pada suatu vertikal dengan 

kecepatan gerak sama. Pengukuran ini dapat dilakukan pada seluruh kedalaman atau 

pada vertikal kedalaman dibagi menjadi beberapa interval kedalaman. Salah satu cara 
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pengukuran ini adalah dengan model Equal Discharge Increament (EDI) seperti pada 

Gambar 3.15. Pengukuran dilakukan pada suatu penampang melintang sungai/saluran 

dibagi menjadi beberapa sub penampang, dimana setiap sub penampang harus 

mempunyai nilai besaran aliran yang sama. Kemudian pengukuran sedimen dengan 

cara depth integrating dilaksanakan pada bagian tengah setiap sub penampang 

tersebut. Misalnya pada setiap bagian penampang itu menampung 1/3 bagian dari 

besar aliran/debit (1/3 Q), maka pengukuran sedimennya harus dilaksanakan pada 

vertikal yang mempunyai besar aliran kumulatif 1/6 Q, 3/6 Q, dan 5/6 Q (Gambar 

3.15.) 

      Pada umumnya agar diperoleh hasil yang lebih teliti, pengukuran tersebut 

dilaksanakan dengan menentukan jumlah vertikal minimal tiga, tetapi apabila waktu 

dan biaya mencukupi sebaiknya dilaksanakan lebih dari lima. Suresh (2000) 

menyatakan pengukuran jumlah vertikal pengambilan sampel sedimen layang 

tergantung dari lebar sungai, jika < 30 m, jumlah vertikal titik sampel tiga, 30 - 300 m, 

jumlah vertikal titik sampel lima, dan > 300 m, jumlah vertikal titik sampel tujuh. 

1/3 Q 1/3 Q 1/3 Q

1/6 Q 3/6 Q 5/6 Q

 
 

Gambar 3.15. Sket Pengukuran Sedimen Suspensi dengan Cara EDI 

      Pada pengukuran sedimen dengan cara ini dibutuhkan team pengukur yang telah 

mempunyai pengalaman tentang sifat dari aliran sungai sebelum pengukuran 

dilakukan. Apabila pengukuran dilakukan pada sungai yang relatip stabil maka 

pengukuran sedimen dapat didasarkan pada lengkung aliran yang telah ada. Akan 

tetapi apabila pengukuran itu dilaksanakan pada sungai yang dasarnya selalu berubah 

maka sebelum pengukuran dilaksanakan harus diukur terlebih dahulu besarnya aliran 

dengan alat ukur arus. Untuk sungai yang lebar cara ini, dapat menghemat waktu. 

Apabila pada setiap vertikal pengukuran volume sampel sedimennya tidak sama, maka 

besarnya konsentrasi sedimen pada penampang itu sama dengan nilai rata-rata dari 
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jumlah konsentrasi dari tiap sub penampang. Akan tetapi apabila dari setiap vertikal 

itu volume sedimennya sama atau hampir sama maka volume pada setiap botol sampel 

dapat dicampur menjadi satu botol dan nilai konsentrasinya merupakan konsentrasi 

rata-rata pada penampang yang dimaksud (Sucipto, 2008). 

2) Pengujian data sampel di laboratorium 

Analisis berat sedimen dapat dilakukan sebagai berikut : 

Sampel yang berupa air dan partikel tanah erosi, yang telah dimasukan dalam botol diberi 

label: nomor urut dan lokasi serta tanggal kejadian, mula-mula ditiriskan ± 24 jam agar 

partikel tanah mengendap, setelah itu air di buang.  Partikel tanah dan sisa air kemudian 

dimasukkan ke dalam cawan porselin yang sudah diketahui beratnya dan diberi label 

yang sesuai (tanggal dan nomor). Pada tahap ini, dilakukan pencatatan: nomor kode 

cawan, tanggal kejadian hujan, nomor urut, dan berat cawan yang digunakan.  Dari 

sebuah sampel telah tercatat berat cawan yang digunakan,seperti pada Persamaan 2.93. 

Selanjutnya cawan beserta isinya dimasukkan ke dalam oven pada suhu 110ºC selama ± 24 jam, 

sehingga tanah menjadi kering (mutlak). Setelah itu cawan yang berisi tanah kering (tanah 

tererosi) dikeluarkan dari oven, ditiriskan ± 15 menit setelah itu dimasukkan ke desikator dan 

setelah dingin baru dilakukan penimbangan. Dari sebuah sampel, telah tercatat berat cawan Wm, 

dan berat ( cawan + tanah tererosi) dalam satuan gram.seperti pada Persamaan 2.94.                            

Dengan Ws =  menyatakan  berat tanah kering atau tanah tererosi per sampel per lokasi per 

kejadian hujan, besarnya dapat dihitung : Ws = [W(m+s) – Wm]  gram untuk 500 CC volume air.  

Maka jumlah tanah tererosi per lokasi perkejadian hujan, dapat dihitung seperti pada Persamaan 

2.95.     

Untuk lebih jelasnya persiapan dan prosedur pengujian sedimen suspensi di laboratorium 

adalah sebagai berikut : 

1. Alat-alat yang digunakan untuk pengujian sedimen suspensi dapat dilihat pada 

Gambar 3.16 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Peralatan dalam Pengujian Sedimen Suspensi di Laboratorium  

 

2 1 Cawan, Filter, 1 Set Vacum Oven  
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  Timbangan                                          Desikator                                              Turbiditymeter                                                                                               

Gambar 3.16. Peralatan dalam Pengujian Sedimen Suspensi di Laboratorium (Lanjutan) 

2. Persiapan mengkonstankan dan penimbangan berat kosong cawan dan filter dapat 

dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

 

 

 

 Cawan, Filter siap                        Cawan dan filter ditim-                         Oven disambungkan 

 akan dikonstankan                        bang (berat kosong)                              ke sumber listrik             

 

 

 

 

 

 

Cawan dan filter di-                         Cawan dan filter didingin-              Cawan dan Filter ditimbang     

panaskan 105
0
 C (2 jam)                   kan di Desikator                             kembali    

Gambar 3.17. Proses Konstan dan Penimbangan Berat Kosong Cawan dan Filter 

3. Proses  pengujian sedimen suspensi di laboratorium dapat dilihat pada Gambar 3.18.   

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Proses Pengujian Sedimen Suspensi di Laboratorium  

 

6 5 4 

1 2 3 

4 5 6 

Sampel sedimen suspensi Dimasukan ke dalam bekker glass 
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Gambar 3.18. Proses Pengujian Sedimen Suspensi di Laboratorium (Lanjutan) 

Pengambilan sedimen suspensi 100 ml Dilakukan vacum 

Sedimen suspensi hasil dari vacum Sedimen suspensi hasil dari vacum 

Sedimen suspensi di masukkan dalam oven Sedimen suspensi di oven dengan suhu 105
0 
C (2 jam) 

Sedimen suspensi di masukkan ke desikator Sedimen suspensi ditimbang dan dicatat 
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4. Disamping itu sampel sedimen suspensi dilakukan uji dengan turbiditymeter (Gambar 

3.19), hal ini dilakukan untuk mengkorelasi dengan hasil analisis sedimen suspensi 

secara laborat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Peralatan Turbiditymeter untuk Pengujian Sedimen Suspensi 

3.2.2 Langkah-langkah merumuskan dan menganalisis model tangki untuk prediksi 

debit sedimen (Setting analisis model tangki) 

Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Analisis curah hujan rerata daerah sebagai data input model. 

2) Membuat struktur model tangki untuk debit sedimen berdasar perlakuan atau skenario, 

dalam penelitian ini ada 4 model tangki seperti pada Gambar 2.8., Gambar 2.9., 

Gambar 2.10. dan Gambar 2.11. dan analisis rumusan model tangki seperti pada 

Persamaan (2.40) sampai dengan Persamaan (2.67).  

3) Setting Analisis Model Tangki 

Untuk mendapatkan nilai parameter model tangki untuk debit sedimen pada DAS yang 

ditinjau, dapat dilihat pada diagram flowchart pada Gambar 3.20., Gambar 3.21., 

Gambar 3.22., Gambar 3.23. dan Gambar 3.24. Pada penelitian ini pendekatan 

optimasi parameter model menggunakan metode Algoritma Genetika pada program 

MatLab. Penelusuran nilai optimal ditentukan oleh rumusan fungsi tujuan dengan 

beberapa pembatas atau rumusan kendala. Sebagai fungsi tujuan untuk mencari nilai 

optimum parameter model tangki akan dipilih salah satu fungsi tujuan di bawah ini 

(Persamaan 2.77 sampai dengan Persamaan 2.82) dengan pembatas nilai fungsi tujuan 

terkecil dan hasil ketelitian yang diharapkan. Agar proses iterasi dalam pengoptimalan 

parameter model tangki dapat berjalan dan konvergen, maka perlu batasan-batasan 

Sampel sedimen suspensi di masukan 

botol 

di uji  dengan turbiditymeter  
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atau Fungsi Penalty, untuk perlakuan atau skenario konfigurasi 4 model tangki, 

sebagai berikut. 

1). Model Tangki 1 

(1) Semua parameter non negatif  

(2) 0 ˂ a1  1 

(3) 0 ˂ b0+b1+b2  1 

(4)  0 ˂ c0+c1+c2  1 

(5) b1 ≥ b2  

(6) c1 ≥ c2  

(7) hb1 ≥ hb2  

(8) hc1 ≥ hc2  

2). Model Tangki 2 

(1) Semua parameter non negatif  

(2) 0 ˂ a0+a1+a2  1 

(3) 0 ˂ b0+b1+b2  1 

(4) a1 ≥ a2  

(5) b1 ≥ b2  

(6) ha1 ≥ ha2  

(7) hb1 ≥ hb2  

3). Model Tangki 3 

(1) Semua parameter non negatif  

(2) 0 ˂ a0 + a1  1 

(3) 0 ˂ b0+b1+b2  1 

(4)  0 ˂ c0+c1+c2  1 

(5) b1 ≥ b2  



 

  84                                                                         

 

(6) c1 ≥ c2  

(7) hb1 ≥ hb2  

(8) hc1 ≥ hc2  

4). Model Tangki 4 

(1) Semua parameter non negatif  

(2) 0 ˂ a0+a1+a2  1 

(3) a1 ≥ a2  

(4) ha1 ≥ ha2  

      Proses coba ulang akan berhenti jika telah mencapai tingkat ketelitian yang 

disyaratkan yaitu sebesar 5 %. 

Setting analisis model tangki adalah melakukan tahapan analisis model tangki untuk 

prediksi debit sedimen pada Daerah Aliran Sungai, meliputi diagram flowchart sistem 

model tangki, flowchart initial hasil, flowchart optimasi, flowchart kalibrasi dan 

flowchart validasi, seperti pada Gambar 3.20 sampai dengan Gambar 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Setting Analisis Model Tangki 

Start 

Initial 

Optimasi 

Kalibrasi 

Validasi 

End 
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Gambar 3.21.  Proses Intial pada Setting Analisis Model Tangki 

Start 

Input : 

Parameter sedimen; Model Tangki; 

Data Curah Hujan {p}; Data 

sedimen ukur 
 

Hitung : 
Sedimen Simulasi 

R, VE, RE, RMSE, ABSERR 

Tampilkan: 
Nilai R, VE, RE, RMSE, ABSERR 

dan Grafik sed_sim vs sed_ukur 

 

End 
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Gambar 3.22. Proses Optimasi pada Setting Analisis Model Tangki 

Tampilkan : 
Parameter sedimen hasil optimasi, Nilai 

R, VE, RE, RMSE, ABSERR dan  

Grafik sed_sim  vs  sed_ukur 

Start 

INPUT : 
Parameter sedimen 

Model Tangki 

Fungsi Tujuan 

Data Curah Hujan {p} 

Data sedimen ukur 

Parameter AG : pop size, 

jumlah_generasi, Po, Pm 

 

Optimasi sesuai kriteria fungsi tujuan, 

fungsi kendala, kondisi batas dan 

model tangki 

Output : 

Parameter sedimen hasil 

optimasi, Nilai Fitness 
 

End 

Hitung : 
Sedimen simulasi 

R, VE, RE, RMSE, ABSERR 
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Gambar 3.23. Proses Kalibrasi pada Setting Analisis Model Tangki 

 

 

 

 

 

 

Start 

INPUT : 
Parameter sedimen 

Model Tangki 

Fungsi Tujuan 

Data Curah Hujan {p} untuk kalibrasi 

Data sedimen ukur untuk kalibrasi 

Hitung : 
Sedimen Simulasi 

Parameter  penyebab Sensitivitas maksimum 

R, VE, RE, RMSE, ABSERR 

Tampilkan: 

Parameter  penyebab Sensitivitas maksimum 

Nilai R, VE, RE, RMSE, ABSERR dan 

Grafik sed_sim vs sed_ukur 

 

End 
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Gambar 3.24. Proses Validasi pada Setting Analisis Model Tangki 

3.3 Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian dilaksanakan di Sub DAS Kreo yang merupakan bagian dari DAS 

Garang (Gambar 3.25). Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan : (1)  lokasi di hulu 

waduk Jatibarang, sehingga harapannya model dapat memberikan informasi besaran debit 

sedimen dalam operasi dan pemeliharaan waduk Jatibarang ; (2) tata guna lahan yang 

sebagian besar kebun, sawah dan hutan ; (3) topografi, yang berpotensi terjadi debit 

sedimen karena mempunyai kemiringan datar sampai curam.  

Start 

INPUT : 
Parameter sedimen 

Model Tangki 

Fungsi Tujuan 

Data Curah Hujan {p} untuk validasi 

Data sedimen ukur untuk validasi 

 

Hitung : 
Sedimen Simulasi 

Parameter  penyebab Sensitivitas maksimum 

R, VE, RE, RMSE, ABSERR 

Tampilkan: 

Parameter  penyebab Sensitivitas maksimum 

Nilai R, VE, RE, RMSE, ABSERR dan 

Grafik sed_sim vs sed_ukur 

 

End 
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Kali Promasan  

Kali Gendewa  

Kali Putih 
Kali Gergaji  

      Sub DAS Kreo masuk dalam wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan 

Kabupaten Kendal. Secara geografis berada pada 110° 18' 30" BT sampai 110° 22' 45" 

BT dan 07° 01' 15" LS sampai 07° 11' 15" LS. 

      Penelitian ini dilakukan melalui survei, pengamatan, pengukuran, pengumpulan data 

primer (curah hujan, konsentrasi sedimen dan debit) dan pengujian data sampel di 

laboratorium dengan waktu selama terjadi musim hujan tahun 2014, yaitu hujan pada 

Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2014.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      SPAS        

 

 

Gambar 3.25. Lokasi Sub DAS Kreo dan Lokasi Stasiun Pengamatan Air Sungai (SPAS) di Desa 

Purwosari 

DAS Garang 

Legend : 

 

         Sungai 

         

         Batas Sub DAS 

 

         Stasiun Hujan  

 

Sub DAS Kreo 

U 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data 

primer diperoleh dengan pengamatan, pengukuran dan pengambilan data, yaitu:  

1) Curah hujan,  

2) Debit Sedimen Layang (Konsentrasi Sedimen)   

3) Debit,   

4) Tinggi muka air.  

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi : Kementerian Kehutanan 

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Balai Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai Pemali-Jratun ; Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana ; 

Kementerian Pekerjaan Umum Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai 

Jratunseluna ; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,  Propinsi Jawa Tengah, meliputi  

data : 

1) Peta DAS,  

2) Peta stasiun curah hujan, 

3) Peta topografi, 

4) Peta tataguna lahan, 

5) Karakteristik tanah,  

6) Curah hujan, 

7) Curah hujan otomatis (ARR, Telemetri) 

8) Konsentrasi sedimen,  

9) Debit dan 

10) Tinggi muka air 

      Periode waktu untuk pengamatan, pengukuran dan pengambilan sample atau data 

harus sama terutama besaran curah hujan, aliran air atau debit, debit sedimen layang dan 

klimatologi. Waktu yang diperlukan dan frekuensi pengukuran konsentrasi sedimen 

tergantung dari sifat aliran permukaan (run off), muatan sedimen akan terbawa oleh aliran 

sungai, oleh karena itu frekuensi pengukurannya harus lebih banyak dibanding musim 

kemarau. 

      Pada periode kenaikan ataupun penurunan hidrograf muka air masing-masing 

diperlukan paling sedikit empat sampel sedimen dan ditambah sampel yang diukur pada 
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saat-saat puncak banjir. Semakin banyak frekuensi pengukuran sebelum periode banjir 

hasilnya akan semakin baik. Secara garis besar waktunya ditetapkan dan disesuaikan 

dengan keadaan debit air sehingga dapat mewakili keadaan debit air kecil dan banjir. 

Disini ditetapkan pengukuran dan pengambilan air setiap 5 menit sampai dengan 30 

menit, terutama pada saat menjelang dan akhir banjir, sedang pada puncak-puncak banjir 

dilakukan setiap 10 menit sekali. 

3.5 Variabel dan Instrumen Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini dibedakan atas dua perlakuan yaitu (1) variabel 

dalam pengamatan dan pengukuran adalah variabel curah hujan, debit, tinggi muka air, 

dan debit sedimen atau sedimen suspensi dan (2) variable dalam analisis model tangki 

berupa parameter berdasarkan skenario atau perlakuan konfigurasi model tangki, dalam 

penelitian ini ada 4 model tangki. Parameter model pada Model Tangki 1 dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. berdasarkan Gambar 2.8., jumlah parameter model ada 11 parameter.   

Tabel 3.1. Parameter Model pada Model Tangki 1 

No 

Parameter 

Model Tangki 
Definisi 

1.   a1                             = Koefisien lobang aliran lapisan bawah permukaan tangki A  

2. b1                            = Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki B 

3. b2                            = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

4. c1                             = Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki C 

5. c2                             = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki C 

6. b0                            = Koefisien lobang endapan tangki B 

7. c0                            = Koefisien lobang endapan tangki C 

8. hb1                         = Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki B                               

9. hb2                         = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

10. hc1                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki C      

11. hc2                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki C 
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Parameter model pada Model Tangki 2 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berdasarkan Gambar 

2.9., jumlah parameter model ada 10 parameter 

Tabel 3.2. Parameter Model pada Model Tangki 2 

No 
Parameter 

Model Tangki 
Definisi 

1. a1                              =    Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki A 

2. a2                              = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki A 

3. b1                              =    Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki B 

4. b2                              = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

5. a0                              = Koefisien lobang endapan tangki A 

6. b0                              = Koefisien lobang endapan tangki B 

7. ha1                           =   Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki A                               

8.  ha2                           = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki A 

9.   hb1                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki B                               

10.   hb2                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

 

Parameter model pada Model Tangki 3 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berdasarkan Gambar 

2.10., jumlah parameter model ada 13 parameter 

Tabel 3.3. Parameter Model pada Model Tangki 3 

No 
Parameter 

Model Tangki 
Definisi 

1. a1                             =  Koefisien lobang debit sedimen tangki A  

2. b1                            =    Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki B 

3. b2                            = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

4. c1                             =    Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki C 

5. c2                             = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki C 

6. a0                             = Koefisien lobang endapan tangki A 
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7. b0                            = Koefisien lobang endapan tangki B 

8. c0                             = Koefisien lobang endapan tangki C 

Tabel 3.3. Parameter Model pada Model Tangki 3 (Lanjutan) 

No 
Parameter 

Model Tangki 
Definisi 

9. ha1                          = Tinggi lobang debit sedimen tangki A                               

10. hb1                         =   Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki B                               

11. hb2                         = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki B 

12. hc1                          =    Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki C      

13. hc2                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki C 

Parameter model pada Model Tangki 4 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berdasarkan Gambar 

2.11., jumlah parameter ada 5 parameter 

Tabel 3.4. Parameter Model pada Model Tangki 4 

No 
Parameter 

Model Tangki 
Definisi 

1. a1                             =    Koefisien lobang debit sedimen bagian atas tangki A 

2. a2                             = Koefisien lobang debit sedimen bagian bawah tangki A 

3. a0                             = Koefisien lobang endapan tangki A 

4. ha1                          =   Tinggi lobang debit sedimen bagian atas tangki A                               

5. ha2                          = Tinggi lobang debit sedimen bagian bawah tangki A 

      Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah observasi yaitu teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan dan pengukuran. Instrumen penelitian ini, diperlukan 

sebagai berikut :  

1) Alat penakar curah hujan otomatis atau Automatic rainfall recorder (ARR), minimum 

2 alat ukur curah hujan, yang letak posisi pada daerah aliran sungai (DAS) 

menghasilkan curah hujan rerata daerah atau hujan merata.   

2) Alat tinggi muka air atau Automatic Water Level Recorder (AWLR), dengan elevasi 

dasar selebar sungai adalah tetap.   

3) Current Meter , untuk mengukur kecepatan aliran. 
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4) Alat ukur/ pengambilan contoh sediment, menggunakan Suspended Load Sampler tipe 

US DH-48. 

Sedangkan instrumen untuk analisis model tangki dengan menggunakan metode optimasi 

Algoritma Genetika (GA) dengan bantuan program Matlab versi R2010b 

3.6 Rencana Analisis Data 

3.6.1 Model Tangki untuk Debit Sedimen  

Rencana analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Analisis curah hujan rerata daerah sebagai data input model. 

2) Menganalisis debit sedimen dengan model tangki berdasar perlakuan atau skenario, 

dalam penelitian ini ada 4 model tangki seperti pada Gambar 2.8., Gambar 2.9., 

Gambar 2.10. dan Gambar 2.11. dan rumusan model tangki seperti pada Persamaan 

2.40 sampai dengan Persamaan 2.67.  

3) Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan nilai parameter model tangki 

untuk debit sedimen pada DAS yang ditinjau, pada penelitian ini pendekatan optimasi 

parameter model menggunakan metode Algoritma Genetika. Penelusuran nilai optimal 

ditentukan oleh rumusan fungsi tujuan dengan beberapa pembatas atau rumusan 

kendala lihat pada Sub 3.2.2.  

4) Melakukan Optimasi Parameter Model Tangki dengan metode Algoritma Genetika 

(GA), dengan alur analisis seperti pada Gambar 3.26. 

      Struktur umum dari suatu algoritma genetika dapat didefinisikan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1) Membangkitkan populasi awal, Populasi awal ini dibangkitkan secara random 

sehingga didapatkan solusi awal. Populasi itu sendiri terdiri dari sejumlah kromosom 

yang merepresentasikan solusi yang diinginkan.  

2) Membentuk generasi baru, Dalam membentuk digunakan tiga operator yang telah 

disebut di atas yaitu operator reproduksi/seleksi, crossover dan mutasi. Proses ini 

dilakukan berulang-ulang sehingga didapatkan jumlah kromosom yang cukup untuk 

membentuk generasi baru dimana generasi baru ini merupakan representasi dari solusi 

baru. 

3) Evaluasi solusi, Proses ini akan mengevaluasi setiap populasi dengan menghitung nilai 

fitness setiap kromosom dan mengevaluasinya sampai terpenuhi kriteria berhenti. Bila 

kriteria berhenti belum terpenuhi maka akan dibentuk lagi generasi baru dengan 

mengulangi langkah 2.  
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Beberapa kriteria berhenti yang sering digunakan antara lain:  

(1) Berhenti pada generasi tertentu.  

(2) Berhenti setelah dalam beberapa generasi berturut-turut didapatkan nilai fitness 

tertinggi tidak berubah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Bagan Alir Analisis Algoritma Genetika 

      Panjang kromosom (L) ditentukan berdasarkan nilai presisi yang diinginkan 

untuk sebuah variabel, dan selanjutnya panjang string biner untuk setiap variabel p1, 

TIDAK 

- Penentuan fungsi objektif : 
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- variabel dan parameter algoritma genetika : 

Jumlah generasi, batas bawah, batas atas, 

ukuran populasi (popsize), prob. Pindah 

silang (pc), prob. Mutasi (pm) dan jumlah 

generasi maksimum serta fungsi kendala  

Proses seleksi 

Pembangkitan populasi awal :  

- Inisialiasi Populasi ( populasi : 

parameter - parameter Model Tangki 

(a1, a2, a0, b1, b2, b0, c1, c2, c0, 

ha1, ha2, hb1, hb2, hc1, hc2  

 

Pendekodean kromosom 

Perhitungan fungsi objektif tiap kromosom 
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Mutasi 

Konvergen
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1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0

a1 b0 b1 b2 c0 c1 c2

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

hb2 hb1  hc2  hc1

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Hb (t) Hc (t)Ha (t)

p2, p3,..., pNvar dapat ditentukan dengan Persamaan 2.68. Dalam proses pengkodean 

variabel menggunakan kode biner, setiap nilai variabel akan dikuantisasi dengan 

Persamaan 2.69. Nilai desimal dari suatu level kuantisasi setiap nilai variabel p, 

dihitung dengan rumus Persamaan 2.70. Pengkodean biner untuk setiap variabel 

dapat mengikuti Persamaan 2.71.  

      Dalam proses operasinya algoritma genetik menggunakan kode biner pada 

kromosom-kromosomnya, namun dalam perhitungan nilai fitness dilakukan terhadap 

nilai riil dari variabel yang diwakili oleh suatu kromosom. Pendekodean kromosom 

tersebut dapat mengikuti Persamaan 2.72. 

      Setelah nilai riil dihitung dalam pendekodean kromosom, maka setiap kromosom 

memiliki nilai fitness hasil evaluasi fungsi terhadap p1, p2, p3,..., pNvar yang dihitung 

dengan Persamaan 2.73. 

Untuk penelitian model tangki ini parameter yang digunakan adalah parameter di 

Sub bab 3.5 dengan nilai range : 

1. Koefisien lobang  : a1 ; b0 ; b1 ; b2 ; c0 ; c1 ; c2 =   0 ˂ r ≤ 1 

2.   Tinggi Lobang  : hb2 ;  hb1 ; hc2 ;  hc1 = 1 ≤ r ≤ 6          (cm) 

3. Tinggi tampungan  : Ha (t) ; Hb (t) ; Hc (t) = 0 ≤ r ≤ 10      (cm) 

Panjang string biner parameter dengan menggunakan rumus persamaan 2.68 sampai 

persamaan 2.71, jika dinginkan kepresisian 2 angka dibelakang desimal, maka 

panjangnya per parameter (Gambar 3.27.) adalah :  

Koefisien lobang (a1, b0,b1,b2, c0, c1,c2) :  4 bit x  7 parameter = 28 bit 

Tinggi lobang (hb2, hb1, hc2, hc1) :  8 bit x 4 parameter = 32 bit 

Tinggi tampungan (Ha, Hb, Hc) :  10 bit x 3 parameter = 30 bit  

Sehingga panjang kromosom : 90 bit 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Panjang String dan Penyandian Gen dan Kromosom 
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3.6.2 Rencana Analisis Pengamatan dan Pengukuran 

Dalam penelitian ini metode pengukuran debit sedimen layang menggunakan metode 

Equal Discharge Increment (EDI), dimana pada suatu penampang melintang dibagi 

menjadi beberapa sub penampang, dimana setiap sub penampang harus mempunyai debit 

yang sama. Kemudian pengukuran sedimen dengan cara ini dilaksanakan pada bagian 

tengah setiap sub penampang tersebut. Suripin, (2002
b
) persamaan dasar Laju sedimen 

(debit sedimen layang) menggunakan Persamaan 2.84 dan Persamaan 2.85. 

      Debit potensi kesalahan yang serius yang timbul pada penggunaan lengkung laju 

sedimen untuk menghitung beban sedimen adalah digunakannya data debit harian rata-

rata, apalagi kalau yang digunakan debit harian rata-rata dari rerata tiga pengukuran (jam 

06.00 pagi, 12.00 siang dan 17.00 sore). Hal ini disebabkan hujan deras terjadi pada 

malam tengah hari, sehingga puncak banjir yang ditimbulkannya terjadi pada malam hari 

(Suripin, 2002
b
). Sedangkan menurut Simons and Senturk (1992), Yang (1996) cit 

Kodoatie (2002) persamaan-persamaan transpor sedimen dapat diklasifikasikan dalam 

bentuk dasar seperti pada Persamaan 2.86. 

      Menurut Soewarno (1991), Konsentrasi sedimen dari suatu penampang sungai 

merupakan perbandingan antara debit sedimen dan debit aliran sungai. Nilai ini dapat 

dirumuskan seperti pada Persamaan 2.87. Untuk pengukuran cara EDI menggunakan 

Persamaan 2.88 dengan memasukkan Persamaan 2.89. Maka konsentrasi rata-ratanya 

seperti pada Persamaan 2.90. Karena pada cara EDI nilai qi, q2 = ………= qn = Q/n maka 

menjadi Persamaan 2.91 atau Persamaan 2.92. Persamaan 2.92 adalah merupakan 

konsentrasi sedimen rata-rata pada penampang sungai yang diukur. 

3.6.3 Kriteria Uji dan Batasan Ketelitian Model 

Model yang disusun untuk mensimulasikan proses di alam merupakan model yang harus 

mampu mendekati proses yang sebenarnya terjadi. Dalam kaitan ini, apapun bentuk 

model, pendekatan apapun yang digunakan, maka keluaran dari suatu model harus 

mampu mendekati proses yang terjadi sesungguhnya di alam. Akan tetapi hampir tidak 

mungkin proses alam yang terjadi dapat disamai dengan tepat. Oleh sebab itu akan selalu 

ada penyimpangan antara keluaran terukur (observed) dan keluaran yang dihitung 

(simulated). Untuk melihat sejauh mana hasil pendekatan optimasi nilai parameter Sub 

Daerah Aliran Sungai, maka keluaran hitungan kalibrasi dengan cara optimasi perlu 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan cara terukur. Pada penelitian ini 
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digunakan koefisien korelasi (R), kesalahan volume (VE), rerata kesalahan relatif (RE) 

dan kesalahan rata-rata kuadrat terkecil (RMSE) sebagai kriteria ketelitian uji model, dan 

dihitung dalam program bantu.  

      Rencana analisis ketelitian model untuk model tangki untuk prediksi debit sedimen 

pada Daerah aliran Sungai menggunakan koefisien korelasi (R) yaitu harga yang 

menunjukkan besarnya keterikatan antara nilai terukur dengan nilai simulasi, dengan 

rumusan pada Persamaan 2.71, kesalahan volume (volume error, VE) yaitu nilai yang 

menunjukkan perbedaan volume hasil simulasi dan terukur selama periode simulasi, 

dengan rumus menggunakan Persamaan 2.72, kesalahan relatif rerata (Relatif Error, RE) 

berfungsi untuk mengetahui penyimpangan relatif rerata dari debit sedimen simulasi 

terhadap debit sedimen terukur, dengan rumus menggunakan Persamaan 2.73, dan Akar 

rata-rata jumlah kuadrat kesalahan (Root Mean Squared Error, RMSE) yaitu ukuran 

perbedaan antara nilai debit sedimen simulasi dengan nilai debit sedimen terukur, dengan 

rumus menggunakan Persamaan 2.74. 

Dalam hal ini batasan ketelitian ditetapkan sebagai berikut ini : 

1. Nilai kesalahan volume debit sedimen (VE) tidak boleh lebih dari 5 % 

2. Koefisien korelasi antara debit sedimen simulasi dengan debit sedimen terukur (R) 

tidak boleh kurang dari 0,7 

3. Kisaran rerata kesalahan relatif antara debit sedimen simulasi dengan debit sedimen 

terukur (RE) harus terletak antara –10 % dan 10 %. 

4. Nilai kesalahan rata-rata kuadrat terkecil berkisar antara 0 sampai  . Semakin kecil 

nilai RMSE maka model semakin bagus    

      Batasan tersebut ditetapkan sesuai dengan toleransi yang umum digunakan dalam 

hitungan hidrologi. 

3.6.4 Sensitifitas 

Analisis sensitifitas pada model tangki untuk prediksi debit sedimen, dimaksudkan untuk 

mengetahui parameter-parameter yang paling berpengaruh terhadap hasil keluaran model, 

yang akan digunakan sebagai pedoman terhadap prediksi debit sedimen pada Daerah 

Aliran Sungai dan untuk mencari parameter yang paling sensitive terhadap debit sedimen, 

maka perlu dilakukan langkah dengan cara menambahkan dan mengurangkan nilai 

masing-masing parameter sebesar 10 %, kemudian dilakukan running, selanjutnya dilihat 
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hasil keluaran pada model tersebut. Untuk mendapatkan indeks sensitifitas (S), digunakan 

rumus seperti pada Persamaan 2.75. 

      Masing-masing indeks sensifitas (S) yang terjadi, kemudian dibandingkan dengan 

nilai indeks sensitifitas terbesar dan selanjutnya hasil tersebut dibuat dalam bentuk 

persen. Untuk Uji sensitifitas model tangki untuk prediksi debit sedimen diterapkan pada 

Sub Daerah Aliran Sungai Kreo. 

 


