BAB IV
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini meninjau sedimentasi yang berada di Waduk Mrica
Banjarnegara

yang

berlokasi

di

kecamatan

Bawang,

Kabupaten

Banjarnegara, Jawa tengah yang ditunjukkan pada gambar 4.1. lokasi
bangunan bendungan terletak pada koordinat UTM, X = 7.392752, Y =
109.622220.

Sumber : google map
Gambar 4.1 Lokasi penelitian berdasarkan peta google map
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B. Bagan Alir Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan analisis dengan rumus empiris
(metode USLE) dan menggunakan Software ArcGIS 10.1. Terhadap
parameter yang digunakan yaitu dari data topografi, data jenis tanah, data
curah hujan dan data tataguna lahan yang berlokasi di Sub-DAS sungai
Serayu. Bagan alir penelitian ditunjukan pada Gambar 4.2 sebagai berikut
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Gambar 4.2 Bagan Alir Penelitian
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C. Pengumpulan Data
Dalam melakukan analisis laju erosi dan sedimentasi potensial
diperlukan beberapa data. Data yang diperoleh berupa data sekunder,
yang mana data sekunder merupakan data yang didapat dari berbagai
instansi instansi terkait diantaranya sebagai berikut :
1. Data curah hujan
Data curah hujan sekitar bendungan PB Soedirman
didapatkan dari PT. INDONESIA POWER Banjarnegara. Data
yang diperoleh merupakan data curah hujan pada kisaran tahun
antara 2011-2016.
2. Data topografi
Data topografi merupakan data berupa peta kontur dan peta
kemiingan lahan yang diperoleh dari PT. INDONESIA POWER.
Untuk mendapatkan panjang kemiringan maka dilakukan analisis
menggunakan software ArcGIS 10.1 Data ini yang nantinya akan
diolah untuk mendapatkan nilai faktor LS.
3. Data tata guna lahan
Data tata guna lahan diperoleh dari PT. INDONESIA
POWER. Berupa peta penutup tanah dan pengolaan tanah pada
masing-masing penggunaan lahan tersebut yang kemudian diolah
menggunalan software ArcGIS. Data ini yang nantinya akan diolah
untuk mendapatkan nilai faktor CP.
4. Data jenis tanah (landuse)
Data jenis tanah diperoleh dari olahan software ArcGIS
dengan mencari peta administrasi yang selanjutnya diolah sehingga
mendapatkan nilai koefisien data yang diperlukan. Data ini yang
nantinya akan diolah untuk mendapatkan nilai faktor K.
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5. Data laju sedimen bendungan
Data ini diperoleh dari hitungan data-data diatas sehingga
nantinya dapat diketahui nilai besarnya laju sedimen yang terjadi
pada bendunagan.

D. Analisis Data
Pada penelitian ini dilakukan analisis data, dapat dilihat pada Gambar 4.3
bagan alir analisis erosi dan sedimen, yang mana menjelaskan setelah
mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis, lalu dilakukan
analisis hidrologi, analisis erosi, analisis sedimen dan analisis bendungan.
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A
Gambar 4.3 Bagan Alir Analisis Erosi dan Sedimen
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Gambar 4.3 Bagan Alir Analisis Erosi dan Sedimen
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1. Analisi data hidrologi
Analisis hidrologi meliputi data penentuan stasiun hujan yang digunakan
dan metode dalam menganalisis curah hujan rata-rata bulanan, dalam
penelitian ini digunakan metode rerata aritmatika atau aljabar yang dapat
dilihat dalam persamaan 3.1. Dimana curah hujan setiap stasiun dijumlahkan
lalu dibagi dengan jumlah stasiun, maka akan didapat hasil curah hujan rata
rata bulanan.
2. Analisis erosi menggunakan metode USLE
Pada analisis erosi menggunakan metode USLE dilakukan analisis dari
berbagai faktor yaitu :
a. Faktor erosivitas (R)
Faktor erosivitas pada penilitian ini menggunakan rumus energi
kinetik, dapat dilihat pada persamaan 3.5. Dimana data yang digunakan
merupakan hasil analisis hidrologi yaitu curah hujan rata-rata bulanan.
b. Faktor erodibilitas (K)
Dalam menentukan nilai faktor erodibilitas (k) pada penelitian ini
digunakan data jenis tanah yang kemudian dicari nilai faktor K pada
tabel yang bersumber dari Puslitbang Pengairan Bandung,1985, yang
dapat dilihat pada Tabel 3.1.
c. Faktor panjang dan kemiringan lereng (Ls)
Menentukan nilai faktor panjang dan kemiringan lereng ini
menggunakan data topografi yang kemudian diolah menggunakan
ArcGIS untuk mendapatkan nilai panjang lereng lalu dianalisis secara
empiris dengan menggunakan persamaan 3.9.
d. Faktor penggunaan lahan dan pengelolaan tanah (Cp)
Dalam menentukan nilai faktor Cp atau faktor penggunaan lahan dan
pengelolaan tanah digunakan data tataguna lahan yang kemudian
diolah menggunakan ArcGIS untuk mendapatkan penggunaan lahan
serta luas lahan atau (catchment area).
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Lalu dicari nilai faktor Cp dalam Tabel 3.2 yang bersumber dari RLKT
(Rehabilitasi lahan dan Konservasi Tanah,1986). Setelah semua faktor
dianalisis, semua faktor tersebut dimasukan kedalam persamaan 3.4 atau
persamaan metode USLE.
3. Analisis sedimen
Setelah mendapatkan nilai erosi, kemudian dilakukan tahap analisis
sedimen, dimana analisis ini menghitung nilai SDR (Sediment Delivery Ratio)
dan besar volume sedimentasi. Nilai Sediment Delivery Ratio atau SDR
digunakan rumus empiris seperti persamaan 3.11 dan besar volume sedimen
menggunakan persamaan 3.13.
4. Analisis kapasitas bendungan
Pada tahap ini dilakukan analisis kapasitas sabo dam terhadap volume
sedimen potensial. Dilakukan analisis dengan asumsi keadaan saat Bendungan
sepanjang hulu Sub-DAS dalam keadan baik atau daya tampung sesuai
rencana.

Gambar 4.4 DAS Sungai Serayu

Gambar 4.5 DAS penelitian
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Gambar 4.6 Peta lokasi bendungan menggunakan arcgis

39

Gambar 4.7 Peta ketinggian
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Gambar 4.8 Peta kemiringan lahan
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Gambar 4.9 Peta tataguna lahan
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Gambar 4.6 Daerah Tangkapan Air

Gambar 4.7 Lokasi Stasion Pengukuran Sounding Bendungan PB. Soedirman
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Gambar 4.8 Mrica Watersheed Erotion

No
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Sub DAS
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
Sub

DAS Klawing
DAS Merawu
DAS Tulis Ds
DAS Putih
DAS Logawa
DAS Preng
DAS Sanggalosang
DAS Tajum
DAS Begaluh
DAS Beber Ds
DAS Serayu tengah
DAS Sapi
DAS Gume-Piasa
DAS Kejawen Ds
DAS Serayu Hilir
Total

Luas
(Ha)
127,369.33
30,370.49
19,441.80
17,384.94
30,002.72
5,145.13
4,328.83
48,512.51
18,957.67
3,556.44
5,356.67
23,716.97
6,026.88
11,650.71
20,627.11
372,448.20

Gambar 4.5 Pembagian Sub DAS Serayu

