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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Analisis hidrologi merupakan satu bagian analisis awal dalam perancangan 

bangunan-bangunan hidraulik. Analisis hidrologi dalam pengembangan sumber 

daya air, dalam prosesnya dibutuhkan data hidrologi yang terdiri dari data curah 

hujan, data debit dan data iklim. Hidrologi juga mempelajari perilaku hujan 

terutama meliputi periode ulang curah hujan, karena berkaitan dengan perhitungan 

banjir serta rencana untuk setiap bangunan teknik sipil antara lain bendung, 

bendungan dan jembatan.. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya jumlah pos hujan 

yang ideal serta penempatan lokasi pos yang dapat mewakili sebagai representasi 

karakteristik suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).  

Di wilayah yang telah berkembang dengan tingkat kepadatan yang tinggi, 

jumlah pos hujan yang diperlukan juga seharusnya lebih banyak. Hal ini disebabkan 

karena tingkat perkembangan pembangunan yang berlangsung di tempat tersebut 

menuntut informasi tentang curah hujan yang lebih akurat dibandingkan dengan 

wilayah kurang atau belum berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk 

rendah. Ketelitian pengukuran data hujan dipengaruhi oleh jumlah pos hujan dan 

pola penyebarannya di dalam DAS. Penempatan pos hujan yang ideal, jumlah pos 

hujan, pola penyebarannya akan dapat diperoleh data yang akurat mengenai 

kedalaman, penyebaran dan intensitas hujannya.  

Kesalahan dalam pemantauan data dasar hidrologi suatu daerah aliran 

sungai akan menghasilkan data yang kurang optimal. Kesalahan tersebut biasanya 

disebabkan oleh jumlah pos hujan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang 

memadai dan pola penyebaran pos hujan yang tidak merata. Demikian juga, pos 

hujan yang tersedia yang ada saat ini dalam suatu DAS sudah memadai atau tidak 

serta jumlah dan lokasinya dapat memantau karakteristik hidrologi di daerah 

tersebut atau belum. Kemudian dalam kondisi dimana posisi  stasiun hujan yang 

belum tepat misalnya di bagian hilir DAS  yang daerah datar terdapat banyak 

stasiun hujan    sedangkan di bagian hulu DAS yang kondisi lereng/gunung dimana 

variasi hujan (secara spasial) tinggi seharusnya membutuhkan banyak stasiun tetapi 
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masih sedikit. Maka salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah melakukan suatu 

studi rasionalisasi jaringan pos hujan yang ada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) 

untuk menganalisa pos hujan yang efektif dan efisien, sehingga dapat diketahui pos-

pos mana yang sangat dominan dan atau dapat direlokasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai   berikut: 

1. Bagaimana sebaran pos hujan yang ada di DAS Kali Progo? 

2. Apakah jumlah pos hujan yang ada pada DAS Kali Progo sudah memenuhi 

kondisi ideal dan sesuai dengan pedoman kerapatan jaringan pos hidrologi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sebaran pos hujan yang ada di DAS Kali Progo. 

2. Menganalisis jumlah pos hujan yang ada  pada DAS Kali Progo dan 

kesesuian dengan pedoman kerapatan jaringan pos hidrologi. 

3. Merekomendasi jaringan stasiun hujan yang baru.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sebaran pos-pos hujan yang ada di DAS Kali Progo terhadap 

kesesuaian dengan pedoman kerapatan jaringan pos hujan. 

 

1.5. Batasan Masalah  

Batasan masalah meliputi: 

1. Penelitian dilakukan di pos hujan yang ada di DAS Kali Progo. 

2. Data hidrologi  DAS Kali Progo yang di kaji hanya data curah hujan. 

3. Pengolahan pos hujan DAS Kali Progo dengan menggunakan ArcGIS 10.1. 
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4. Data curah hujan yang di gunakan yaitu data curah hujan bulanan pada 

tahun 2013. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian “Rasionalisasi Jaringan Stasiun Hujan Pada DAS Kali Progo 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mengevaluasi jaringan stasiun hujan DAS Kali Progo terhadap 

kesesuaian dengan pedoman kerapatan jaringan pos hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


