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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Evaluasi Jaringan Stasiun Hujan 

Jaringan stasiun hujan harus direncanakan sesuai dengan keperluan 

kemanfaatan data curah hujan yang akan dikumpulkan. Di wilayah yang telah 

berkembang dengan tingkat kepadatan yang tinggi, jumlah alat penakar 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 

(Pariarta 2012). 

Kesalahan dalam pemantauan data dasar hidrologi dalam suatu daerah 

pengaliran sungai akan menghasilkan data siap pakai yang tidak benar dan 

mengakibatkan hasil perencanaan, penelitian, dan pengelolaan sumber daya air 

yang tidak efisien dan efektif. Kesalahan tersebut biasanya disebabkan oleh jumlah 

stasiun hujan dalam DAS yang kurang memadai dan pola penyebaran stasiun hujan 

yang tidak merata.Untuk mengatasi masalah tersebut menurut WMO (World 

Meteorological Organization), maka suatu DAS harus memiliki stasiun hujan yang 

mewakili kerapatan jaringan stasiun hujan minimum seluas 100-250 km2/stasiun. 

Kerapatan jaringan stasiun hujan dapat dinyatakan sebagai luas DAS yang diwakili 

oleh satu stasiun hujan.Sedangkan pola penyebaran stasiun hujan menyatakan 

lokasi penempatan stasiun hujan dalam DAS. Secara teoritis, semakin tinggi 

kerapatan stasiun hujan yang digunakan maka akan semakin tinggi pula ketelitian 

data yang diperoleh (Junaidi 2015). 

Dalam merencanakan suatu jaringan stasiun hujan agar diperoleh data hujan 

yang mempunyai tingkat ketelitian cukup, maka perlu dilakukan evaluasi kerapatan 

dan pola penyebaran stasiun hujan yang sudah ada. Sehingga dapat diketahui perlu 

dan tidaknya dilakukan penambahan dan pengurangan stasiun hujan, atau perlu 

tidaknya dilakukan pemindahan stasiun lama ke tempat baru (Rodhita 2012). 
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2.2. Metode Kagan Rodda 

 Dalam merekomendasikan stasiun hujan baru pada DAS ada beberapa 

metode yang digunakan yaitu metode Kagan Rodda, krigging dan lai-lain. Tetapi 

dalam pelaksanaan rasionalisasi sebaiknya dipergunakan hasil rekomendasi dari 

metode Kagan-Rodda. Sebab selain memenuhi kriteria teknis, jumlah stasiun hujan 

rekomendasi metode Kagan-Rodda jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi 

eksisting maupun hasil rekomendasi metode Kriging (Rodhita 2012). 

 Penelitian Junaidi (2015), meneliti tentang Kajian Rrasionalisasi Jaringan 

Stasiun Hujan Pada WS Parigi-Poso Sulawesi Tengah Dengan Metode Kagan 

Rodda dan Krigging. Studi dilakukan pada WS Parigi Poso Provinsi Sulawesi 

Tengah. Hasil analisis yang sesuai dengan lokasi penelitian adalah analisis Metode 

Kriging yang lebih rasional karena kesalahan relatif terkecil terdapat pada metode 

Kriging. Analisis metode Kagan Rodda tidak cocok diterapkan sehingga diambil 

kesimpulan metode Kagan Rodda lebih cocok digunakan pada daerah yang 

memiliki tingkat perbedaan elevasi / kontur yang tidak terlalu besar. 

 Penelitian Ranesa (2015), meneliti tentang Analisis Rasionalisasi Jaringan 

Pos Hujan Untuk Kalibrasi Hidograf Pada DAS Babak Kabupaten Lombok Tengah. 

Dari hasil analisis jaringan stasiun hujan rekomendasi dari metode Kagan-Rodda 

dan Kriging menurut standar kerapatan WMO, metode Kagan-Rodda lebih 

direkomendasikan karena hasil rekomendasi Kagan-Rodda telah memenuhi standar 

kerapatan yang disyaratkan WMO sedangkan metode Kriging masih memiliki 2 

stasiun yang belum memenuhi standar yang disyaratkan. 

 

  

 

 

 

 


