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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ada Beberapa Tinjauan Pustaka Tentang Rasionalisasi Analisis 

Hidrologi Yaitu: 

1. Rodhita Muhammad (2012), meliputi tentang Rasionalisasi Jaringan 

Penakar Hujan Di DAS Kedungsoko Kabupaten Nganjuk. Studi ini 

dilakukan di DAS Kedungsoko Kabupaten Nganjuk. DAS Kedungsoko 

dipengaruhi oleh kurang lebih 8 stasiun hujan yang tersebar di dalam 

DAS. Selama ini belum pernah dikaji secara teoritis tentang kerapatan 

optimum dan pola penyebaran jaringan stasiun hujan yang sudah terpasang 

di DAS Kedungsoko. Penelitian ini menggunakan metode Kagan-Rodda 

dan metode Kriging. Dari hasil pengkajian dan analisa menggunakan 

metode Kagan-Rodda diperoleh 4 stasiun terpilih, sedangkan metode 

Kriging diperoleh hasil 8 buah stasiun terpilih dengan perletakan yang 

menyebar dalam DAS Kedungsoko. 

2. Penelitian Sutapa Wayan (2012), meliputi tentang Rasionalisasi Pos 

Hidrologi Pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Lambunu-Buol Dengan 

Metode Kagan. Studi ini dilakukan di satuan wilayah sungai Lambunu-

Buol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jaringan pos 

hidrologi yang efisien, efektif dan dapat mewakili tangkapan sebuah 

daerah sehingga dapat meminimalkan  biaya yang dibutuhkan untuk 

operasi dan pemeliharaan. Data yang digunakan adalah curah hujan 

bulanan selama 10 tahun mulai dari tahun 1997 sampai 2006. Metode yang 

digunakan dalam analisis data yang Metode Kagan. Berdasarkan hasil 

analisis Metode Kagan untuk SWS dari Lambunu-Buol dengan jumlah 

yang ada pasca hujan dalam jumlah waktu ini untuk 13 pos dengan 

kesalahan perhitungan menurut hasil analisis 2814% diperoleh jarak antara 

pos 45199 km, Amountly telah menjawab permintaan tapi penyebaran 

pasca hujan belum memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Kagan, sehingga 
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perlu dilakukan  reposisi. Pos yang akan di reposisi adalah Stasiun Tada, 

Kayu Agung, Ongka, Lalos dan Air Terang.   

3. Junaidi Rahmad (2015), menyatakan tentang Kajian Rasionalisasi 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 studi menunjukkan terdapat 3 stasiun 

hujan termasuk dalam kategori kondisi sulit (1000-5000 km2/stastiun) 

yaitu St. Hujan Lembontonara, St. Hujan Kilo, dan St. Hujan Pandayora. 

Berdasarkan metode Kriging, WS Parigi Poso diperoleh 7 stasiun hujan 

yang direkomendasikan dengan nilai estimasi variansi kurang dari 5%. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


