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2.1. Waduk  

 

Menurut Sudjarwadi (2008), Waduk adalah tampungan yang berfungsi untuk 

menyimpan air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu yang 

diperlukan. Usaha untuk mengatur keluar dan masuknya air pada waduk disebut 

manajemen air (water management). Hal ini bertujuan agar pengaturan air untuk 

kebutuhan manuasia dapat dilakukan dengan baik. Air yang diatur adalah air hujan 

atau air sungai yang di tampung di waduk, sehingga air dapat disediakan dalam 

waktu atau tempat yang tepat dalam jumlah yang diperlukan.  

 

Fungsi waduk secara prinsip adalah menampung air saat debit tinggi untuk 

digunakan saat debit rendah. Waduk mempunyai tugas untuk memodifikasi 

distribusi air menurut alam, dan menciptakan distribusi air buatan. Kelayakan 

pembuatan waduk ditinjau dari berbagai aspek, baik kelayakan teknik, kelayakan 

ekonomi maupun sosial di samping itu harus punya kelayakan lingkungan 

(Sudjarwadi, 2008). 

 

Prosedur penentuan operasi dan manajemen sumber daya air optimal, secara umum 

dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu teknik analisis, simulasi, dan kombinasi dari 

dua cara tersebut. Model simulasi dapat digunakan untuk menentukan pedoman 

operasi (operating rule) waduk atau bendung irigasi. Disebutkan dalam pedoman 

operasi waduk, pedoman operasi optimal diperoleh dengan kurva acuan (rule curve) 

yang menunjukan target elevasi muka air yang harus dicapai pada setiap periode 

operasi dengan harapan kebutuhan air akan dapat dipenuhi secara maksimal 

(Rachmad Jayadi, 2000). 

 

Bagian utama waduk berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga bagian utama 

yaitu : 

1. Tampungan mati (dead strorage) 

2. Tampungan efektif (effective storage) 



 

3. Tampungan tambahan yang biasanya dimanfaatkan untuk pengendalian banjir 

(flood storage) 

 

Pembagian daerah (zone) tampungan pada waduk dapat di lihat pada gambar 2.1.  

 
Gambar 2.1. Zona Tampungan Waduk 

(Sumber  : Sumber : http://www.freevynou.com, 2020) 

 

Zona tampungan waduk pada Gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Permukaan genangan normal (normal water level) adalah elevasi maksimum 

kenaikan permukaan waduk pada kondisi operasi biasa, pada kebanyakan 

waduk genangan normal ditentukan oleh elevasi mercu pelimpah atau puncak 

pintu-pintu pelimpah. 

2. Permukaan genangan minimum (low water level) adalah elevasi terendah yang 

diperoleh apabila genangan dilepaskan pada kondisi normal. Permukaan ini 

dapat ditentukan oleh elevasi dari bangunan pelepasan (intake) terendah 

didalam bendungan atau pada elevasi minimum yang diisyaratkan untuk 

operasi turbin-turbinnya (pada waduk yang dioperasikan untuk pembangkit 

listrik). 

3. Tampungan efektif (effective storage) adalah tampungan yang berada di antara 

genangan minimum dan genangan normal. Tampungan mati (dead storage) 

adalah tampungan yang berada di bawah genangan minimum yang berfungsi 

http://www.freevynou.com/


 

untuk menampung sedimen, dan apabila volume sedimen yang ditampung 

lebih besar dari kapasitas yang dicadangkan berarti usia guna waduk tersebut 

telah berakhir.  

4. Tampungan mati  (daed storage) adalah volume air yang terletak di bawah 

permukaan genangan minimum. 

5. Muka air banjir adalah di mana volume air melebihi batas muka air normal 

sehingga menyebabkan air pada waduk melimpah. 

6. Pelepasan (release), adalah volume air yang dilepaskan secara terkendali dari 

suatu waduk pada kurun waktu tertentu. 

 

2.2. Irigasi  

 

Filosofi operasi air adalah upaya pelepasan air untuk memenuhi kebutuhan air di 

hilir waduk (Tommy, 2005). Salah satu kebutuhan air di hilir waduk adalah 

kebutuhan air irigasi. Tingkat kebutuhan ini dipengaruhi oleh pola tanam dan 

jadwal tanam pada daerah irigasi yang ditinjau (Dwi, 2005) dari berbagai jadwal 

tanam yang ada harus dipilih yang paling optimal dengan tingkat kebutuhan yang 

relatif rendah dan dapat dilaksanakan di lapangan.  

 

Menurut Fatchan (1998), bahwa pengelolaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan 

daerah irigasi harus memenuhi kriteria antara lain tepat waktu, kualitas dan 

kuantitas atau dengan kata lain yang lebih luas bahwa air irigasi harus memenuhi 

kriteria dapat diandalkan, fleksibel dan dapat diprediksikan. 

 

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk 

menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi 

air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak (PP No. 20 tahun 2006 tentang 

Irigasi). 

 

Menurut Sosrodarsono dan Takeda (2003), Kebutuhan air irigasi adalah jumlah 

volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, 

kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan 

oleh alam melalui hujan dan konstribusi air tanah. 

 



 

2.3.   Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

Daerah aliran sungai (DAS) juga diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang 

secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. 

Wilayah daratan tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA atau catchment 

area) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utama terdiri atas sumber 

daya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaat 

sumber daya alam (Asdak, 2014).  

 

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dianggap sebagai suatu ekosistem yang dibagi 

menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Daerah hulu DAS dicirikan sebagai daerah 

konservasi, kerapatan drainase lebih tinggi, kemiringan lereng besar (>15%), bukan 

daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis 

vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. Sementara daerah hilir DAS 

dicirikan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil, kemiringan lereng 

kecil sampai sangat kecil (kurang dari 8%), beberapa tempat merupakan daerah 

banjir (genangan), pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan 

jenis vegetasi didominasi tanaman pertanian kecuali daerah estuaria didominasi 

oleh bakau/gambut. Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan daerah transisi 

dari kedua karakteristik DAS (hulu dan hilir). DAS mempunyai karakteristik yang 

spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utamanya seperti jenis tanah, tata guna 

lahan, topografi, kemiringan, dan panjang lereng. 

 

2.4. Penguapan  

 

Menurut Eko Hartini (2017) Penguapan adalah proses berubahnya zat cair (air) 

menjadi gas (uap air) dan masuk ke atmosfer. Penguapan dibagi menjadi dua, yaitu 

evaporasi dan transpirasi.  Evaporasi adalah penguapan yang terjadi dari permukaan 

air (seperti laut, danau, sungai), permukaan tanah (genangan diatas tanah dan 

penguapan dari permukaan air tanah). Transpirasi adalah penguapan melalui 

tanaman, dimana air tanah diserap oleh tanaman kemudian dialirkan melalui batang 

sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Evapotranspirasi adalah 

penguapan yang terjadi dipermukaan lahan, yang meliputi permukaan tanah dan 



 

tanaman yang tumbuh dipermukaan lahan tersebut. Adapun proses penguapan yang 

terjadi dalam siklus hidrologi dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Proses Penguapan 
(Sumber : Hidrologi dan Hidrolika Terapan, 2017) 

 

Proses perubahan bentuk dari air menjadi uap air terjadi baik pada evoprasi maupun 

evapotranspirasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penguapan, yang 

meliputi : 

1. Radiasi Matahari 

Radiasi matahari adalah sumber utama panas. Hal ini mempengaruhi jumlah 

evapotranspirasi di atas permukaan bumi yang tergantung pada letak lokasi dan 

musim. 

2. Temperatur Udara 

Semakin tinggi tempratur, semakin tinggi kemampuan udara untuk menyerap 

uap air.  

3. Kelembapan Udara 

Perbedaan tekanan uap menyebabkan terjadinya penguapan. Apabila jumlah 

uap air yang masuk ke udara semakin banyak, tekanan uap airnya juga semakin 

tinggi. Jika udara di atas permukaan air sudah jenuh uap air, tekanan udara 

telah mencapai tekanan uap jenuh, dimana pada saat itu penguapan terhenti. 

 

 



 

4. Kecepatan Angin 

Apabila proses evaporasi terus berlangsung, udara akan menjadi jenuh 

terhadap uap air dan evaporasi akan terhenti. Agar proses penguapan dapat 

terjadi terus menerus lapisan udara yang telah jenuh harus diganti dengan udara 

kering. Penggantian tersebut dapat terjadi apabila ada angin. 

 

Salah satu metode yang digunakan dalam menghitung evapotranspirasi yaitu 

Metode Penman Modifikasi. Metode ini menggunakan data suhu udara, 

kelembaban udara, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, dan elevasi lokasi 

studi dalam perhitungannya. Berikut ini adalah persamaan Metode Penman 

Modifikasi FAO (J.Doorenbos & Pruiit, 1977) : 

ET0 = [ W x Rn + (1 - W) x f(u) x (ea- ed) ] ............................................. (2.1) 

ET
0
= C x ET0

* .............................................................................................. (2.2) 

 

Keterangan : 

ET0  = evapotranspirasi harian (mm/hari) 

W  = faktor yang berhubungan dengan suhu dan elevasi 

RH  = kelembapan relatif (%) 

Ra  = radiasi gelombang pendek (mm/hr) 

Rn  = radiasi gelombang netto (mm/hari) 

Rn1  = radiasi gelombang panjang (mm/hr) 

u  = kecepatan angin (m/s) 

f(u)  = fungsi angin 

f(n/N)  = fungsi kecerahan matahari 

(n/N)  = lama penyinaran matahari (%) 

F(t)  = fungsi suhu 

ea = tekanan uap jenuh pada suhu t 0C (mbar) 

ed = tekanan uap udara (mbar) 

C = faktor koreksi efek perubahan kondisi siang malam  

 

Prosedur perhitungan ETo dengan rumus Penman Modifikasi sebagai berikut : 

1. Mencari data suhu rerata bulanan (t) (data) 

2. Berdasar nilai (t) cari nilai (ea), (W), (1–W) dan f(t) dengan tabel berikut ini: 



 

Tabel 2.1. Nilai (ea), (W), (1–W) dan f(t) 

Suhu ea 
W 

1-W 
f(t) 

C (mbar) 0-250 

24 29,85 0,74 0,27 15,4 

24,2 30,21 0,74 0,26 15,45 

24,4 30,57 0,74 0,26 15,5 

24,6 30,94 0,74 0,26 15,55 

24,8 31,31 0,74 0,26 15,6 

25 31,69 0,75 0,26 15,65 

25,2 32,06 0,75 0,25 15,7 

25,4 32,45 0,75 0,25 15,75 

25,6 32,83 0,75 0,25 15,8 

25,8 33,22 0,75 0,25 15,85 

26 33,62 0,76 0,25 15,9 

26,2 34,02 0,76 0,24 15,94 

26,4 34,42 0,76 0,24 15,98 

26,6 34,83 0,76 0,24 16,02 

26,8 35,25 0,76 0,24 16,06 

27 35,66 0,77 0,24 16,1 

27,2 36,09 0,77 0,23 16,14 

27,4 36,5 0,77 0,23 16,18 

27,6 36,94 0,77 0,23 16,22 

27,8 37,37 0,77 0,23 16,26 

28 37,81 0,78 0,23 16,3 

28,2 38,25 0,78 0,22 16,34 

28,4 38,7 0,78 0,22 16,38 

28,6 39,14 0,78 0,22 16,42 

28,8 39,61 0,78 0,22 16,46 

29 40,06 0,79 0,22 16,5 
(Sumber : Hidrologi, 2015) 

 

3. Cari data kelembaban relatif (RH) (Data) 

4. Berdasar nilai (ea) dan RH cari (ed) 

ed = ea x 
RH

100
  ................................................................................ (2.3) 

5. Cari perbedaan tekanan uap  

Perbedaan tekanan uap = ea - ed ........................................................ (2.4) 

6. Berdasar nilai (ed) cari nilai f(ed) 

f(ed) = 0,34 - 0,044 x ed
0,5

 ................................................................ (2.5) 

7. Cari letak lintang daerah yang ditinjau 



 

8. Berdasar letak lintang cari nilai (Ra) berdasarkan Tabel 2.2 berikut ini; 

Tabel 2.2. Nilai Ra Berdasarkan Letak Lintang (Penman Modifikasi) 

 
(Sumber : Hidrologi, 2015) 

 

9. Cari data kecerahan matahari (n/N)  

10. Berdasar nilai (Ra) dan (n/N) cari besaran (Rs) 

Rs = 0,25 + 0,5 x (n/N) ...................................................................... (2.6) 

11. Berdasar nilai (n/N) cari nilai f(n/N) 

f(n/N) = 0,10 + 0,9 x (n/N)  .............................................................. (2.7) 

12. Cari data kecepatan angin rerata bulanan (u) 

13. Berdasar nilai (u) cari besaran f(u) 

f(u) = 0,27 x [1+
U2

100
] ......................................................................... (2.8) 

14. Hitung besar Rn1 = f(t).f(ed).f(n/N) 

Rn1 = f(t) x f(ed) x f(n/N) ................................................................ (2.9) 

15. Menghitung radiasi matahari 

Radiasi Matahari = 0,75 x Rs x Rn1 .................................................. (2.10) 

16. Cari besarnya angka koreksi (C) berdasarkan Tabel 2.3. berikut ini: 

 

 

 



 

Tabel. 2.3. Angka Koreksi (C) Penman Modifikasi. 

Bulan Angka C 

Jan 1,1 

Feb 1,1 

Mar 1 

Apr 0,9 

Mei 0,9 

Jun 0,9 

Jul 0,9 

Agu 1 

Sep 1,1 

Okt 1,1 

Nov 1,1 

Des 1,1 
(Sumber : Hidrologi, 2015) 

 

17. Hitung Eto* menggunakan rumus 2.1 

18. Hitung Eto menggunakan rumus 2.2. 

 

Berdasarkan prosedur di atas rumus yang digunakan untuk menghitung 

Evapotranspirasi Potensial (Eto) dapat dilihat pada persamaan 2.1 sampai 2.10 yang 

tercantum pada Sub Bab 2.4 Metode Penman. 

 

2.5. Keandalan Dengan Metode Standar Operating Rule 

 

Simulasi tampungan waduk berguna untuk menentukan keadaan eksisting 

tampungan sebuah waduk sesuai dengan debit inflow yang masuk. Pada simulasi 

dilakukan dengan memasukan debit inflow dari sungai sedangkan untuk debit 

outflow berdasarkan kebutuhan air. Tampungan waduk pada umumnya dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu; tampungan mati (dead strorage), tampungan aktif (active 

strorage) dan tampungan tambahan untuk pengendalian banjir (flood control 

strorage). Dalam penentuan kapasitas waduk ada 3 yang perlu diperhatikan yaitu; 

inflow, besarnya kebutuhan, dan tingkat keandalan. Keandalan waduk merupakan 

persentase keadaan dimana waduk mampu memenuhi kebutuhannya. Keandalan 

waduk dapat diketahui dengan mengetahui jumlah periode waduk dapat memenuhi 

kebutuhan air yang dibutuhkan. Keandalan atau reliabilitas dapat dipandang 



 

sebagai peluang suatu sistem bekerja sesuai dengan fungsi pada suatu percobaan 

atau tetap berfungsi hingga suatu rentang waktu tertentu (Napitupulu, 2013). 

Sedangkan menurut Ray K. Linsley dkk, (1986) bahwa keandalan suatu waduk 

didefinisikan sebagai besarnya peluang bahwa ia akan mampu memenuhi 

kebutuhan yang direncanakan sepanjang masa operasinya tanpa ada kekurangan. 

Untuk menghitung keandalan waduk digunakan metode simulasi. Metode tersebut 

digunakan karena mempertimbangkan faktor-faktor yang dominan dari waduk 

yaitu tampungan awal, debit inflow, kebutuhan, dan evapotranspirasi. Salah satu 

metode yang digunakan dalam menghitung keandalan adalah Metode Standar 

Operating Rule. Metode Standar Operating Rule merupakan pengaturan pelepasan 

air waduk dapat dilakukan dengan pendekatan pola operasi standar (Standard 

Operating rule), (R.Jayadi, 2000), seperti terlihat pada persamaan penentuan 

realese berikut: 

1) Kondisi release gagal  

R(t) = S(t) + I(t) - E(t) - DS ;jika S(t) + I(t) - DS ≤ RT  ..................... (2.13) 

2) Kondisi target release terpenuhi 

R(t) =  RT ;jika  RT < S(t) + I(t) - E(t)-DS ≤  RT + Kw - DS  ............. (2.14) 

3) Kondisi overflow 

R(t) = S(t) + I(t) - E(t) - Kw ;jika S(t) + I(t) - E(t) > RT + Kw  ......... (2.15) 

4) Kondisi tanpa release 

R(t)= 0 ;jika S(t)+I(t)-E(t) ≤ DS  .......................................................... (2.15) 

 
Grafik Standard Operating Rule yang menjelaskan prinsip simulasi release dapat 

di lihat pada gambar 2.3.  

 
Gambar 2.3. Grafik Standard Operating Rule 

(Sumber : Agung Setiawan, 2007) 



 

Grafik pada Gambar 2.3 menjelaskan prinsip simulasi dilakukan dengan melakukan 

coba ulang nilai target releasse (RT) sehingga kriteria optimal penggunaan air 

dicapai. Persamaan yang digunakan sebagai berikut: 

 

St+1= St + It- Et- Ot ......................................................................................... (2.16) 

0 ≤ St ≤ Kw 

 

Dengan : 

t  = jumlah waktu ( 24 periode 15 harian) 

St+1  = tampungan (storage) waduk saat awal ke t (m3) 

St  = tampungan (storage) waduk saat akhir ke t (m3) 

It  = masukan (Inflow) air kedalam waduk saat ke t (m3) 

Et  = kehilangan air akibat evaporasi di waduk saat ke t (m3) 

Ot  = pelepasan (outflow) air dari waduk saat ke t (m3) 

Kw  = kapasitas waduk (m3) 

RT  = nilai target release waduk (m3) 

R(t)  = release waduk saat ke t (m3) 

S(t)  = tampungan (strorage) waduk saat ke t (m3) 

I(t)  = masukan (inflow) air kedalam waduk saat ke t (m3) 

E(t) = kehilangan air akibat evaporasi di waduk saat ke t (m3) 

DS  = tampungan minimum waduk (m3) 

Kw  = kapasitas waduk (m3) 

IE  = efisiensi irigasi  

 

Tingkat keandalan waduk dihitung dengan persamaan : 

 

R= 
n

N
 x 100% ................................................................................................. (2.17) 

 

Dengan : 

R  = tingkat keandalan waduk (%) 

n  = jumlah kegagalan operasi waduk selama periode waktu  

N  = panjang data periode waktu setengah Bulan 

 

 



 

Pola Operasi waduk menggunakan metode SOR dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Menentukan bulan dan periode serta jumlah hari. 

2. Menentukan persamaan volume tampungan (St), luas tampungan (At), dan 

elevasi tampungan berdasarkan data karakteristik waduk. 

3. Menentukan debit masukan inflow di waduk dan mengkonversi debit inflow 

dari m3/s ke MCM dengan persamaan berikut ini. 

MCM = (
(24 x 60 x 60)

106 )  x Jumlah hari x Inflow ( m3

s⁄ ) ........................ (2.18) 

4. Menentukan evaporasi persamaan dapat dilihat pada sub bab 2.1.6 Metode 

Penman. 

5. Menginput data kebutuhan air kemudian mengkonversi ke MCM. Persamaan 

yang digunakan sama dengan persamaan 2.18. hanya saja inflow diubah 

menjadi, irigasi, air baku, dan pemeliharaan sungai. 

6. Menentukan target release dari waduk. Target release waduk diperoleh dari 

kebutuhan air baku, air irigasi, dan pemeliharaan sungai dengan cara 

menjumlahkan kebutuhan air tersebut. 

TRt = Keb.air irigasi + keb.ari baku + P.sungai .................................... (2.19) 

 
7. Menghitung volume penguapan (VE) dengan persamaan berikut ini. 

VE = At x ET0 ....................................................................................... (2.20) 

8. Menghitung potensi release waduk (PRt) menggunakan persamaan berikut 

ini.  

PRt = St + It - VE - Ds .......................................................................... (2.21) 

 
9. Menghitung Actual Release (ARt) 

Jika PR < TR amak Ar = PR ................................................................. (2.22) 

Jika PRt > TRt, maka ARt = TR ........................................................... (2.23) 

 
10. Menghitung volume tampungan akhir (S’) 

Jika, St + I – VE – AR > ambang Spillway, maka S’ = Ambang Spillway  

(2.24) 

Jika, St + I – VE – AR < ambang Spillway, maka S’ = St + I – VE – AR (2.25) 

 
11. Menghitung elevasi tampungan akhir (ELt+1) menggunakan persamaan 3.3. 

12. Menghitung volume yang melimpas (SPLt ) MCM 



 

Jika, (S’ + It -ARt)>Kw, maka (S’ + It -ARt-Kw) = 0 ......................... (2.26) 

 
13. Memeriksa keandalan waduk  

Jika, ARt = TRt maka Ok ..................................................................... (2.27) 

Jika ARt ≠ TRt maka Gagal .................................................................. (2.28) 

1. Menghitung debit rerata actual release periode ke t (Qt ) m3/s  menggunakan 

persamaan 2.40. 

 
2. Menghitung head rerata periode t  (Ht) m  menggunakan  persamaan 2.39 

 
3. Menghitung pembangkit listrik periode ke t (Pt) KWH menggunakan 

persamaan 2.38 atau menggunakan persamaan berikut sebagai berikut. 

Pt= (
0,85 x Qt x Ht x 9,81 x 1000 x jumlah hari x 24

1000

1000
) ................................................. (2.29) 

4. Cek keandalan PLTA 

Jika, Pt > 5,4 maka ok ........................................................................... (2.30) 

Jika, Pt < 5,4 maka gagal ...................................................................... (2.31) 

14. Lakukan proses tersebut secara berulang hingga tampungan akhir.  

15. Menghitung keandalan waduk menggunakan persamaan 2.17. 

 

2.6. Simulasi Pola Operasi Waduk  

 

Pola operasi waduk bertujuan untuk membuat keseimbangan antara volume 

tampungan waduk, debit masukan (inflow) dan keluaran (outflow). Dalam simulasi 

atau analisa perilaku operasi waduk bertujuan untuk mengetahui perubahan 

kapasitas tampungan waduk. Simulasi merupakan suatu proses peniruan dari suatu 

kondisi lapangan. Secara umum simulasi merupakan penggambaran sifat-sifat 

karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem abstrak tertentu, dalam 

studi ini simulasi dilakukan di Waduk Way Sekampung untuk mendapatkan 

gambaran pengoperasian waduk dalam memenuhi kebutuhan pengambilan air 

baku, air irigasi, PLTA sekitar waduk. Lingkup waktu dari simulasi mencakup 

lebih dari 1 tahun tergantung dari kebutuhannya. Persamaan simulasi operasi 

waduk pada penelitian ini adalah Standard Operating Rule (SOR). Dalam studi 

keandalan waduk ini bertujuan untuk mengetahui pengoperasian dan pengambilan 

kebutuhan air waduk. 



 

2.7. Proyeksi Jumlah Data Penduduk  

 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No.40 Tahun 2012 

proyeksi jumlah penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk di masa 

mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada 

tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukan karakteristik penduduk, kelahiran, 

kematian, dan migrasi. Prediksi jumlah penduduk perlu diketahui untuk mengetahui 

kebutuhan air baku suatu wilayah perencanaan. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk dimasa mendatang yaitu salah 

satunya adalah proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi 

bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar 

perhitungan bunga majemuk (Adioetomo dan Samosir, 2010). Laju pertumbuhan 

penduduk (rate of growth) dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut persamaan 

yang digunakan pada metode geometrik: 

Pt = P0 x (1 + r)t ............................................................................................. (2.32) 

Dengan ; 

r = 
(  (100 x 

Pt
P0

 ) - 100)

100
 ........................................................................................ (2.33) 

 

dimana : 

Pt  = jumlah penduduk pada tahun t (jiwa) 

P0  = jumlah penduduk tahun dasar (jiwa) 

r  = laju pertumbuhan penduduk (%) 

t  = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (tahun) 

 

2.8. Kebutuhan Air Baku 

 

Menurut Bambang. Triadmodjo (1998), bahwa kebutuhan air meliputi kebutuhan 

air untuk domestik dan non domestik, industri, pemeliharaan sungai, perikanan, 

peternakan, dan irigasi. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan rumah tangga 

sedangkan kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan air untuk niaga, 

pemerintahan, pemadam kebakaran, pendidikan, rumah sakit, pariwisata, industri 

kecil dan sebagainya. Kebutuhan ini di hitung untuk kondisi saat ini dan tahun 

prediksi dengan kelipatan lima tahun. Kebutuhan air baku adalah kebutuhan air 



 

yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan manusia untuk hunian pribadi, 

fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Kebutuhan air 

berbeda-beda dari suatu kota ke kota yang lain, dipengaruhi oleh : 

1. Iklim  

Kebutuhan air di saat cuaca atau suhu yang tinggi cenderung meningkat 

dibandingkan kebutuhan air ketika cuaca atau suhu relatif rendah. 

2. Karakteristik penduduk 

Penduduk yang berkarakter secara ekonomi kuat atau kaya maka penggunaan 

airnya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang kurang mampu 

secara ekonomi. 

3. Permasalahan lingkungan hidup  

Peningkatan permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini mengakibatkan adanya 

penemuan alat baru yang membuat penghematan penggunaan air sehingga jumlah 

kebutuhan akan air juga berubah. 

4. Harga air  

Dengan naiknya harga pemakaian air maka mendorong orang-orang untuk 

melakukan penghematan air. 

5. Kualitas air  

Peningkatan kualitas air mendorong orang-orang untuk meningkatkan pemakaian 

airnya, tetapi sebaliknya penurunan kualitas air yang terjadi mengakibatkan 

keengganan orang untuk memakai air. 

 

Kebutuhan air domestik dan non domestik diperkirakan dengan cara 

memproyeksikan jumlah penduduk tahun ini dan tahun yang akan datang. Jumlah 

penduduk dan tingkat pertumbuhannya diperoleh dari sensus penduduk. Kebutuhan 

air domestik dan non domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan 

konsumsi pemakaian perhari. Proyeksi jumlah penduduk dapat dihitung dengan 

metode geometrik berdasarkan perbandingan pertumbuhan penduduk rata-rata 

setiap tahun-nya. Rumus proyeksi jumlah penduduk dengan metode geometrik 

dapat dilihat pada persamaan  2.32 dan 2.33 untuk menghitung jumlah kebutuhan 

air baku digunakan rumus sebagai berikut : 

Q = q x Pn  ..................................................................................................... (2.34) 

 



 

Dimana: 

Q  = kebutuhan air baku (m3/s) 

q   = kebutuhan air baku individu (l/org/hari) 

Pn = jumlah penduduk terlayani (jiwa) 

 

2.9. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

 

Pembangkit listrik ini menggunakan tenaga air yang berasal dari aliran sungai atau 

waduk dan kemudian dari ketinggian tertentu serta memiliki debit yang sesuai akan 

menggerakan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinnggi 

jatuhan air maka semakin besar energi yang dapat di ubah menjadi energi listrik. 

Daya yang dihasilkan merupakan fungsi dari besarnya debit sungai dan tinggi 

jatuhnya air.besarnya daya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
P = ρ x Qt x g x Ht x η ................................................................................... (2.35) 

Dengan  

Ht = 
(ELt - TWL) + (ELt - TWL)

2
 .............................................................................. (2.36) 

Qt = 
(ARt  x 106)

jumlah Hari x 24 x 3600
 ................................................................................... (2.37) 

 
Dimana : 

ρ  =  Densitas air (kg/m3) 

Q = Debit Air (m3/s) 

H = Tinggi Air jatuh (m) 

η  =  Efisiensi  

 

2.10. Debit Bangkitan  

 

Debit bangkitan digunakan untuk memprediksi debit di masa yang akan datang 

maka data yang digunakan dalam menghitung debit bangkitan yaitu data curah 

hujan dan data debit.  Menurut Sabri, 2008 kegunaan debit bangkitan yaitu ; 

1. Untuk simulasi pengoperasian waduk. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan tampungan waduk dengan data sintesis. 

3. Dan untuk membantu perancangan waduk akibat data kurang panjang. 



 

Rantai Markov merupakan salah satu teknik perhitungan dalam melakukan 

pemodelan bermacam-macam kondisi yang digunakan untuk membantu dalam 

memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang 

dengan menggunakan variabel-variabel dinamis di waktu yang lalu. Berikut 

persamaan Model Markov untuk musim ganda (multi season) dengan mengikuti 

distribusi normal dapat dilihat pada persamaan di bawah ini : 

qi,j = μj + ( ρ x (j x 
σj

σj
- 1) ) x (qi,j - 1 - μj - 1) + ti,j x σj x √(1ρ(j))

2
  ......... (2.38) 

 

ρ(j)=
[ E {(xi,j - μj) x (xi -1,j-1-μj-1)}]

(σj x σj-1)
 ........................................................................ (2.39) 

Dimana : 

qi, j : debit ke-i pada musim -j 

μj : nilai tengah/rata – rata nilai populasi musim -j, 

ρ(j) : koefisien korelasi pasangan aliran yang berdekatan antara musim j-1 dan 

   musim -j, 

σj : standar deviasi pada musim -j, 

ti, j : bilangan acak distribusi normal pada waktu ke-i dan musim -j 

 

Proses dalam mencari debit bangkitan adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung aliran rerata  

X̅= 
∑ It

n1+ n+1 + ni 
 ......................................................................................... (2.40) 

2. Menghitung standar deviasi (SD) 

SD= √
∑ (Xi- X̅)

2N
i=1

N-1
 .................................................................................... (2.41) 

 
3. Menghitung koefisien (Cv) 

Cv = 
X̅

SD
  ................................................................................................ (2.42) 

 
4. Menghitung koefisien kemencengan (Cs) 

Cs = 
a

SD3 ................................................................................................ (2.43) 

 
5. Menghitung koefisien korelasi bulan j dengan bulan j-1, r(j) 

Kefisien Korelasi = 
∑ (x-x̅)(y-y̅)

√∑ (x-x̅)
2 ∑ (y-y̅)

2
  ....................................................... (2.44) 



 

6. Menginput data debit terukur tahun terahir dan pada bulan terahir. Dan  aliran 

rerata y(j) pada bulan terahir, standar deviasi (Sj), serta koefisien korelasi 

bulan j dengan bulan j-1, r(j). Berdasarkan hasil perhitungan parameter aliran 

bulanan waduk. 

 
7. Menginput data aliran rerata y(j), standar deviasi (Sj), dan koefisien korelasi 

bulan j dengan bulan j-1 r(j) pada tahun berikutnya setiap bulan. 

 
8. Menghitung  

= rj x 
Sj

Sj-1
 ................................................................................................ (2.45) 

 
9. Menghitung  

= y
i,j-1

- xj-1 ............................................................................................. (2.46)  

 
10. Mencari bilangan random dengan standar deviasi dan nilai mean dari data 

keseluruhan sebagai parameter.  

11. Menghitung  

= ti,j x Sj x ( 1- rj
2)

0,5
 .............................................................................. (2.47) 

 
12. Menghitung aliran rerata Bulan ke i,j (yi,j) 

y
i,j

 =  xj+ (rj x 
Sj

Sj-1

) x (y
i,j-1

- xj-1) + (ti,j x Sj x ( 1- rj
2)

0,5
)  ................... (2.48) 

 
13. Aliran rerata y(j) pada tahun 2014 Bulan Januari sama dengan aliran rerata 

bulanan ke i,j (yij)  

 
14. Debit bangkitan  

Jika,  yi,j > 0, maka Q = yi,j  ................................................................... (2.49) 

 


