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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  
 

 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Jalan Rakyat Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung. Panjang saluran drainase pada penelitian ini yaitu sepanjang 307 meter  

(0,307 km). Lokasi penelitian merupakan jalan Lokal Sekunder yang dilalui oleh 

kendaraan roda dua dan  kendaraan  roda empat  untuk  keluar  masuk  ke  Jalan  

Soekarno  Hatta ( Jalan Lintas Sumatera).  

              

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian 
(sumber: google Earth, 2018) 
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3.2. Peralatan dan Aplikasi 

Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan dan aplikasi pendukung dalam 

menunjang penyusunan laporan. Berikut ini adalah peralatan dan aplikasi yang 

digunakan antara lain:  

1. Alat pengukur/rol meter (50 meter) 

Alat  yang  digunakan  untuk  mengukur pada daerah penelitian untuk elemen-

elemen  yang  sudah  eksis  seperti  kedalaman  drainase,  lebar  drainase, 

kedalaman drainase sedimen dan lain-lain. 

2. Cangkul 

Alat yang digunakan untuk membuang sedimen pada dasar saluran drainase. 

3. Microsoft office 

Aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan, mengolah data perhitungan, 

menganalisis data, dan membuat presentasi data.. 

4. Global Positioning System (GPS) 

Aplikasi yang digunakan untuk menentukan titik koordinat yang ditinjau pada 

Jalan Wiratama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. 

5. Autocad 

Aplikasi yang digunakan untuk menggambar desain potongan melintang dan 

potongan memanjang saluran drainase. 

3.3. Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang disajikan dibawah ini : 

1. Data Primer 

Data  primer  yaitu  data  yang  berhubungan  dengan  bentuk,  konstruksi 

saluran, dan  arah  aliran saluran yang ditinjau. Data primer diperoleh dengan 

cara melakukan peninjauan atau survey langsung di lapangan. Data primer yang 

diperlukan antara lain: kedalaman drainase, kondisi salauran drainase, lebar bahu 

drainase, lebar drainase, lebar Jalan, dan Titik koordinat. Data survey lapangan 

terdapat pada lampiran. 
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Berikut ini merupakan dokumentasi saluran drainase hasil survey pada Jalan 

Wiratama Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. 

 
Gambar 3.2. Saluran Drainase 

 

 

Gambar 3.3. Saluran Drainase 

 

 

Gambar 3.4. Saluran Drainase 
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Gambar 3.5. Saluran Drainase 

 

 

Gambar 3.6. Saluran Drainase 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan 

secara umum. Data sekunder  yang digunakan antara lain: 

a. Data Hujan 

Data hujan merupakan data yang digunakan untuk mengetahui data curah 

hujan rencana. Data hujan harian didapat dari beberapa stasiun-stasiun hujan 

terdekat di sekitar lokasi penelitian. Data hujan yang digunakan merupakan 

data yang diperoleh dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Mesuji 
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Sekampung, data hujan yang digunakan adalah dari tahun 2009 sampai 2018. 

Stasiun hujan yang digunakan yaitu stasiun PH 001 Sumur Batu-Teluk 

Betung, PH 005 Sumber Rejo-Tanjung Karang Barat, PH 004 Sumur Putri- 

Teluk Betung Utara, dan PH 003 Pulau Legundi-Sukarame. Data hujan dapat 

dilihat pada lampiran, berikut ini contoh data hujan stasiun PH 005 Sumberejo 

tahun 2009, ditunjukkan pada lampiran. 

b. Data Topografi 

Data topografi merupakan data yang digunakan untuk mengetahui luasan area 

dan elevasi permukaan tanah dari lokasi saluran drainase sehingga dapat 

dilakukan penyusunan tata ruang, sistem drainase, genangan air hujan, arah 

aliran air hujan, dan daerah aman untuk jalan atau pemukiman. Adapun peta 

Administrasi kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada 

gambar 3.7. Peta Administrasi Kecematan Sukarame, sebagai berikut ini: 

 

Gambar 3.7. Peta Administrasi Kecamatan Sukarame 

(Sumber: Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019) 
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c. DataTata Guna Lahan 

Data tata guna lahan adalah data yang diperlukan untuk memperoleh nilai 

koefisien limpasan (C). Nilai koefisien limpasan (C) ini diperlukan untuk 

mengetahui seberapa besar aliran permukaan yang harus dialirkan saluran 

drainase. Adapun peta tata guna lahan dan peta kontur dapat dilihat pada 

gambar 3.7 dan gambar 3.8 sebagai berikut ini: 

 

Gambar 3.8. Peta Tata Guna Lahan Kota Bandar Lampung 

 (Sumber: Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Institut Teknologi Sumatera, 2019) 
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Gambar 3.9. Peta Kontur Kecamatan Sukarame Bandar Lampung 

(Sumber: Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Institut Teknologi Sumatera, 2019) 

3.4 Tahapan Analisis 

Setelah  melakukan  pengumpulan data, langkah  selanjutnya adalah  menganalisis 

data yang sudah didapat. Dalam penlitian ini mengunakan analisis  hidrologi dan 

analisis hidrolika.  
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3.4.1. Analisis hidrologi 

Hal  utama  yang  harus  dilakukan  adalah  menentukan  stasiun  hujan, data hujan, 

dan luas catchment area. Dalam analisis hidrologi akan dibahas beberapa 

tahapan/langkah untuk menentukan debit banjir rencana: 

1. Menentukan hujan harian maksimum untuk tiap tahun. 

2. Menentukan  parameter  statistic dari  data yang  telah diurutkan yaitu hujan rata-

rata (x), standar deviasi (s), koefisien variasi (cv),  koefisien  skewness (cs) dan  

koefisien  kurfasis (ck). 

3. Menentukan  jenis  distribusi  yang  sesuai berdasarkan parameter statistic yang 

ada. 

4. Dari jenis distibusi dapat dihitung besaran debit hujan rancangan untuk kala 

ulang tertentu. 

5. Menentukan intensitas curah hujan dengan metode mononobe dalam kala ulang 

tertentu. 

6. Menentukan debit banjir rencana dengan metode mononobe. 

3.4.2. Analisis hidrolika 

Pada analisis hidrolika terdiri dari analisis penampang saluran drainase, menghitung 

waktu konsentrasi, intensitas curah hujan, debit aliran air dan merencanakan dimensi 

saluran yang  baru dengan mengacu  kepada data perhitungan. Dari hasil perhitungan 

dimensi kemudian digambarkan lalu dibandingkan dengan dimensi saluran drainase 

dilapangan, dan kemudian dapat diambil kesimpulan. Dari kesimpulan dapat 

diberikan  saran-saran dari perencanaan tersebut untuk dapat ditindak lanjuti menjadi 

saluran ideal yang dapat menampung debit air. 
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3.5. Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian disajikan pada Gambar 3.2. berikut ini. 

 

Gambar 3.10. Diagram Alir Penelitian 
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