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Wilayah Sub DAS Garang Hulu sebenarnya merupakan salah satu wilayah DAS 
yang memiliki Stasiun Pengamatan Aliran Sungai (SPAS). Meskipun begitu, seperti 
yang sering terjadi di beberapa lokasi SPAS yang lainnya adalah masalah keakuratan 
data yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang diakibatkan oleh 
beberapa faktor seperti alat yang terkadang macet dan juga pengecekan kelayakan alat 
yang jarang dilakukan sehingga ada beberapa interval waktu kejadian yang tidak 
tercatat pada alat pencatatan tersebut. Kekosongan tersebut dapat dilihat contohnya saja 
pada interval bulan Agustus-Oktober tahun 2011. Untuk itu, perhitungan besarnya debit 
puncak aliran dengan menggunakan metode empiris masih dianggap cukup layak untuk 
diterapkan di wilayah Sub DAS Garang Hulu. Penerapan metode rasional merupakan 
metode yang digunakan untuk estimasi debit puncak aliran DAS berdasarkan faktor 
besarnya koefisien aliran, intensitas hujan dan luas DAS. Tujuan penelitian adalah  
mengetahui debit puncak aliran di wilayah Sub Das Garang Hulu menggunakan metode 
rasional. 

Penelitian ini dilakukan pada daerah tangkapan Sub DAS Garang Hulu dengan 
objek kajian penelitian, yaitu besarnya debit puncak aliran. Ada tiga variabel dalam 
penelitian ini, yaitu: koefisien aliran, intensitas hujan, dan luas DAS. Data yang 
digunakan terdiri atas data primer yaitu data pengambilan sampel tekstur tanah dan juga 
data sekunder yang meliputi data curah hujan harian, data citra satelit landsat 7+ETM 
tahun 2010, peta RBI wilayah penelitian tahun 2000 dari Bakosurtanal, peta tanah dari 
BAPPEDA. Teknik pengumpulan data berdasarkan interpretasi peta dan citra 
penginderaan jauh, observasi lapangan, uji laboratorium dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan metode rasional dengan persamaan Qp=0.278.C.I.A. 
Penentuan nilai koefisien aliran (C) diperoleh berdasarkan nilai C rerata tertimbang dari 
hasil overlay ketiga peta yaitu peta penutup lahan,peta tekstur tanah dan peta 
kemiringan lereng. Besarnya intensitas hujan (I) ditentukan menggunakan metode 
mononobe. Sementara luas DAS (A) diperoleh melalui delineasi peta batas Sub DAS 
Garang Hulu. Untuk menguji ada tidaknya perbedaan hasil debit puncak metode 
rasional dan hasil observasi menggunakan alat uji t-student. 

Hasil perhitungan besarnya debit puncak aliran di  Sub DAS Garang Hulu 
menggunakan metode rasional menunjukkan rata-rata debitnya sebesar 83,41 m³/det. 
Hasil perhitungan dari beberapa waktu kejadian hujan terpilih diketahui debit puncak 
aliran terbesar terjadi pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar 148,225 m³/det  dan terkecil 
pada tanggal 3 Mei 2011 sebesar 38.821 m³/det. Besarnya hasil perhitungan nilai debit 
puncak aliran metode rasional memiliki perbedaan yang nyata dengan nilai debit puncak 
hasil observasi. Setelah dilakukan uji ketelitian hasil antara kedua metode diketahui 
bahwa pada taraf signifikansi 5% nilai t-hitung sebesar 9,016 sedangkan t-tabel 2,04 
yang artinya terdapat perbedaan antara debit puncak hasil metode rasional dengan debit 
puncak hasil observasi. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah 
satunya yaitu faktor luas DAS yang cukup besar untuk diterapkan pada metode rasional. 



 Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya penelitian lebih lanjut terhadap 
estimasi debit puncak di Sub DAS Garang Hulu perlu dilakukan kembali dengan 
menggunakan metode rasional menurut konsep para ahli yang lain dan jika diperlukan 
perlu dipertimbangkan menggunakan metode estimasi yang lain. Penetapan metode 
rasional perlu diuji kembali untuk daerah DAS yang berbeda. Sub DAS Garang Hulu 
sebagai daerah konservasi perlu mendapatkan pengelolaan secara komprehensif 
mengenai pengelolaan DAS mengingat fungsinya sebagai kawasan lindung bagi daerah 
bawah/hilir yaitu Kota Semarang. 
 


