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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Hujan adalah peristiwa presipitasi yang berwujud air. Hujan merupakan sumber air 

utama yang menyuplai keberadaan air di permukaan bumi. Kejadian hujan antara satu 

daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan kejadian hujan tersebut 

menimbulkan karakteristik hujan yang khas. Kejadian hujan dipengaruhi oleh beberapa 

factor, antara lain garis lintang, ketinggian tempat, jarak dari laut, posisi di dalam d an 

ukuran massa tanah daratan, arah angin terhadap sumber air, relief, dan suhu nisbi 

tanah.(seyhan, 1990, p.22). 

Kota Ternate memiliki topografi yang cukup beragam menyebabkan sebaran kejadian 

hujan yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemasangan stasiun hujan yang 

merata dan mewakili kejadian hujan di berbagai bentuk topografi. Data curah hujan yang 

baik dapat di peroleh dari hasil perekaman yang di jaga dan selalu dipantau.Semakin 

banyak keberadaan stasiun hujan maka semakin detail data curah hujan yang 

terekam.Kerapatan jaringan stasiun hujan dinyatakan sebagai luas DAS yang diwakili oleh 

satu stasiun hujan. Sedangkan pola penyebaran stasiun hujan menyatakan lokasi 

penempatan stasiun hujan dalam DAS. 
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Di kota Ternate sendiri memiliki luas 76 km² dengan jumlah stasiun curah hujan 

sebanyak 6 pos hujan. Titik pos hujan tersebut terdapat di kelurahan Akehuda, Gamayou, 

Tabona, Sasa, Kastela dan Sulamadaha. Mengingat pentingnya informasi data mengenai 

besarnya curah hujan pada infrastruktur pengairan, terutama stasiun hujan maka dengan 

begitu penelitian ini bermaksud untuk bagaimana Merasionalisasikan Kerapatan stasiun 

curah hujan di Kota Ternate. 

Pada penelitian Anita Andriiyani Adhianingrum (2018), rasionalisasi stasiun hujan 

dengan memperhitungkan factor topografi pada DAS Sampean yang berlokasi di 

Kabupaten Bondowoso. Adapun penelitian pada tahun (2019), kajian rasionalisasi jaringan 

stasiun hujan pada WS Parigi-Poso Sulawesi Tengah dengan menggunakan metode 

Kagan-Rodda dan Kriging.   

Berdasarkan Pada penelitian – penelitian sebelumnya maka disini saya mengangkat 

judul rasionalisasi kerapatan stasiun curah hujan menggunakan Metode Kagan-Rodda 

yang berlokasi di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 6 stasiun dan 

diperoleh data hujan selama 7 tahun terakhir.  

1.2. Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang di atas adalah : 

1. Berapa kebutuhan stasiun penakar curah hujan di kota ternate ? 

2. Berapa kerapatan stasiun penakar curah hujan di kota ternate ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian yang di ambil dari rumusan masalah di atas adalah : 

1. Untuk mengetahui kebutuhan stasiun penakar curah hujan di kota ternate. 

2.  Untuk mengetahui kerapatan jaringan stasiun penakar curah hujan di kota ternate. 

1.4. Batasan Masalah 

     Adapun batasan masalah yang membatasi penelitian ini : 

1. Penelitian ini berlokasi di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. 

2. Penelitian ini hanya meneliti tentang kebutuhan dan kerapatan jaringan stasiun penakar       

hujan. 

 3. Penelitian ini menggunakan metode kagan rodda. 

   4. Penelitian ini Tidak meninjau dari segi biaya. 

1.5. Manfaat Penelelitian 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat pada bangku kuliah dan mengetahui 

bagaimana mengaplikasikan metode yang akan di gunakan saat penelitian.  

2. Dapat menjadi referensi bagi pelaksana untuk pengembangan dan penelitian yang 

akan datang. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka (Penelitian Terdahulu) dan teori serta, konsep dasar dalam 

penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi, waktu tempat penelitian, alat dan bahan, tahap – tahap penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian, perhitungan dan desain perencanaan dari hasil penelitian.  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan   

 

 

 

 


