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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri yang dimulai di Eropa sejak tahun �840 ditandai oleh pemakaian bahan bakar 
fosil, terutama konsumsi bahan bakar batubara yang telah meningkatkan secara drastis gas 
rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca yang utama yang dihasilkan dari pembakaran bahan 
bakar fosil tersebut adalah karbondioksida (CO2). Akibat adanya efek gas rumah kaca tersebut 
telah memicu peningkatan temperatur udara bumi secara global dari tahun ke tahun secara 
signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai pemanasan global. 

Pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara jelas telah dan akan 
terus mempengaruhi iklim dunia. WWF Indonesia dan IPCC (�999) telah melaporkan bahwa 
temperatur tahunan di Indonesia meningkat sebesar 0,30C sejak tahun �990. Sebuah skenario 
perubahan iklim (WWF Indonesia dan IPCC, �999) memperkirakan bahwa temperatur akan 
meningkat antara �.30C sampai dengan 4.60C pada tahun 2�00 dengan trend sebesar 
0.�0C–0.40C per tahun. Selanjutnya Susandi (2006) memproyeksikan kenaikan temperatur 
Indonesia akan mencapai 3,50C pada tahun 2�00, sementara temperatur global bumi akan 
mencapai maksimum 6,20C pada tahun tersebut. Implikasi dari kenaikan temperatur tersebut 
akan menaikkan muka air laut sebesar �00 cm pada tahun 2�00. Akumulasi kejadi ini akan 
mempengaruhi infrastruktur, bangunan, dan kegiatan manusia saat ini dan mendatang.

Salah satu persoalan kebutuhan manusia yang terpengaruh sebagai dampak pemanasan 
global tersebut adalah ketersedian air. Ketersediaan air merupakan permasalahan yang 
penting yang terkait dengan perubahan iklim. Vörösmarty et al. (2000) menunjukan bahwa 
masalah air terjadi karena adanya peningkatan penduduk bumi sehingga meningkatkan pula 
kebutuhan air. Kebutuhan yang meningkat akan semakin menekan pada sistem air global yang 
berkaitan dengan efek pemanasan global. Peningkatan jumlah penduduk dan ekonomi menjadi 
pendorong utama kebutuhan air, sementara itu ketersediaannya dipengaruhi oleh peningkatan 
evaporasi (penguapan) akibat peningkatan temperatur permukaan bumi. Hal ini berkorelasi 
pada kebutuhan akan adanya manajemen terintegrasi sumber daya air, yang bila tidak dilakukan 
akan berdampak pada pengrusakan sumber daya air secara fisik, institusional, dan selanjutnya 
berimplikasi pada sosioekonomi.

Keadaan manajemen air di Indonesia pada saat ini termasuk dalam kategori yang kurang baik. 
Bila dibiarkan hal ini akan menyebabkan persoalan yang tidak menguntungkan, oleh karena 
itu perlu dilakukan pencegahan yang sistematis dan terencana. Pendekatan yang setengah-
setengah dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak akan menghasilkan solusi yang 
komprehensif dan berkelanjutan secara lingkungan. Para pengambil keputusan dan pihak-pihak 
yang berwenang membutuhkan suatu kajian yang dapat menjembatani latar belakang keilmuan 
diantara mereka sehingga mereka bisa memformulasi suatu keputusan yang seimbang dan 
harmonis antara fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi dari sumber daya air.
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Kajian ini dibuat untuk menganalisis  dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air di Daerah 
Aliran Sungai (DAS). Penelitian ini memberikan jawaban atas kebutuhan analisis perubahan iklim 
yang berkaitan dengan temperatur, curah hujan dan selanjutnya akan mempengaruhi variabel-
variabel yang terkait dengan sistem kesetimbangan air dan manajemen air secara terintegrasi. 
Daerah kajian dalam penelitian ini adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat. 
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manajemen badan air sebagai 
dampak dari perubahan iklim yang selanjutnya dapat digunakan untuk rekomendasi rencana 
pembangunan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
�. Menganalisis permasalahan-permasalahan terkait variabel-variabel meteorologi tentang 

perubahan iklim, yaitu temperatur dan curah hujan.
2. Mengkaji ketersediaan air dengan menggunakan variabel meteorologi (temperatur dan 

curah hujan) dan menghasilkan peta dan data spasial yang menggambarkan kondisi sungai 
sebagai implikasi perubahan iklim.

3. Memasukkan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan manajemen badan sungai, 
sehingga dapat dihasilkan dokumen ilmiah sebagai dasar kebijakan dan upaya adaptasi 
untuk para pengambil keputusan dan pemerintah.

4. Menganalisis potensi banjir dan longsor dari peta kemiringan tanah dan tata guna lahan.
5. Menghasilkan peta spasial (skala ruang) dan temporal (skala waktu) dan data kondisi DAS 

Citarum serta proyeksinya untuk tahun 2020 sebagai implikasi perubahan iklim.
6. Secara umum, kajian ini dilakukan untuk mengembangkan suatu pendekatan untuk 

menganalisis isu dan permasalahan seputar manajemen sumber daya air di Indonesia, 
khususnya di DAS Citarum dengan memasukkan isu perubahan iklim.

1.3 Batasan Masalah

•	 Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum sudah menjadi sangat kompleks, sehingga 
penelitian ini akan lebih difokuskan kajian perubahan iklim pada sungai Citarum, yang 
terkait dengan ketersediaan air dan manajemen badan sungainya.

•	 Penelitian ini mengkaji perubahan iklim secara meteorologi (terkait variabel temperatur 
dan curah hujan) di Sungai Citarum, dan tidak mengkaji pengaruh perubahan iklim pada 
kualitas air ataupun dampaknya lainya.

Dalam penelitian ini dilakukan suatu pengkajian menyeluruh tentang manajemen badan sungai 
yang terkait dengan perubahan iklim, sebagai studi kasus, akan diambil Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Citarum di Jawa Barat dengan posisi �07.�823�0 BT - �07.537893 BT dan 6.23552� LS 
- 6.869��4 LS :
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Gambar 1.1. DAS Citarum Wilayah Kajian
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BAB 2 JUSTIFIKASI PENELITIAN

2.1 Keuntungan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu laporan hasil kajian tentang kondisi badan sungai di Indonesia, 
sehingga akan dapat membantu para pembuat keputusan dan pihak-pihak berwenang 
(pemerintah) untuk dapat membuat suatu kebijakan yang mendalam, terkait dengan manajemen 
air, terutama kaitannya dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga mengkaji sungai di bagian 
hulu, dimana pada bagian hulu dilakukan analisis kesetimbangan air. Pada akhirnya, penelitian 
ini dapat berkontribusi kepada perencanaan pembangunan di Indonesia khususnya manajemen 

sumber daya air terkait dengan adanya isu perubahan iklim.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan Köppen (�900) dalam Puradimaja (2006), Indonesia terletak di zona iklim tropis. 
Iklim tipe ini biasanya mempunyai ciri khas pada variasi musimannya : curah hujan tinggi pada 
musim hujan dan curah hujan sangat rendah pada musim kemarau. Oleh karena itu, sangat sulit 
untuk melakukan kontrol air pada saat musim basah dan sulit juga untuk menyediakan air pada 
musim kemarau yang panjang. Untuk itu diperlukan suatu kajian manajemen sumber daya air 
terkait dengan perubahan iklim, karena curah hujan merupakan salah satu faktor penting dalam 
perubahan iklim.

Untuk proyeksi perubahan iklim skala global telah digunakan model GCM (global circulation 
model) MAGICC/SCENGEN. Model ini digunakan untuk menghasilkan proyeksi temperatur 
global, perubahan curah hujan mendatang dan kenaikan muka air laut. Proyeksi dilakukan 
sampai dengan tahun 2�00 dengan interval �0 tahunan Untuk kondisi proyeksi perubahan 
iklim di Indonesia telah dilakukan simulasi dua model GCM yaitu model ECHAM4 (Jerman) 
dan HadCM2 (UK). Skenario emisi SRES B2 telah dipilih untuk memproyeksi temperatur dan 
curah hujan di wilayah Indonesia. Skenario B2 ini dianggap sebagai skenario dasar (reference 
scenario) yang menghasilkan proyeksi temperatur maksimum sebesar �,4oC pada tahun 2050 
dan selanjutnya meningkat sampai dengan 2,6oC pada tahun 2�00. Selanjutnya dengan skenario 
A2 (ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah) 
menghasilkan peningkatan temperatur di Indonesia akan mencapai lebih 3oC pada tahun 2�00. 
Sedangkan perubahan curah hujan terjadi secara acak dengan perubahan berupa prosentasi 
kekurangan sebesar 20% dan kenaikan sebesar �2% pada tahun 2�00 dibandingkan dengan 
data curah hujan tahun �990.

Penelitian mengenai perubahan debit sungai akibat adanya perubahan tata guna lahan juga 
pernah dilakukan oleh Sabar dan Prasetiati pada tahun 2006 di daerah cekungan Bandung 
yang menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

•	 Telah terjadi perubahan yang signifikan, yaitu berkurangnya kawasan bervegetasi dan  



8

meningkatnya area terbangun. Hal ini menyebabkan kecenderungan naiknya nilai 
koefisien runoff, yang berkaitan erat dengan meningkatnya debit maksimum sungai dan 
menurunnya debit minimum sungai. Selanjutnya fenomena yang kerap terjadi adalah 
banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

•	 Kondisi air permukaan juga telah mengancam persediaan air tanah di Cekungan 
Bandung, yang diindikasikan dengan penurunan permukaan air tanah dan amblesan 
tanah.

Suroso dan Santoso pada tahun 2006 juga menyatakan bahwa perubahan tata guna lahan 
sangat berpengaruh terhadap peningkatan debit sungai. Di Daerah DAS Banjaran terjadi 
perubahan tata guna lahan dari �759. 28 ha sawah, 289.54 ha tegalan, �284.36 ha pemukiman 
pada tahun �995, menjadi �603.97 ha sawah, 283.32 ha tegalan, �445.88 ha pemukiman pada 
tahun 200�, menyebabkan peningkatan debit sungai.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengubah ketersediaan sumber 
daya air dan akan berdampak pula terhadap pertumbuhan bidang pertanian, industri dan 
pembangunan kota. Jadi perubahan iklim akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan 
sumber daya air pada suatu daerah aliran sungai (desain, operasi dan manajemen sistem 
penggunaan air).

Berikut adalah beberapa hasil perhitungan proyeksi runoff dengan skenario perubahan iklim yang 
berbeda-beda. Runoff  tahunan akan mengalami penurunan sebesar 4�% dari runoff tahunan 
saat ini apabila ada penurunan curah hujan sebesar 20% dan peningkatan temperatur sebesar 
2°C. Jika tidak ada perubahan curah hujan, runoff tetap akan naik sebesar 9%. Namun apabila 
ada peningkatan curah hujan sebesar �0% dan kenaikan temperatur sebesar 2°C hingga 4°C 

akan menghasilkan kenaikan runoff mulai dari 4 hingga �2% (Hailemariam, �999).

Penelitian sejenis juga telah dilakukan untuk menghitung besara direct runoff untuk wilayah 
Jakarta untuk menganalisis kejadian banjir di Jakarta tahun 2005. Setelah dilakukan perhitungan 
untuk kasus banjir �7-20 Januari 2005 pada Daerah Tangkapan Kali Angke, Pesanggrahan 
dan Grogol, diperoleh hasil yang cukup baik. Nilai Direct Runoff maksimum pada tanggal �9 
Januari 2005 sebesar 3,76 inci, kenaikan DRO mulai terjadi pada tanggal �7 hingga �8 Januari 
2005, karena curah hujan yang tinggi pada �7 Januari (2,23 inci). Pada �9 Januari 2005, DRO 
mencapai nilai maksimum yaitu 3.76 inci ketika curah hujan prediksi 4.�� inci. Kemudian nilainya 
mulai berkurang hingga mencapai kurang dari � inci pada 2� Januari. 

Puncak terjadinya DRO pada tanggal �9 Januari 2005 sesuai dengan puncak terjadinya banjir 
pada tanggal �9 Januari 2005. Besarnya DRO pada tanggal �9 Januari 2005 merupakan akibat 
dari besarnya curah hujan pada tanggal �9 Januari 2005 dan juga adanya akumulasi curah 
hujan. Tanah yang jenuh akibat hujan pada hari-hari sebelumnya mengakibatkan tanah menjadi 
jenuh oleh air hujan, sehingga ketika tanggal �9 hujan kembali turun dengan CH yang besar, 
air hujan banyak yang mengalir di permukaan dan menyebabkan DRO  besar. Nilai DRO paling 
besar pada daerah-daerah pemukiman sedangkan DRO kecil pada daerah-daerah yang hijau 
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seperti rumput, kebun dan persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan DRO dengan 
menggunakan Metode Soil Conservation Service cukup baik digunakan untuk menghitung DRO 
sebab sudah memperhitungkan tutupan lahan, jenis tanah juga kelembaban tanah (Herlianti, 
2007).

2.3 Potensi Proyek

Pengkajian badan sungai terkait dengan perubahan iklim dapat digunakan baik bagi pemerintah 
daerah maupun pusat sebagai dasar pertimbangan untuk dapat membuat keputusan yang lebih 
akurat dalam kebijakan sumber daya air, terutama pada bagian kebutuhan dan pemenuhan air. 
Kemudian, kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pengembangan 
infrastruktur untuk mendukung kegiatan adaptasi perubahan daerah aliran sungai terhadap 
perubahan iklim. Metoda yang dikembangkan dalam kajian ini akan dapat dilakukan 
pengaplikasiannya untuk daerah kajian lainnya, tentunya dengan penyesuaian dengan kondisi 
kekhasan wilayah tersebut.
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BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pengolahan Data Iklim dan Perhitungan Groundwater

Ada beberapa variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini, dan seluruh variabel tersebut 
juga dipakai dalam perhitungan untuk mendapatkan variabel-variabel groundwater. Data iklim 
yang digunakan adalah :

-	 Temperatur (oC)
-	 Curah hujan (mm)
-	 Kecepatan angin permukaan (m/s)
-	 Lama penyinaran (jam)
-	 Radiasi matahari rata-rata (cal/m2)

Variabel-variabel tersebut kemudian diolah ke dalam persamaan-persamaan berikut untuk 
dapat menentukan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah jumlah uap air yang dilepas 
kembali ke atmosfer baik yang berasal dari penguapan (evaporasi) maupun yang berasal dari 
tumbuhan dan makhluk hidup lainnya (transpirasi). Persamaan yang dipakai dalam melakukan 
perhitungan evapotranspirasi adalah persamaan Penman. Ada tiga persamaan utama dalam 
metoda Penman, persamaan pertama yaitu :

27.0
27.0

+
+

=
A

EAH
E a

                                                     (3.�)

Dengan :
E : evapotranspirasi
A : kemiringan kurva tekanan uap air jenuh pada suhu udara
Ea : evaporasi
H : persamaan transpirasi

Persamaan kedua yang digunakan adalah :

( )( ) ( )( )SeBSrRH d 9.01.0092.056.055.018.01 +−−+−=   (3.2)
dengan :

R : radiasi matahari pada permukaan horizontal
r : koefisien refleksi
S : radiasi matahari (sunshine)
ed : tekanan uap aktual

Dan persamaan terakhir dari metoda Penman yang digunakan adalah :
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( )( )201.035.0 WkeeE daa +−=       (3.3)
dengan :

ea : tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata
k : koefisien kekasaran
W2 : kecepatan angin pada ketinggian 2 meter

Langkah selanjutnya adalah menghitung limpasan langsung (Direct Runoff) dan aliran dasar 
(baseflow). Baseflow pada dasarnya adalah air yang ber-perkolasi sampai mencapai reservoir 

air tanah, dan kemudian memasok aliran sungai sebagai discharge air tanah. Metode Soil 
Conservation Service (SCS) merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Departemen 
Pertanian Amerika Serikat sejak tahun �947. Metode SCS digunakan untuk menghitung jumlah 
direct runoff dari suatu kejadian hujan (USDA, �986). Persamaannya adalah :

( )
( )SP

SPQ
8.0

2.0 2

+
−

=         (3.4)

Dimana,  Q = Direct Runoff (inci)
  P = Curah Hujan (inci)
  S = Retensi Maksimum (inci)

Nilai S berkaitan dengan kondisi tanah dan tutupan lahan yang ditunjukkan melalui Curve 
Number (CN), nilai CN bervariasi antara 0 hingga �00.

101000
−=

CN
S          (3.5)

Untuk menentukan besar CN, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu, jenis tanah, 
tutupan lahan, kondisi hidrologi dan kelembaban tanah.

Sedangkan baseflow dihitung dengan cara meneruskan persamaan Metode Penman. Pada 
dasarnya runoff adalah jumlah dari baseflow dengan direct runoff yang terjadi. Dengan metode 
SCS telah didapatkan nilai-nilai direct runoff, maka dengan data iklim yang ada, dapat dihasilkan 
nilai untuk variabel runoff. Dengan demikian maka nilai baseflow dapat diketahui.

Output yang dihasilkan dari persamaan di atas akan menjadi bagian penting untuk membuat 
kebijakan dalam memuat manajemen badan sungai. Output tersebut akan dibuat untuk terus 
mengikuti perubahan kondisi sungai terkini, sehingga kebijakan yang dibuat pun akan dibuat 
sesuai dengan perubahan kondisi sungainya. Sesuatu yang menarik dari kajian ini adalah, bahwa 
kebijakan yang dibuat untuk manajemen badan sungai ini melibatkan perubahan iklim, sehingga 
formulasinya dapat juga dianggap sebagai strategi adaptasi sungai terhadap perubahan iklim. 
Kebijakan ini tidak hanya melibatkan faktor biofisika sungai tetapi juga memasukkan faktor-
faktor lain seperti variabilitas iklim dan cuaca.
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3.1 Model Proyeksi Perubahan Iklim

Untuk melakukan proyeksi perubahan parameter iklim (temperatur dan curah hujan) diperlukan 
data pengamatan spasial dan data pengukuran lapangan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data satelit dan data klimatologi untuk temperatur dan curah hujan wilayah 
DAS Citarum. Tahap paling awal adalah mengumpulkan data klimatologi dan data satelit 
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) untuk daerah DAS Citarum selama �0 tahun. 
Data klimatologi berupa data curah hujan dan temperatur permukaan bulanan. Data TRMM 
digunakan hanya sebagai pembanding nilai data klimatologi secara spasial. 

Dari data-data tersebut diambil data bulanan untuk masing-masing musim setiap tahunnya. 
Dalam kasus ini setiap tahunnya dibagi menjadi empat musim, yaitu musim hujan (diwakili oleh 
data bulan Januari) dan musim kering (Juli).

Selain kedua data diatas, diperlukan juga data digital peta daerah DAS Citarum yang dilengkapi 
dengan titik-titik lokasi stasiun pengamatan meteorologi. Setiap titik pengamatan tersebut 
memiliki nilai curah hujan dan temperatur permukaan, namun untuk plot yang memenuhi batas-
batas DAS Citarum dan sekitarnya diperlukan interpolasi spasial. Interpolasi yang digunakan 
adalah dengan metode Kriging dimana metode ini merupakan interpolasi dengan membentuk grid 
secara geostatistik. Metode Point Kriging melakukan estimasi suatu nilai dari sebuah titik pada 
tiap-tiap grid dengan memperhatikan nilai dari sebuah titik yang memiliki nilai sebenarnya. 

Untuk selanjutnya dikembangkan model proyeksi perubahan iklim dari model dasar tahun 
terakhir pengamatan dengan cara mengembangkan persamaan non-linier pada setiap titik data 
klimatologi. Persamaan non-linier tersebut diekstrapolasi untuk mendapatkan proyeksi spasial 
dan temporal untuk curah hujan dan temperatur daerah pengamatan (DAS Citarum). Pendekatan 
model proyeksi perubahan iklim ini digunakan dalam penelitian ini karena mendekati hasil yang 

sebenarnya dan dapat di overlay dengan peta spasial kajian sumber daya air di DAS Citarum.

3.2 Pengolahan Citra

Citra yang didapat adalah citra Landsat TM untuk tahun �99� dan 200�. Kedua citra ini terdiri 
atas dua jenis yang berbeda, yaitu citra 3 band dan citra yang terdiri dari 8 band. Penggunaan 
citra landsat 3 band adalah untuk mengatahui jenis lahan, sedangkan citra landsat 8 band 
digunakan untuk menganalisis indeks vegetasi (NDVI – Normalized Difference Vegetation 
Index). NDVI digunakan untuk mengetahui kondisi vegetasi yang ada pada suatu wilayah. NDVI 
pada dasarnya menghitung seberapa besar penyerapan radiasi matahari oleh tanaman terutama 
bagian daun. Tumbuhan hijau menyerap radiasi matahari pada bagian photosynthetically active 
radiation (PAR). Nilai NDVI berkisar antara -�.00 sampai dengan +�.00. Berikut merupakan 
persamaan yang digunakan dalam menghitung NDVI :
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REDNIR
REDNIRNDVI

+
−

=
                                      (3.6)

Dengan :
NIR : spektrum near-infrared
RED : spektrum infrared

Pengolahan citra 3 band menghasilkan peta tata guna lahan, dan dengan bantuan peta jenis 
tanah akan dapat dihitung nilai direct runoff menggunakan metode SCS. Keseluruhan proses 
pengolahan citra dilakukan dengan menggunakan software GIS.

3.3 Diagram Alir

Secara keseluruhan, langkah kerja penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir berikut ini :

Gambar 3.1. Diagram alir metodologi kajian
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BAB 4 ANALISIS

Siklus hidrologi menggambarkan pergerakan air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. 
Oleh karena siklus hidrologi benar-benar merupakan sebuah ”perputaran”, maka tidak jelas 
diketahui awal dan akhirnya. Air dapat berubah fase mulai dari fase cair, fase padat, dan fase 
gas di berbagai tempat pada siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini juga yang menyebabkan adanya 
recharge dan discharge pada suatu reservoir air tanah.

Baseflow dan direct runoff merupakan bagian dari siklus hidrologi. Baseflow berkaitan dengan 
proses discharge bagi air tanah, dan direct runoff menggambarkan seberapa banyak air yang 
langsung melimpas di permukaan, jika terjadi presipitasi. Tentu saja besarnya direct runoff 
dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari kondisi meteorologis maupun kondisi tutupan lahan 
dan jenis tanah suatu daerah atau region. Dengan mengetahui kondisi direct runoff dan 
baseflow maka ada beberapa hal penting lainnya yang dapat diketahui dari analisis direct runoff 
dan baseflow, seperti : potensi banjir, longsor, kondisi aliran dan air sungai, kekeringan, dan 
persediaan air tanah.

4.1 Analisis Proyeksi Temperatur dan Curah Hujan

Perubahan iklim ditandai dengan perubahan dua faktor meteorologi penting, yaitu temperatur 
dan curah hujan, yang kemudian dapat menyebabkan kenaikan muka air laut. Perubahan 
temperatur ini akan menyebabkan perubahan variabel atmosfer lainnya, yang pada akhirnya 
akan menyebabkan perubahan curah hujan. Perubahan curah hujan yang dimaksud tidaklah 
mengubah jumlah curah hujan, tapi yang berubah secara drastis adalah distribusinya. Artinya 
pada musim hujan, suatu daerah akan mengalami hujan lebih banyak dan pada musim kemarau 
akan mengalami hujan yang lebih sedikit. Kondisi ini akan menimbulkan banyak permasalahan 
bagi kehidupan manusia, karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya dan bisa bersifat 
letal bagi manusia itu sendiri. Dengan kondisi yang disebutkan di atas, pada musim hujan 
potensi terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan penyebaran penyakit melalui vektor dapat 
meningkat. Dan pada musim kemarau bencana akan terus berlanjut seperti dengan adanya 
kekeringan sehingga akan menyebabkan gagal panen dan menimbulkan berbagai macam 
penyakit seperti penyakit kulit dan gangguan pencernaan yang dapat berujung pada kematian.

Pola curah hujan Indonesia adalah tipe V atau tipe monsoon, atau curah hujan dengan grafik 
tahunan berbentuk seperti huruf V. Artinya, Indonesia pada umumnya akan mengalami presipitasi 
dalam jumlah banyak pada bulan Desember – Februari dan akan mengalami sedikit presipitasi 
pada bulan Juni – Agustus (lihat Gambar 4.�). Sedangkan bulan Maret – Mei dan September – 
November disebut sebagai musim peralihan. Pada musim peralihan ini, kondisi curah hujan dan 
angin sangat tidak menentu, hal ini disebabkan oleh perubahan angin pasat maupun monsoon 
oleh karena adanya pergeseran sumber panas (tekanan).
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Pola Curah Hujan Indonesia
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Gambar 4.1. Pola curah hujan umum di Indonesia.

Pola curah hujan ini berlaku juga di daerah penelitian. Dari data iklim yang dimiliki untuk daerah 
pengamatan, diketahui bahwa presipitasi rata-rata bulanan Januari adalah 362,4 mm (�4,27 
inci) sedangkan presipitasi rata-rata bulanan untuk bulan Juli adalah 99,04 mm (3,9� inci). Hal 
ini menunjukan bahwa pola curah hujan yang terjadi di daerah pengamatan adalah pola curah 
hujan monsoon (lihat Gambar 4.2). Dengan pola curah hujan jenis ini, maka jelas bahwa pada 
bulan Januari daerah pengamatan akan mendapatkan air berlimpah dari presipitasi, sehingga 
apabila tidak dikelola dengan benar bisa berpotensi untuk menyebabkan terjadinya berbagai 
bencana, namun dengan sistem pengelolaan yang baik, maka kelimpahan curah hujan pada 
musim hujan dapat dimanfaatkan untuk pengairan dan persediaan air bersih pada musim kering. 
Musim kering yang diwakili oleh bulan Juli menunjukan perbedaan yang mencolok dalam jumlah 
curah hujan. Hal ini dapat mengakibatkan kekeringan, gagal panen, dan kekurangan air bersih 
pada periode musim kemarau. Kondisi inipun akan mempengaruhi kondisi DAS Citarum, pada 
musim hujan, jumlah presipitasi yang terjadi dapat menyebabkan peluapan pada badan-badan 
sungai, sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Namun bila dikelola dengan baik, maka dapat 
dimanfaatkan untuk menambah debit sungai sehingga dapat membantu pemanfaatan dam di 
wilayah DAS Citarum.
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Pola Curah Hujan DAS Citarum

0.00

50.00

�00.00

�50.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Pr
es

ip
ita

si
 (m

m
)

Gambar 4.2. Pola hujan DAS Citarum

Temperatur rata-rata daerah pengamatan berkisar antara 23oC – 27oC pada tahun 200� 
sampai dengan tahun 2004. Pola temperatur tahunan temperatur bersifat tidak menentu, hal 
ini disebabkan oleh adanya perbedaan kapasitas kalor antara daratan dan lautan. Sehingga 
walaupun pada musim hujan, temperatur di Indonesia tidak akan mengalami penurunan, 
begitu pula pada musim kemarau, belum tentu temperaturnya menjadi lebih panas dari musim 
hujan. Kondisi temperatur pada bulan Januari tahun 200� daerah pengamatan dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. Temperatur terendah pada bulan Januari 200� adalah 24.7oC sedangkan 
temperatur terbesarnya adalah 27.�oC. Sedangkan proyeksi untuk tahun 2020 menunjukan 
perubahan yang cukup signifikan, yaitu dengan bertambah panasnya di wilayah selatan 
daerah pengamatan, begitu pula untuk musim kering (lihat Gambar 4.4), terjadi perubahan 
yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang terjadi di daerah 
pengamatan (lihat tabel 4.�). Perubahan yang terjadi adalah menghilangnya vegetasi hijau pada 
tahun 2020. Kondisi ini diketahui berdasarkan proyeksi NDVI citra landsat TM tahun 200� yang 
diproyeksikan ke tahun 2020. Dari hasil proyeksi NDVI tersebut, juga diketaui bahwa jumlah 
genangan berkurang dan banyaknya benda padat non vegetasi di daerah pengamatan. Kondisi 
ini diasumsikan sebagai perubahan tata guna lahan dari hutan lebat atau hutan atau kebun 
menjadi kota ataupun daerah industri. Sedangkan kondisi berkurangnya daerah berair atau 
lahan basah dapat diinterpretasikan sebagai berkurangnya air di sungai atau berubahnya lahan 
basah (sawah dan rawa) menjadi perkotaan maupun daerah industri ataupun menjadi jalan 
raya. Perubahan temperatur yang terjadi akan mempengaruhi perubahan curah hujan, karena 
perubahan temperatur akan mempengaruhi panas permukaan dan perubahan tekanan yang 
dapat menyebabkan peningkatan ataupun penurunan aktivitas konveksi.
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Tabel 4.1. Perubahan landuse tahun 200� dan 2020 berdasarkan analisis NDVI.
Jenis 
Tanah

Landuse 2001 Landuse 2020

A Hutan Lebat Hutan Lebat
A Hutan Kebun
A Kebun Kota/industri
A Kota Kota/industri
A Industri Kota/industri
A Lahan Kosong Kota/industri

A
Sawah/Lahan 

Basah
B Hutan Lebat Hutan Lebat
B Hutan Kebun
B Kebun Kota/industri
B Kota Kota/industri
B Industri Kota/industri
B Lahan Kosong Kota/industri

B
Sawah/Lahan 

Basah
C Hutan Lebat Hutan Lebat
C Hutan Kebun
C Kebun Kota/industri
C Kota Kota/industri
C Industri Kota/industri
C Lahan Kosong Kota/industri

C
Sawah/Lahan 

Basah
D Hutan Lebat Hutan Lebat
D Hutan
D Kebun Kebun
D Kota Kota/industri
D Industri Kota/industri
D Lahan Kosong Kota/industri

D
Sawah/Lahan 

Basah

Perubahan temperatur pada bulan Juli (musim kering) tahun 2020 (lihat Gambar 4.4) tampak 
sangat signifikan, terjadi perubahan sampai dengan 2.8oC. Hal ini menjadi wajar apabila dikaitkan 
dengan perubahan tata guna lahan pada daerah pengamatan. Dan kondisi topografi daerah 
selatan yang lebih tinggi daripada daerah utara menyebabkan pemanasan pada bulan Juli 
semakin kuat. Daerah dengan elevasi tinggi akan mengalami pemanasan lebih banyak daripada 
daerah dengan elevasi lebih mendatar seperti daerah utara. Kondisi seperti ini mendorong 
perubahan temperatur cukup signifikan pada musim kering, sehingga perlu dilakukan suatu 
tindakan pengelolaan dan adaptasi untuk mengantisipasi kondisi seperti pada tahun 2020.
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Gambar 4.3. Temperatur bulan Januari (musim basah) pada daerah penelitian. Gambar 
sebelah kiri adalah tahun 200� dan yang sebelah kanan adalah proyeksi tahun 2020

Gambar 4.4. Temperatur bulan Juli (musim kering) pada daerah penelitian. Gambar sebelah 
kiri adalah tahun 200� dan yang sebelah kanan adalah proyeksi tahun 2020.

Pola curah hujan daerah pengamatan adalah tipe monsoon (lihat Gambar 4.2). Pada bulan 
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Januari (musim basah) curah hujan yang terjadi akan lebih banyak daripada bulan Juli (musim 
kering). Pada bulan Januari 200� (lihat Gambar 4.5) terlihat pada daerah pengamatan bahwa 
selang curah hujan yang terjadi adalah berkisar antara 249,86 mm sampai dengan 746,65 mm. 
Kondisi curah hujan sebesar ini dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bergantung pada 
pengelolaan lingkungan daerah pengamatan. Sedangkan proyeksi yang terjadi untuk curah 
hujan pada bulan Januari 2020 memperlihatkan selang berkisar antara 239,33 mm sampai 
dengan �377,22 mm. Tabel proyeksi curah hujan daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Proyeksi pada tahun 2020 untuk musim basah menunjukan kenaikan jumlah presipitasi secara 
umum. Hal ini apabila kita kaitkan dengan perubahan landuse (lihat Tabel 4.�) pada tahun 2020, 
akan lebih banyak menghasilkan potensi bencana daripada potensi yang menguntungkan.

Gambar 4.5. Curah hujan daerah pengamatan pada musim basah yang diwakili oleh bulan 
Januari. Gambar sebelah kiri memperlihatkan kondisi curah hujan pada tahun 200� dan 

sebelah kanan untuk proyeksi pada tahun 2020.

Pada Gambar 4.5, terlihat bahwa pada tahun 2020 presipitasi (curah hujan) yang terjadi 
pada daerah pengamatan mengalami peningkatan untuk daerah yang berupa dataran lebih 
rendah. Wilayah selatan daerah pengamatan merupakan daerah yang memiliki elevasi lebih 
tinggi daripada daerah pengamatan wilayah utara. Dengan kondisi seperti ini, maka apabila 
terjadi banjir maka daerah yang rawan adalah wilayah tengah sampai dengan utara daerah 
pengamatan. Hal ini disebabkan air akan mengalir dari selatan ke utara. Apabila tidak dilakukan 
langkah-langkah adaptasi yang tepat, maka peluang terjadinya peningkatan kejadian banjir 
akan meningkat.
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Tabel 4.2. Jumlah curah hujan daerah pengamatan untuk tahun 200� dan proyeksinya pada 
tahun 2020.

Stasiun 2001 2020
Jan Jul Jan Jul

Cirata 249.86 mm 90.55 mm 239.33 mm 0.0025 mm
Jatiluhur 746.65 mm �27�.2� mm �377.22 mm ��48 mm
Cikumpay 265.�6 mm 388 mm 366.95 mm �25 mm

Jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan Juli (musim kering) menunjukan selang antara 
90,55 mm sampai dengan �27�,2� mm untuk tahun 200�, dan selang antara 0,0025 mm sampai 
dengan ��48 mm untuk proyeksi curah hujan pada tahun 2020 (lihat Gambar 4.6). Berdasarkan 
hasil proyeksi tahun 2020, hampir seluruh daerah pengamatan mengalami penurunan curah 
hujan. Kondisi ini harus diwaspadai, terutama untuk wilayah utara daerah pengamatan, terjadi 
penurunan sangat signifikan pada tahun 2020. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya 
persediaan air bersih dan lebih jauh lagi dapat mengkibatkan gagal panen, gagalnya usaha 
perikanan darat di sekitar waduk, dan berbagai macam kemungkinan masalah sosial lainnya.

Gambar 4.6. Curah hujan daerah pengamatan pada musim kering yang diwakili oleh bulan 
Juli. Gambar sebelah kiri memperlihatkan kondisi curah hujan pada tahun 200� dan sebelah 

kanan untuk proyeksi pada tahun 2020.

Secara umum, pada musim basah terjadi kenaikan curah hujan sebesar 240,6� mm (9,47 
inci) dan penurunan sebesar �58,95 mm (6,26 inci). Sehingga efek perubahan iklim sangat 
berpengaruh disini, yaitu pada distribusi curah hujan musiman. Pada musim basah terjadi hujan 
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yang sangat besar sedangkan pada musim kering hujan yang terjadi sangat jarang dan sedikit. 
Kondisi ini akan memperbesar potensi banjir pada musim basah dan kekeringan pada musim 
kering.

4.2 Analisis Perubahan Tata Guna Lahan

Untuk mengidentifikasi jenis tata guna lahan vegetasi, salah satu cara yang efektif adalah 
dengan menganalisa perubahan indeks NDVI. NDVI adalah salah satu cara yang efektif dan 
sederhana untuk mengidentifikasi kondisi vegetasi di suatu wilayah, dan metode ini cukup 
berguna dan sudah sering digunakan dalam menghitung indeks kanopi tanaman hijau pada 
data multispectral penginderaan jauh. Secara definisi matematis, dengan menggunakan NDVI, 
maka suatu wilayah dengan kondisi vegetasi yang rapat akan memiliki nilai NDVI yang positif. 
Sedangkan nilai NDVI perairan bebas akan cenderung bernilai negatif.

Pada wilayah pengamatan pada tahun 200� (lihat Gambar 4.7), terlihat bahwa bagian-bagian 
yang berwarna hijau masih banyak terdapat di sekitar Waduk Jatiluhur dan Cirata. Bagian 
berwarna hijau menunjukan daerah dengan kawasan hutan rapat dengan kondisi pohon baik, 
sedangkan daerah yang berwarna jingga dan merah menunjukan daerah dengan kawasan 
terbuka sampai dengan kawasan lahan basah. Lahan basah dapat diartikan menjadi dua 
jenis lahan, yaitu sawah dan rawa. Banyaknya sawah pada daerah-daerah dekat perumahan 
penduduk adalah kondisi yang wajar, karena penduduk di sekitar waduk masih banyak yang 
mengandalkan lahan pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membuat 
sawah ataupun kebun.

 

Gambar 4.7. Tata guna lahan daerah pengamatan untuk tahun 200� (Gambar kiri) dan 
proyeksi untuk tahun 2020 (Gambar kanan).
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Untuk tahun 2020, terlihat bahwa di sekitar Jatiluhur terjadi warna yang cukup signifikan. Ini 
menunjukan terjadinya degradasi hutan menjadi kebun, kebun menjadi lahan kosong, atau 
kebun yang menjadi daerah pemukiman. Kondisi ini terlihat juga hampir di setiap wilayah daerah 
penelitian. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai penggunaan lahan alami (hutan, kebun, dan lahan 
kosong) menjadi daerah perumahan atau bahkan industri. Termasuk didalamnya pembangunan 
sarana dan prasarana transportasi (pembuatan jalan, terminal, dan sarana lainnya). Namun 
secara keseluruhan tidak ada komponen tutupan lahan yang hilang dibandingkan dengan 
kondisi tahun 200� (lihat Tabel 4.3), yang terjadi adalah adanya penurunan luas vegetasi menjadi 
bentuk tutupan lahan non vegetasi.

Tabel 4.3. Tabel tata guna lahan daerah penelitian pada tahun 200�

No. Tutupan Lahan Luas (km2)
� Sungai �83.054
2 Hutan Lebat 82.6854
3 Hutan 7�8.769
4 Kebun ��33.77
5 Kota �36.764
6 Industri 8.06922
7 Lahan Kosong 396.637

8 Sawah/Lahan 
Basah �09.89

Perubahan lahan vegetasi menjadi non vegetasi akan mempangaruhi siklus hidrologi daerah 
penelitian. Pada dasarnya volume air yang berada pada suatu siklus dapat dipertahankan 
(Puradimaja, 2006). Namun dengan berubahnya lahan vegetasi menjadi non vegetasi maka 
volume simpan air akan menjadi defisit dan kemudian dapat menyebabkan berkurangnya 
ketersediaan air bersih. Selain itu, jumlah DRO (limpasan langsung) akan meningkat seiring 
dengan berkurangnya jumlah infiltrasi disertai dengan meningkatnya surplus air di permukaan. 
Kajian tentang baseflow dan DRO berdasarkan data dan perhitungan berdasarkan proyeksi 
perubahan iklim akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4.3 Analisis Direct Runoff dan Proyeksinya

Nilai Direct Runoff (DRO) bergantung kepada jenis tanah, tutupan lahan serta curah hujan yang 
turun, sehingga nilainya bervariasi pada jenis tanah dan tutupan lahan yang berbeda. Jika dilihat 
pada peta DRO bulan Januari 200�  dengan curah hujan �6,56 inci (420,62 mm) nilai DRO 
bervariasi dari 0 hingga �6,3� inci (lihat Gambar 4.8). DRO paling besar berada pada daerah 
dengan tutupan lahan kota dan jenis tanah lempung, hal ini disebabkan oleh kemampuan tanah 
dalam menyerap air hujan pada daerah kota sangatlah kecil, mengingat daerah perkotaan yang 
permukaannya lebih banyak ditutupi oleh lapisan kedap air seperti beton dan semen. Jenis 
tanah lempung juga mempengaruhi daya penyerapan air hujan ke dalam tanah, porositasnya 
yang besar menyebabkan air sulit / lambat masuk ke dalam tanah sehingga kebanyakan air 
hujan yang turun mengalir di permukaan sebagai DRO. Tanah lempung dengan tipe tanah D 
mempunyai daya serap 0 – � mm/jam. Maka bila terjadi hujan dengan jumlah 400 mm, air 
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tersebut akan terus berada di permukaan selama 400 jam (setara dengan �7 hari).

Pada bulan Januari 200� terlihat bahwa nilai DRO cukup besar, sebagian besar nilainya antara 
�3,30 hingga �6,3� inci (337,82 mm – 4�4,27 mm). Dengan curah hujan �6,56 inci maka lebih 
dari 70% curah hujan yang turun akan mengalir di permukaan dan hanya sedikit yang diserap 
ke dalam tanah. Besarnya DRO pada bulan Januari juga disebabkan karena Januari masih 
termasuk bulan basah (curah hujan tinggi). Jika dibandingkan dengan peta proyeksi DRO 
bulan Januari 2020 terlihat bahwa nilai DRO pada bulan Januari 2020 akan lebih besar sesuai 
dengan kenaikan curah hujan yang terjadi yaitu sebesar 26,03 inci (66�,�6 mm). Nilai DRO pun 
naik hingga mencapai 25,66 inci (65�,76 mm) dan dengan adanya perubahan tutupan lahan 
(meluasnya daerah perkotaan) maka daerah dengan DRO tinggi menjadi lebih banyak daripada 
di bulan Januari 200�. Kondisi seperti ini akan dapat meningkatkan peluang terjadinya bencana 
di daerah penelitian, seperti banjir, longsor, peluapan sungai, dan gagal panen. Oleh karena 
itu, diperlukan suatu langkah adaptasi yang tepat sehingga dampak perubahan iklim tidak akan 
separah yang diperkirakan. Selain itu diperlukan pula kebijakan dari para stakeholders, dalam 
hal ini adalah pemerintah daerah dan organisasi lain yang terkait dengan kerusakan yang 
mungkin ditimbulkan dari perubahan iklim.

Gambar 4.8. Peta direct runoff daerah penelitian untuk bulan Januari (musim basah) tahun 
200� (panel kiri) dan proyeksinya pada tahun 2020 (panel kanan).

Pada peta DRO bulan Juli 200� yang merupakan bulan kering, terlihat bahwa hanya sebagian 
kecil daerah yang memiliki DRO tinggi (ditunjukkan oleh warna biru dan merah), sebagian besar 
DRO-nya relatif kecil dibandingkan dengan nilai maksimumnya (lihat Gambar 4.9). Untuk proyeksi 
DRO bulan Juli 2020, daerah dengan DRO tinggi (dibandingkan dengan nilai maksimumnya) 
meluas sesuai dengan perubahan tutupan lahan yang terjadi (lihat Tabel 4.�).
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Gambar 4.9. Peta direct runoff daerah penelitian untuk bulan Juli (musim kering) tahun 200� 
(panel kiri) dan proyeksinya pada tahun 2020 (panel kanan).

Dapat disimpulkan bahwa nilai DRO relatif berbanding lurus dengan curah hujan, apabila curah 
hujan tinggi maka DRO akan tinggi sedangkan apabila curah hujan rendah maka DRO pun akan 
rendah. Oleh karena itu perubahan nilai curah hujan akan sangat mempengaruhi jumlah DRO 
di suatu daerah. Dengan demikian, dampak perubahan iklim yang ditandai dengan naiknya 
temperatur rata-rata global, telah mempengaruhi juga kondisi iklim lokal suatu daerah. Perubahan 
temperatur ini juga membuat perubahan pada curah hujan, dan oleh karena DRO berbanding 
lurus dengan curah hujan, maka perubahan iklim juga memberikan efek pada kondisi DRO.

4.4 Analisis Baseflow dan Proyeksinya

Baseflow secara kasar mencerminkan seberapa banyak air mencapai reservoir air tanah 
(recharge) dan mencerminkan pula seberapa besar air memasok suatu aliran sungai ataupun 
danau (discharge). Namun dalam penelitian ini, proses discharge yang terjadi tidak dibahas. 
Yang dapat dianalisis dari persamaan Penman untuk menentukan besarnya baseflow adalah 
besarnya recharge yang terjadi di reservoir air tanah daerah penelitian. Baseflow secara 
langsung dipengaruhi oleh runoff dan direct runoff. Oleh karena itu, baseflow dipengaruhi pula 
oleh besarnya infiltrasi. Daya serap tanah terhadap air memegang peranan penting dalam 
infiltrasi, sehingga nilai baseflow dipengaruhi pula oleh jenis dan tipe tanah serta tutupan lahan 
di atasnya.

Pada penelitian ini, nilai baseflow yang didapat berasal dari nilai DRO yang telah lebih dulu 
didapatkan. Untuk bulan Januari 2001, selang nilai baseflow berkisar antara 0,01 inci – 8,07 inci 
(0,254 mm – 204,978 mm). Bila kita kaitkan dengan jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan 
dan tahun yang sama, yaitu sebesar 420,55 mm, maka jumlah air yang berhasil me-recharge 
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daerah penelitian tidak sampai 50% dari jumlah total air hujan. Pada Gambar 4.9 terlihat bahwa 
wilayah dengan jumlah baseflow lebih dari 4 inci hanya terjadi pada daerah dengan tipe tanah 
A saja, atau jenis tanah pasir atau tanah yang mengandung pasir. Sedangkan pada peta hasil 
proyeksi tahun 2020, terlihat bahwa terjadi perubahan yang drastis untuk nilai baseflow. Pada 
tahun 2020 nilai baseflow berkisar pada 0,01 inci – 6,05 inci. Berarti terjadi perubahan pada 
nilai maksimum baseflow sebesar 2,02 inci (5�,3� mm) pada wilayah dengan tipe tanah A. 
Berdasarkan hasil proyeksi NDVI, hal itu disebabkan adanya perubahan tata guna lahan menjadi 
sesuatu yang bersifat solid, hal ini bisa berarti adanya pembangunan perumahan ataupun 
menjadi daerah industri ataupun ruas jalan raya. Kondisi ini akan menyebabkan recharge air 
tanah berkurang, akibatnya ketersediaan air bersih akan semakin terbatas, begitu pula dengan 
proses discharge ke sungai. Apabila proses discharge terhambat/berkurang, maka hal ini lama 
kelamaan akan menyebabkan kekeringan pada sungai. Hal ini akan menimbulkan berbagai 
macam persoalan seperi kekeringan, gagal panen, dan masalah-masalah sosial menyangkut 
ketersediaan air.

Gambar 4.10. Peta baseflow untuk bulan Januari 200� (kiri) dan proyeksinya untuk tahun 
2020 (kanan).

Pada bulan Juli (lihat Gambar 4.��) kondisi baseflow daerah penelitian mengalami kenaikan 
menjadi 0,0� inci – �2,84 inci (0,254 mm – 326,�4 mm) dari jumlah curah hujan sebesar 22,96 
inci (583,�8 mm). Walaupun jumlah curah hujan yang terjadi menjadi lebih besar, tetapi jumlah 
air yang berperkolasi sampai dengan reservoir air tanah tetap tidak mencapai 50% dari total 
curah hujan yang turun. Namun hal yang menarik disini adalah jumlah curah hujan yang terjadi 
pada bulan Juli mencapai nilai yang lebih besar daripada jumlah curah hujan Januari. Hal 
ini disebabkan oleh rata-rata wilayah curah hujan. Ada beberapa stasiun pengamatan yang 
menunjukan adanya anomali curah hujan pada bulan Juli, dimana pada bulan tersebut jumlah 
curah hujan yang terjadi lebih besar daripada jumlah curah hujan bulan Januari. Namun bila 
dirata-ratakan antara seluruh stasiun pengamatan yang ada, maka pola curah hujan yang terjadi 
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tetaplah memiliki pola curah hujan monsoon (lihat Gambar 4.2). Sedangkan penyebab anomali 
tersebut tidak dapat diketahui, dikarenakan diperlukan suatu penelitian lebih lanjut tentang 
kondisi anomali tersebut.

Hasil proyeksi baseflow pada tahun 2020 (lihat Gambar 4.�� panel kanan) menunjukan hasil 
yang yang tidak berbeda jauh yaitu berkisar antara 0,0� inci – �2,�5 inci (0,254 mm – 308,6� 
mm). Hal ini masih berhubungan dengan tetap besarnya jumlah curah hujan pada bulan Juli 
2020, yaitu sebesar 16,72 inci (424,69 mm). Dan hal ini menunjukan bahwa infiltrasi yang 
terjadi tetap rendah, karena nilai terbesar baseflow hanya terjadi pada sedikit wilayah di daerah 
penelitian (tidak mencapai 20% daerah penelitian). Ditambah lagi dengan kondisi perubahan 
tata guna lahan di daerah serapan tersebut, akan semakin menyebabkan baseflow yang terjadi 
semakin kecil. Dan kondisi ini jelas sangat merugikan.

Gambar 4.11. Peta baseflow untuk bulan Juli 2001 (kiri) dan proyeksinya untuk tahun 2020 
(kanan).

Dari kondisi di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah baseflow sangat terkait dengan tutupan 
lahan dan tipe tanah yang ada di suatu daerah. Untuk daerah penelitian kali ini, tipe tanah C 
(potensi runoff sedang sampai dengan tinggi) sangat mendominasi oleh karena itu jumlah air 
yang bisa berperkolasi sampai dengan ke reservoir air tanah relatif sedikit dibandingan dengan 
yang menjadi DRO. Sedangkan tipe tanah A (potensi runoff sangat rendah) sangat sedikit, 
sehingga walaupun pada daerah penelitian nilai baseflow ada yang mencapai lebih dari �2 
inci, namun luas daerah tangkapannya sangat kecil (tidak mencapai 20% dari luas total daerah 
penelitian).
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BAB 5 KESIMPULAN

Dari analisis-analisis variabel iklim, perubahan iklim, dan groundwater di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berkut :

�. Berdasarkan hasil proyeksi variabel temperatur, terlihat bahwa temperatur menujukan 
suatu trend naik sampai dengan tahun 2020, dan akan terus seperti demikian untuk 
masa depan. Trend kenaikan temperatur secara gradual seperti ini merupakan indikasi 
terjadinya perubahan iklim di wilayah penelitian.

2. Kenaikan temperatur merubah kondisi curah hujan dari segi distribusi musiman untuk 
daerah penelitian. Secara umum kondisi wilayah penelitian menjadi lebih basah pada 
musim basah dan lebih kering pada musim kemarau.

3. Perubahan distribusi curah hujan tersebut menyebabkan berbagai potensi bencana 
alam yang dipicu oleh curah hujan menjadi semakin tinggi, seperti : banjir, longsor, 
pelupaan sungai, dan penyebaran vektor penyakit. Sedangkan pada kondisi curah 
hujan yang mengecil dapat terjadi potensi bencana seperti : kekeringan, gagal panen, 
kekurangan air bersih, dan berbagai permasalahan sosial yang mungkin timbul, seperti 
monopoli air.

4. Potensi banjir berada di wilayah utara daerah penelitian dikarenakan elevasi daerah 
utara lebih landai dibandingkan daerah selatan. Sehingga curah hujan yang tinggi 
akan menyebabkan air mengalir dari selatan ke utara dan berpotensi menyebabkan 
terjadinya banjir bandang. Selain itu, kondisi tersebut akan dapat memicu peluapan 
sungai, sehingga dapat menimbulkan banjir atau genangan air di sekitar DAS daerah 
utara wilayah penelitian.

5. Daerah yang berpotensi terkena longsor adalah wilayah lereng antara Cirata dengan 
Jatiluhur, karena disana terdapat daerah dengan perbedaan elevasi cukup tinggi. 
Selain itu daerah yang terletak di sebelah barat Jatiluhur mempunyai potensi besar 
terjadinya longsor karena terdapat daerah dengan nilai DRO untuk wilayah penelitian 
dan mempunyai perbedaan elevasi yang cukup besar.

6. Berdasarkan kondisi curah hujan pada musim basah dan musim kering, sebenarnya 
jumlah air yang berasal dari curah hujan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan 
penduduk sekitar daerah penelitian, terhitung untuk kebutuhan air per orang per hari 
adalah �00 liter, dan hujan yang dihasilkan dalam � bulan (dalam hal ini adalah bulan 
Januari 200�) adalah 348 juta liter. Dengan jumlah penduduk DAS citarum wilayah 
penelitian sebesar 5,7 juta jiwa, maka setiap orang akan mendapatkan air bersih 
langsung dari air hujan sekitar 20,4 lt/hari untuk setiap orangnya. Jumlah tersebut sudah 
menunjukan bahwa 20% kebutuhan air dipasok dari air hujan. Sisa pasokan air dapat 
diambil dari sungai, danau, bahkan air tanah (sumur).

7. Kondisi hutan di daerah penelitian masih dapat dipasok dengan kondisi curah hujan 
yang ada (kebutuhan hutan wilayah penelitian adalah 0,93x�08 liter/bulan sedangkan 
volume air bulan Januari 200� sebesar 3,48x�08 liter/bulan). Dan proyeksinya sampai 
dengan tahun 2020 pun masih mencukupi (dengan asumsi bahwa terjadi penurunan 
jumlah luas hutan akibat pembangunan), namun bisa saja menjadi tidak terpenuhi 
apabila dalam kenyataannya pembangunan yang terjadi melebihi perkiraan, sehingga 
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daerah resapan air akan semakin berkurang.
8. Berdasarkan data debit rata-rata bulanan dari tahun �984 sampai dengan tahun 2005 

untuk salah satu titik pengamatan pada wilayah penelitian, didapat debit rata-rata harian 
dalam setahun sebesar  �2.253.884 liter/hari untuk setiap km2 (kilometer persegi). 
Sehingga dalam sebulan akan didapatkan debit sebesar 367.6�6.520 liter/bulan. Jumlah 
ini bila dijumlahkan dengan jumlah air dari curah hujan akan menghasilkan air sebesar 
7,�5x�08 liter/bulan. Jumlah air sekian akan mampu memasok kebutuhan air penduduk 
sekitar DAS dan juga kebutuhan air untuk hutan (jumlah total kebutuhan manusia dan 
hutan di wilayah penelitian adalah 6,63x�08 liter/bulan).
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DAFTAR ISTILAH

Baseflow
Air yang ber-perkolasi sampai mencapai reservoir air tanah, dan kemudian memasok aliran 
sungai.
Direct Runoff
Limpasan air permukaan. Aliran air yang langsung mengalir di permukaan tanah pada saat 
curah hujan tidak mampu lagi diserap oleh tanah.
Efek gas rumah kaca
Ketika radiasi matahari dipancarkan ke bumi, sebagian besar energinya (45%) diradiasikan 
kembali ke angkasa. Namun gas rumah kaca yang ada di atmosfer akan menyerap pantulan 
radiasi matahari tersebut. Fenomena ini sering disebut dengan efek gas rumah kaca. Efek gas 
rumah kaca berkorelasi dengan adanya perubahan temperatur global. Jika tidak ada gas rumah 
kaca di atmosfer maka temperatur bumi akan berada dibawah -�8oC.
Evaporasi
Penguapan. Proses perubahan suatu zat dari cair menjadi gas.
Evapotranspirasi
Penguapan air melalui evaporasi langsung dari permukaan yang basah dan pelepasan. uap air 
oleh vegetasi.
Gas rumah kaca
Gas-gas yang menyerap radiasi matahari dan memantulkannya kembali ke bumi sehingga 
terjadi peningkatan panas di bumi. Gas-gas rumah kaca antara lain, Karbondioksida (CO2), 
Metana, Nitrous Oksida, dll.
Groundwater
Semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah.
Infiltrasi
Peresapan air ke dalam tanah atau batuan.
Konveksi
Pergerakan udara dalam arah vertikal yang disebabkan oleh adanya pemanasan permukaan 
tanah.

Pemanasan global
Pemanasan permukaan bumi, yang dipicu oleh keberadaan gas rumah kaca di atmosfer.
Perkolasi
Pergerakan air ke dalam tanah.
Presipitasi
Berbagai bentuk partikel air (cair, padat) yang jatuh dari atmosfer dan mencapai tanah.
Runoff
Jumlah dari baseflow dan direct runoff.
Siklus Hidrologi
Siklus air alami di bumi ketika mengalami perubahan bentuk cair, padat dan gas.
Tekanan uap
Tekanan yang dikeluarkan oleh molekul uap air dalam suatu volume udara tertentu.
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Temperatur Udara
Derajat panas dinginnya udara yang diukur dengan termometer.
Transpirasi
Pelepasan uap air ke atmosfer oleh tumbuhan.
Volume simpan air
Jumlah air yang mampu disimpan dalam tanah.




