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RINGKASAN : Serial debit maksimum sering menggunakan dalam perencanaan dan manajemen sumber daya air untuk 
berbagai tujuan. Namun keberadaan data debit yang tidak lengkap dan terjadinya kekosongan data debit sering terjadi, hal ini 
dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti pencatatan data yang tidak kontinyu atau kehilangan dalam penyimpanan. Tujuan 
dari tulisan ini adalah mengembangkan metode prediksi terhadap kekosongan data debit yang sering terjadi dilapangan.  

Prediksi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dari teori informasi entropy, dengan memanfaatkan informasi data 
debit yang didapat dari stasiun pengamatan pada daerah aliran sungai terdekat, yang mempunyai data debit dengan riwayat 
pencatatan yang bagus dan mempunyai kedekatan hidrologi. Data debit maksimum bulanan yang digunakan sebagai sampel 
diambil dari stasiun pengamatan Katulampa-Batubeulah-Genteng yang berada di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane hulu. Error 
prediksi tujuh bulan kekosongan data stasiun katulampa yang didasarkan informasi data debit dari stasiun Genteng adalah 0.57, 
sedangkan error prediksi sembilan bulan kekosongan data stasiun Katulampah yang didasarkan informasi data debit stasiun 
Batubeulah adalah 0,399.  Berdasarkan besar nilai error dan pola hasil prediksi, menunjukkan bahwa metode prediksi dengan 
pendekatan prinsip-prinsip informasi entropy mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai metode prediksi kekosongan 
data debit. 
 

1. PENDAHULUAN 

Banjir merupakan kejadian yang serius dan 
merupakan problem yang dihadapi dunia. Telah 
banyak kerugian baik material maupun kematian 
yang disebabkan oleh kejadian banjir. Dua aspek 
penting yang sering menjadi topik dalam berbagai 
penelitian adalah mengenai frekuensi kejadian 
banjir maupun analisis resiko yang disebabkan 
oleh banjir. Hidrologi merupakan bidang yang 
paling berkepentingan didalam menyediakan 
perhitungan frekuensi banjir dengan akurat, hal ini 
sangat penting dan merupakan problem dalam 
bidang ekonomi karena kejadian banjir dapat 
menyebabkan keterpurukan dalam bidang ekonomi 
dan kehidupan. (Xu B.X, 1999) 

Dalam perencanaan dan manajemen sumber daya 
air sering menggunakan serial debit bulanan 
maksimum untuk berbagai tujuan. Namun 
keberadaan data debit yang tidak lengkap dan 
terjadinya kekosongan data debit sering terjadi, hal 
ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti 
pencatatan data yang tidak kontinyu atau 
kehilangan dalam penyimpanan. Telah banyak 

peningkatan metode atau penemuan-penemuan 
yang menyangkut pengembangan teknik analisa, 
sehingga dari pengalaman lapangan mengenai 
ketidakpastian frekuensi banjir membuat 
perhitungan prediksi secara akurat menjadi sangat 
penting.  

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk 
mengembangkan metode prediksi kekosongan data 
debit banjir. Simulasi prediksi dilakukan dengan 
menggunakan informasi data dari stasiun 
pengamatan terdekat yang mempunyai riwayat 
pencatatan data yang lengkap sebagaimana 
digambarkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2, 
dimana kedua DAS tersebut masih mempunyai 
keterkaitan secara hidrologi. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam  memprediksi kekosongan 
data debit tersebut adalah metode pendekatan yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip dari teori 
informasi entropy.  

Metode entropy telah dikembangkan untuk 
memperkirakan variabel acak ketika data adalah 
serangkaian pengamatan independen dari variabel. 
Metode ini mengklaim mempunyai beberapa 
keunggulan dibandingkan metode yang ada. 
Metode ini menarik, karena memenuhi dua 
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persyaratan mendasar untuk konsisten dalam 
analisis sistem probabilitas berdasarkan prinsip 
invarian dan prinsip monotonisitas data. Metode 
minimum entropy telah  diterapkan untuk analisis 
banjir, kemudian dibandingkan dengan metode 
momen dan maksimum likehood. Lind, N. C. at al, 
2005. Metode maksimum entropy juga banyak 
diterapkan dan terbukti distribusi maksimum 
entropy cocok untuk berbagai data banjir, (Rao 
& Hsieh 1987). 

Kebiasaan yang sering dilakukan adalah 
mengasumsikan distribusi frekuensi dalam analisis 
frekuensi banjir. Parameter dari distribusi 
diestimasi dengan menggunakan perubahan data 
yang diamati. Kelengkapan distribusi kemudian 
digunakan untuk memperkirakan besaran banjir 
dengan frekuensi yang berbeda. Maximum Entropy 
(ME) merupakan distribusi probabilitas yang 
didefinisikan sebagai distribusi probabilitas 
minimum bersyarat yang didapat dengan 
memaksimalkan subjek kendala dari entropy 
dengan informasi batasan yang diberikan. Terlepas 
dari fitur yang menarik dari distribusi ME, belum 
digunakan secara umum dalam praktek. Alasan 
utama untuk tidak menggunakan distribusi ME 
dalam bentuk umum adalah bahwa estimasi 
parameter masalah yang terkait dengan distribusi 
ME adalah tidak mudah. Baru-baru ini masalah ini 
telah diselesaikan dan algoritma telah 
dikembangkan untuk memperkirakan parameter 
dari distribusi ME. 

2. STUDI AREA DAN DATA 

Data yang dipakai pada penelitian ini diambil dari 
data maksimum bulanan dari stasiun pengamatan 
data debit Katulampah, Batubeulah, dan Genteng, 
yang ketiganya masih dalam satu wilayah sungai 
Ciliwung-Cisadane hulu. Profil debit bulanan dari 
ketiga stasiun pengamatan tersebut dapat diligat 
pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Profil data debit maksimum bulanan stasiun 
pengamatan Batubeulah, Katulampah dan Genteng 

3. METODE PENDEKATAN 

3.1. Teori Entropy Shannon  

Teori entropy Shannon adalah formula yang di 
pakai dan di ikuti sebagai dasar pengukuran. 
Probabilitas dari n kemungkinan kejadian-kejadian 
1, 2, 3, …,n. adalah p1, p2, …,pn, dan oleh Shannon 
ketidakpastian dapat didefinisikan sebagai H 
(p1,p2,p3,..,pn), dalam persamaan dasar entropy,  
Persamaan (2.1). 

∑
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Dimana H adalah ukuran dari informasi atau 
ukuran dari ketidakpastian (uncertainty), pi 

probabilitas yang mungkin pada kejadian (event) i.  

3.2. Prinsip Entropy Maksimum (POME) 

Maksimum entropy disebut juga dengan Principle 
Of Maximum Entropy (POME). Pertama kali 
dikenalkan oleh Jaynes E. T., (1957),  Karakteristik 
fungsi entropy dalam Persamaan (2)  adalah 
distribusi probabilitas merata yang akan 
menghasilkan nilai entropy maksimum untuk 
kejadian yang di tentukan batasan-batasannya. 
Kebalikannya fungsi entropy maksimum 
Persamaan (3) mempunyai batasan bahwa jumlah 
probabilitas dari semua kejadian harus sama 
dengan satu. untuk memastikan distribusi 
probabilitas adalah hasil probabilitas merata pada 
setiap kejadian. Prinsip entropy dapat dipakai 
untuk mendapatkan distribusi probabilitas dengan 
memaksimalkan fungsi tujuan dengan menetapkan 
batasan informasi spesifik kejadian.  
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3.3. Prinsip Entropy Minimum (MDI) 

Minimum entropy disebut juga Minimum 
Diskriminasi Informasi (MDI), prinsip minimum 
entropy pertama kali dikenalkan Kullback dan 
Leibler (1951), pengukuran pendekatan dilakukan 
dengan dua probability distribusi, yaitu informasi 
untuk menentukan perbedaan antara probabilitas 
distribusi  P dan Q.  Ukuran yang disampaikan 
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oleh Kullback dan Leibler adalah seperti pada 
Persamaan (5) berikut: 
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Dimana pi  adalah probabilitas dari event i dari 
probabilitas distribusi P dan qi probabilitas dari 
event i  dari probabilitas distribusi Q 

3.4. Metode Prediksi  

Prediksi kekosongan atau kehilangan data debit 
banjir pada lokasi pegamatan, dapat dilakukan 
dengan menggunakan prinsip-prinsip informasi 
entropy dari maksimum dan minimum entropy.   

Antara maksimum entropy dan minimum entropy 
akan mempunyai nilai entropy dan distribusi 
probabilitas yang sama untuk kejadian yang 
terdistribusi merata. Sebagai contoh pada kasus 
pelemparan dadu, pi adalah probabilitas riil dari 
hasil pelemparan dadu, sedangkan qi adalah 
probabilitas secara teoritis yaitu 1/6. Optimasi 
terhadap maksimum entropy Persamaan (2) akan 
menghasilkan nilai sama dengan optimasi 
minimum entropy Persamaan (5) dengan nilai 
informasi qi =1/6. Gambar 2 dan 3 adalah distribusi 
probabilitas merata hasil yang didapat dari 
optimasi maksimum dan minimum entropy dengan 
batasan Persamaan (3) dan nilai rata-rata 
Persamaan (4) sebesar 3,5 dan 4,5. 

Prinsip minimum entropy dengan contoh 
pelemparan dadu tersebut dapat diaplikasikan 
dalam pemilihan distribusi probabilitas untuk 
parameter hidrologi, khususnya pada pengamatan 
riwayat data debit pada lokasi pengamatan suatu 
sungai untuk memberikan informasi pada lokasi 
yang lain. Prinsip dari maksimum entropy 
memungkinkan untuk memasukkan faktor 
distribusi probabilitas qi, yang merupakan 
informasi awal atau (prior probaility), untuk 
memperbaiki distribusi probabilitas akhir pi 
(posterior probability) sebagai dasar dalam 
prediksi.  

 
Gambar 2.  Distribusi probabilitas pelemparan dadu dengan 
set rata-rata kejadian = 3,5 

 
Gambar 3.  Distribusi probabilitas pelemparan dadu dengan 
set rata-rata kejadian = 4,5 

Gambar 4 dan 5 adalah ilustrasi dua DAS yang 
berdekatan, dimana DAS B telah terjadi 
kekosongan data dalam waktu tertentu, sedangkan 
DAS A adalah DAS dengan data lengkap. Prediksi 
kehilangan data di B dapat dilakukan dengan 
bantuan informasi data dari DAS A dengan jangka 
waktu kejadian yang sama, dengan pertimbangan 
kemiripan pola aliran karena kedekatan faktor 
hidrologi dan klimatologi. Sedangkan informasi 
lain yang dibutuhkan dalam proses prediksi 
diantaranya adalah informasi hubungan 
probabilitas kedua DAS yaitu probabilitas 
gabungan antara DAS yang di prediksi maupun 
DAS yang memberikan informasi (DAS A dan B) 
dalam jangka dan waktu yang sama untuk 
kejadian-kejadian yang lain. Informasi yang juga 
penting adalah rata-rata dan deviasi kejadian-
kejadian dalam jangka dan waktu yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi dua DAS berdekatan 

 

 
Gambar 5 Ilustrasi DAS dengan data lengkap dan data hilang 
sebagian. 

Kehilangan data pada 
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A 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi pertama prediksi kekosongan data debit 
banjir dilakukan pada  stasiun pengamatan debit 
Katulampa yang berada di sungai Ciliwung 
menggunakan data maksimum bulanan. Skenario 
dilakukan dengan menghilangkan tujuh bulan data 
tahun 2007, yaitu bulan ke satu sampai ke tujuh. 
Prediksi kehilangan data debit dilakukan dengan 
batuan stasiun pengamatan terdekat yaitu stasiun 
Genteng yang berada di hulu sungai Cisadane.  

Prediksi dilakukan dengan menggunakan 
minimum Entropy (Persamaan 5), dimana pi  

adalah probabilitas akhir yang akan di cari sebagai 
dasar dalam melakukan prediksi, dan informasi 
awal qi didapat dari probabilitas gabungan dari 
rata-rata kejadian debit maksimum antara stasiun 
pengamatan katulampah dan stasiun Genteng 
tahun 2002 sampai 2006 (persamaan 2).  Informasi 
awal dari kedua stasiun pengamatan tersebut akan 
berfungsi memperbaiki probabilitas gabungan pi 
pada saat prediksi dilakukan. 

Hasil prediksi kekosongan data debit pada stasiun  
katulampah berdasarkan informasi data debit dari 
stasiun Genteng, dapat dilihat pada Tabel 1 dan 
Gambar 6. Error rata-rata yang terjadi sebesar 
0,57.   
 
Tabel 1. Prediksi debit maksimum Katulampah tahun 2007 
 

Bulan Pengamatan Prediksi Error 

1 25.4 32.1 0.26 
2 61.1 62.0 0.02 

3 13.5 15.3 0.14 

4 13.2 13.3 0.01 

5 8.1 17.9 1.22 

6 4.4 4.5 0.03 

7 4.4 14.7 2.33 

   
0.57 

 

 
Gambar 6. Kurva prediksi dan pengamatan stasiun Katulapah 
tahun 2007 berdasarkan informasi dari stasiun Genteng 
 

Simulasi kedua prediksi kekosongan data debit 
banjir dilakukan pada  stasiun pengamatan debit 
Katulampa yang berada di sungai Ciliwung. 
Skenario dilakukan dengan menghilangkan 
sembilan bulan data tahun 2003, yaitu bulan ke 
satu sampai ke sembilan. Prediksi kehilangan data 
debit dilakukan dengan batuan stasiun pengamatan 
terdekat yaitu stasiun Batubeulah yang berada di 
hulu sungai Cisadane. Proses prediksi sama 
dengan simulasi yang pertama, dan hasil dapat 
dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 7. Error rata-rata 
yang terjadi dari prediksi ssebesar 0.399 
 
Tabel 2. Prediksi debit maksimum katulampah  tahun 2003 
 

Bulan Pengamatan Prediksi Error 

1 8.28 12.6 0.52 

2 17.9 17.1 0.05 

3 11.4 10.0 0.12 

4 16.5 16.1 0.02 

5 17.6 20.8 0.18 

6 6.96 8.0 0.15 

7 3.59 4.5 0.24 

8 6.34 5.5 0.13 

9 3.24 10.3 2.19 

   
0.40 

 

 
Gambar 7.  Kurva prediksi dan pengamatan stasiun 
Katulapah tahun 2003 berdasarkan informasi dari stasiun 
Batubeulah 

4. KESIMPULAN 

Prediksi dilakukan menggunakan data debit  
maksimum bulanan yang diambil dari stasiun 
pengamatan Katulampa-Batubeulah-Genteng yang 
berada di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Error 
yang dihasilkan pada prediksi tujuh bulan 
kekosongan data stasiun katulampa berdasarkan 
informasi data debit dari stasiun Genteng adalah 
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0.57, sedangkan error yang dihasilkan pada 
prediksi sembilan bulan kekosongan data stasiun 
Katulampah berdasarkan informasi data debit 
stasiun Batubeulah adalah 0,399.  Besarnya nilai 
error menunjukkan metode prediksi yang 
didasarkan pada pendekatan prinsip-prinsip 
entropy mempunyai potensi untuk dikembangkan 
sebagai metode prediksi kekosongan data debit. 
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