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Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui data curah hujan yang 

terukuroleh semua stasiun pencatat curah hujan di wilayah Kabupaten 
Gunungkidul mempunyai kualitas dan kerapatan jaringan  yang baik 
sesuai yang disyaratkan dalam bidang hidrologi. Penempatan lokasi 
stasiun hujan pada umumnya didasarkan pada kebutuhan sesaat dalam 
jangka menengah untuk keperluan tertentu. Penempatan stasiun hujan ini 
biasanya tidak memperhatikan pengembangan SDA secara menyeluruh. 
Berkembangnya kondisi Satuan Wilayah Sungai (SWS), maka kebutuhan 
akan air semakin meningkat yang kadang-kadang terjadi konflik antar 
kepentingan. Kecermatan dalam analisis ketersediaan air dapat dicapai 
bilamana tersedia data hujan, data penunjang terpenuhi dengan kondisi 
baik ditinjau dari tingkat ketelitian dan seri datanya. Namun kondisi untuk 
stasiun hujan dan letaknya stasiun hujan di daerah Kabupaten 
Gunungkidul perlu diteliti lebih mendalam. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengkajian data hujan dan penempatan stasiun hujan di wilayah 
Kabupaten Gunungkidul, maka dengan penelitian ini diberi judul : Uji 
Kualitas Data dan Analisis Kerapatan Jaringan Stasiun Pengukur Curah 
Hujan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data wilayah, curah 
hujan, klimatologi, jarak stasiun hujan, peta stasiun hujan. Data yang 
digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik dokumentasi yang tersebar di berbagai instansi. Analisis data 
menggunakan Uji kepanggahan data untuk menguji keseragaman data 
curah hujan, dan untuk mengukur kerapatan jaringan pengukur hujan 
digunakan cara Kagan, Sifat Statistik Data Hujan, dan Sguare Grid 
Tecnique (SGT) 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Kerapatan jaringan 
styasiun curah hujan  di Kabupaten Gunungkidul yang memenuhi 
persyaratan hanya 3 (tiga) stasiun curah hujan yaitu Wanagama, 
Kedungkeris, dan Gedangan. Sedangkan lain kurang baik dalam 
penempatannya artinya terlalu jarang. Kerapatan jaringan stasiun curah 
hujan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 185,67 km2.  Oleh karena itu 
tingkat homogenitas dapat tercapai jika data hujan panjang dan kualitas 
data baik maka pencatat curah hujan perlu diperbaiki dan dapat 
menambah stasiun curah hujan di tempat yang sesuai. 

 


