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Abstrak 
Hujan merupakan salah satu unsur iklim penting bagi aktifitas manusia, oleh karena itu penting untuk 
mengetahui perubahan curah hujan yang terjadi akibat perubahan iklim. Data hujan berbasis 
penginderaan jauh atau teknologi satelit dikembangkan untuk membantu dalam analisis data hujan 
dikarenakan kurangnya ketersediaan alat pengukur hujan dibeberapa wilayah. Dalam penelitian ini 
hujan satelit GPM dan satelit PERSIANN digunakan untuk mengetahui perubahan curah hujan pada DAS 
Tilong selama periode 2020-2059 menggunakan model iklim CanESM2 berdasarkan RCP2.6, RCP4.5 dan 
RCP8.5 dengan bantuan perangkat lunak Statistical Downscaling Model (SDSM). Sebelum melakukan 
proyeksi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan keakuratan curah hujan satelit dengan curah hujan 
observasi dimana skala bulanan memberikan hasil yang lebih baik daripada skala harian baik untuk 
satelit GPM maupun PERSIANN dengan nilai korelasi skala bulanan berturut turut 0,926 dan 0,874. Hasil 
proyeksi menunjukan hujan rerata tahunan satelit GPM mengalami kenaikan berkisar antara 6,0-12,4% 
dengan kenaikan curah hujan tertinggi pada periode 2050an skenario RCP4.5 jika dibandingkan dengan 
kondisi eksisting, sedangkan hujan satelit PERSIANN mengalami kenaikan berkisar antara 4,9-10,9% 
dengan kenaikan curah hujan tertinggi pada periode 2030an skenario RCP8.5 dibandingkan dengan 
kondisi eksisting. 
 
Kata kunci : DAS Tilong, hujan satelit, model iklim, perubahan iklim, SDSM. 
 

PENDAHULUAN 
Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim penting bagi aktifitas manusia. Curah hujan 

memiliki karakteristik yang beragam menurut ruang dan waktu, sehingga ketersediaan data yang 
memadai menjadi hal yang penting untuk memahami karakteristik curah hujan di suatu wilayah 
(Misnawati dkk., 2018). Namun permasalahannya beberapa daerah terkadang tidak tersedia alat untuk 
mengukur data curah hujan, sehingga untuk mengatasi minimnya ketersediaan data hujan dalam 
beberapa tahun terakhir telah dilakukan sejumlah studi tentang penggunaan data hujan berbasis 
penginderaan jauh atau teknologi satelit (Mutiara dkk., 2017).  

Kajian mengenai penggunaan data hujan satelit sudah banyak dilakukan, diantaranya Fang dkk., 
(2019), Sun dkk., (2018) menggunakan GPM untuk mengukur kejadian hujan ekstrim didaerah Cina dan 
Cina Utara, Ginting (2019) menggunakan GPM dan PERSIANN untuk mengetahui perkiraan debit 
banjir DAS Progo, Pratiwi (2017) menggunakan GPM dan PERSIANN untuk mengevaluasi hasil prediksi 
hujan satelit terhadap hujan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini selanjutnya akan menggunakan 
satelit GPM dan PERSIANN CDR. 

Perubahan iklim adalah kondisi beberapa unsur iklim (curah hujan) yang intensitasnya cenderung 
berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata, menuju ke arah tertentu (meningkat 
atau menurun) (Rejekiningrum, 2014). Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia 
(antropogenik) yang berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang mendorong 
terjadinya pemanasan global dan telah berlangsung sejak hampir 100 tahun terkakhir (Balitbangtan 
2011). Data luaran Global Climate Model (GCM) merupakan alat utama untuk memprediksi iklim global. 
Salah satu GCM yang ada pada Assesment Report 5 adalah CanESM2 yang dikembangkan oleh lembaga 
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma) (Chim dkk., 2020). Pada penelitian ini 
selanjutnya akan menggunakan model iklim CanESM2 dengan 3 skenario masa depan yaitu RCP2.6, 
RCP4.5, dan RCP8.5. Resolusi spasial GCM masih cukup kasar namun bisa didekati ke skala lokal 
dengan menggunakan teknik downscaling, pada penelitian kali ini akan menggunakan teknik statistical 
downscaling  dengan bantuan perangkat lunak Statistical Downscaling Model (SDSM). 
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METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi dan data penelitian 

Lokasi penelitian berada pada DAS Tilong, yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. DAS Tilong dipilih sebagai daerah penelitian karena terdapat waduk yang difungsikan untuk 
memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, sehingga penting untuk mengetahui perubahan curah 
hujan terkait perubahan iklim agar bisa dilakukan upaya terkait dengan operasional waduk untuk 
memenuhi fungsinya dimasa depan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data hujan satelit yang 
sudah divalidasi dengan dua stasiun hujan yang berada dekat dengan DAS Tilong yaitu stasiun hujan 
Baun, dan stasiun hujan Tarus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data curah hujan harian 
dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, data curah hujan satelit GPM, data curah hujan satelit 
PERSIANN-CDR, dan data GCM CanESM2. Peta lokasi penelitian beserta lokasi stasiun hujan dan tata 
guna lahan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian 

Analisis curah hujan wilayah 
Curah hujan rerata dari hasil pengukuran hujan dibeberapa stasiun pengukuran dapat dihitung 

dengan metode Poligon Thiessen. Metode ini dipandang cukup baik karena memberikan koreksi 
terhadap kedalaman hujan sebagai fungsi luas daerah yang dianggap mewakili (Triatmodjo, 2008). 
Curah hujan rerata dengan cara Poligon Thiessen dihitung dengan Persamaan 1 sebagai berikut. 

𝑅 =
𝐴1𝑅1+𝐴2𝑅2+⋯+𝐴𝑛𝑅𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
               (1)  

Dimana R merupakan hujan rerata kawasan, An merupakan luas daerah yang mewakili stasiun 1, 2, … 
dst, Rn merupakan hujan pada stasiun 1, 2, … dst. 

Keakuratan hujan satelit 
Dalam penelitian Chen dkk., (2018) untuk mengkomparasi data hujan satelit GPM di area Cina 

menggunakan beberapa indikator statistik untuk menguji konsisteni hubungan antara data hujan satelit 
dan data hujan terukur. Koefisien korelasi yang dikenal luas dan paling sering digunakan adalah 
koefisien korelasi momen hasil kali Pearson yang dinotasikan dengan r, dimana rumus r adalah pada 
Persamaan 2. Selain koefisein korelasi, keakuratan data hujan satelit dapat dilihat dari nilai root mean 
square error (RMSE) dan BIAS. 

𝑟 =
𝑛∑ 𝑃𝐺−(∑𝑃𝑛

𝑖=1 )(∑𝐺)

√𝑛∑𝑃2−(∑𝑃)
2√𝑛∑𝐺2−(∑𝐺)

2
             (2) 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝐺𝑖)

2            (3) 

𝐵𝐼𝐴𝑆 =  
∑ (𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝐺𝑖)

∑ 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=1

             (4) 

Dimana P dan G merupakan data hujan satelit (mm) dan data hujan terukur di lapangan (mm) 
sedangkan n  merupakan jumlah hari atau bulan dalam analisis. 

Koreksi data satelit 
Penggunaan data hujan satelit sering mengalami kendala karena terdapat inkonsistensi (bias) 

terhadap data observasi, sehingga perlu dilakukan koreksi bias terlebih dahulu sebelum digunakan 
dalam kajian (Misnawati dkk., 2018). Metode Linear Scaling (LS) adalah metode koreksi bias paling 
sederhana, metode ini hanya mengoreksi rata-rata raw curah hujan satelit terhadap rata-rata observasi 
(satu momen statistik) (Kurnia dkk., 2020), berikut persamaan dari koreksi bias Linear Scaling. 

𝑃𝑐𝑜𝑟,𝑚 = 𝑃𝑟𝑎𝑤,𝑚 𝑥
𝜇(𝑃𝑜𝑏𝑠,𝑚)

𝜇(𝑃𝑟𝑎𝑤,𝑚)
            (5) 

Dimana Pcor,m adalah curah hujan satelit terkoreksi, Praw,m adalah curah hujan satelit, µ(Pobs,m) 
adalah rerata bulanan observasi, µ(Praw,m) rerata bulanan curah hujan satelit. Selanjutnya hasil koreksi 
akan dinilai kembali menggunakan 3 parameter statistik yaitu koefisien korelasi, RMSE dan BIAS. 

Model iklim 
Dalam kebanyakan studi tentang dampak perubahan iklim, GCM telah menjadi sarana utama yang 

digunakan untuk simulasi iklim global dan regional (Reshmidevi dkk., 2018). Salah satu model iklim 
yang akan digunakan pada penelitian ini adalah The Second Generation Canadian Earth System Model 
(CanESM2), model ini dikembangkan oleh CCCma. CanESM2 menyediakan tiga skenario RCP masa 
depan yaitu RCP2.6, RCP4.5, dan RCP8.5 dimulai dari tahun 2006 hingga 2100 (Chim dkk., 2020). 
Maksud dari masing masing skenario ini adalah, RCP2.6 dikembangkan untuk merepresentasikan 
skenario yang mengarah pada tingkat konsentrasi gas rumah kaca yang sangat rendah, RCP4.5 adalah 
skenario konsentrasi CO2 tingkat menengah dimana total pencemaran radiasi stabil pada 4,5 Wm-2, 
RCP8.5 merupakan penstabilan tekanan radiasi yang tumbuh pada 8,5 Wm-2 (Thomson dkk., 2011; 
Vuuren dkk., 2011). Selain data luaran GCM, data reanalysis dari NCEP (National Centers for 
Environmental Prediction) dan NCAR (National Center for Atmospheric Research) juga diperlukan untuk 
keperluan metode downscaling. Dataset NCEP mulai dari tahun 1961 hingga 2015. CanESM2 memiliki 
ensambel variabel predictor hingga sejumlah 25 variabel dasar serta jumlah curah hujan total. Variabel 
ini disajikan dalam bentuk grid yang memudahkan untuk pemilihan lokasi terdekat.  

SDSM merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk menghasilkan skenario perubahan 
iklim beresolusi tinggi (Wilby dkk., 2004). Selama downscaling menggunakan SDSM, sebuah model 
regresi linier berganda dikembangkan antara beberapa variabel predictor skala besar yang dipilih dan 
predictand skala lokal seperti suhu dan curah hujan (Khan dkk., 2006).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis keakuratan data satelit 

Data hujan observasi dan data satelit PERSIANN berupa data hujan titik sedangkan data hujan 
satelit GPM menggunakan data hujan wilayah. Untuk keperluan evaluasi data hujan observasi dan 
satelit harus menggunakan data hujan yang sama yaitu data hujan rata-rata wilayah. Oleh karena itu 
data hujan observasi dan PERSIANN harus diubah menjadi curah hujan rata-rata wilayah dengan 
menggunakan Persamaan 1.  

Gambar 2 menunjukkan scatterplot dari curah hujan satelit GPM dan PERSIANN terhadap curah 
hujan observasi pada skala harian dan bulanan dari tahun 2000-2019 pada DAS Tilong. Hasil evaluasi 
menunjukan kedua satelit memiliki akurasi yang rendah pada skala harian dengan nilai r 0,444 untuk 
satelit PERSIANN dan 0,433 untuk satelit GPM. Namun terjadi peningkatan nilai r dari skala harian 
menjadi skala bulanan dengan nilai r 0,874 untuk satelit PERSIANN dan 0,926 untuk satelit GPM. Untuk 
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nilai RMSE terjadi peningkatan dari skala harian ke skala bulanan. Nilai positif pada hasil BIAS 
menunjukan curah hujan yang ditunjukkan satelit cenderung lebih besar dari curah hujan observasi, 
sedangkan sebaliknya jika nilai BIAS negatif.  

  

  

Gambar 2. Scatterplot curah hujan satelit terhadap curah hujan 
observasi pada DAS Tilong (a) curah hujan harian GPM, (b) curah hujan 

harian PERSIANN, (c) curah hujan bulanan GPM, (d) curah hujan 
bulanan PERSIANN 

Data satelit terkoreksi 
Untuk mendapat nilai korelasi yang lebih baik antara data curah hujan satelit dan data curah 

hujan observasi perlu dilakukan koreksi. Koefisien koreksi bulanan untuk setiap satelit dapat diperoleh 
dengan menggunakan Persamaan 5. Tabel 1 menunjukan nilai koreksi bulanan untuk satelit 
GPM dan PERSIANN. 

Tabel 1. Koefisien bias koreksi curah hujan satelit 
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agt Sep Okt Nov Des 
GPM 0,900 0,966 0,893 1,048 1,022 1,323 1,268 1,296 0,571 0,874 0,778 1,027 

PERSIANN 1,219 1,371 1,081 1,053 0,749 0,964 0,729 0,842 0,381 0,555 0,742 1,177 

Nilai koreksi pada satelit GPM menunjukan bahwa nilai curah hujan GPM cenderung lebih besar 
pada musim hujan (November s/d Maret) sedangkan pada satelit PERSIANN menunjukan nilai curah 
hujan PERSIANN cenderung lebih besar pada musim kemarau (April s/d Oktober). Tabel 2 menunjukan 
nilai hasil evaluasi curah hujan satelit GPM dan PERSIANN terhadap curah hujan obervasi pada DAS 
Tilong sebelum dan sesudah koreksi 

Tabel 2. Hasil evaluasi data curah hujan satelit dan curah hujan observasi pada DAS Tilong 

Satelit 
Sebelum dikoreksi Setelah dikoreksi 

r RMSE BIAS r RMSE BIAS 
GPM_d 0,433 12,678 0.060   0,436 12,175 1,86 x 10-16 
PERSIANN_d 0,444 10,071 -0,079 0,474 10,056 3,53 x 10-16 
GPM_m 0,926 60,323 0,057 0,932 56,349 2,81 x 10-16 

PERSIANN_m 0,874 80,088 -0,078 0,892 71,971 2,98 x 10-16 

Keterangan : _d skala harian; _m skala bulanan 

 
Hasil evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang cukup signifikan pada curah hujan satelit 

PERSIANN setelah dikoreksi baik pada skala harian maupun skala bulanan dapat dilihat pada Tabel 3. 
Curah hujan bulanan rerata GPM dan PERSIANN setelah dikoreksi juga menunjukan nilai yang hampir 
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sama dengan curah hujan observasi seperti yang terlihat pada Gambar 3. Curah hujan tahunan rerata 
antara satelit GPM dan PERSIANN setelah dikoreksi memiliki nilai yang hampir sama dengan curah 
hujan tahunan rerata observasi pada DAS Tilong yaitu berkisar pada 1400 mm/tahun.  

  

Gambar 3. Perbandingan curah hujan bulanan rerata (a) sebelum dikoreksi, (b) setelah 
dikoreksi 

Proyeksi curah hujan masa depan 
Curah hujan satelit hasil koreksi kemudian diproyeksi dengan menggunakan bantuan perangkat 

lunak SDSM. Sebelum memproyeksi data hujan masa depan dilakukan pemilihan predictor untuk data 
satelit dan observasi menggunakan metode yang dipakai oleh Mahmood dan Babel (2013). Tabel 3 
menunjukkan 3 predictor terpilih. 

Tabel 3. Predictor-predictor terpilih 
Observasi GPM PERSIANN 
P*1_ugl P*p1_ugl P*p1_ugl 
P*p500gl P*ptempgl P*p5_zgl 
P*850gl P*p500gl P*p1zhgl 

 
Selanjutnya dilakukan proses kalibrasi model untuk membuat hubungan bulanan dengan 

menggunakan metode ordinary least square untuk optimasi, metode fourth-root untuk transformasi dan 
skenario conditional. Proyeksi hujan akan dilakukan untuk 2 periode masa depan yakni periode 2030an 
(2020-2039) dan periode 2050an (2040-2059) dengan 3 skenario yaitu RCP2.6, RCP4.5 dan RCP8.5. Untuk 
kalibrasi model menggunakan data re-analysis NCEP/NCAR dan CanESM2 historis dengan periode 
2000-2005 baik untuk curah hujan observasi maupun curah hujan satelit. Tabel 4a menunjukan nilai 
RMSE pada tahap kalibrasi. 

Perbedaan curah hujan harian rerata exsisting dengan curah hujan yang dimodelkan oleh 
NCEP/NCAR dan CanESM2 berkisar antara 0,17-0,70 mm/hari dan 0,14-1,05 mm/hari berturut-turut. 
Validasi model menggunakan periode 2006-2019 dengan data CanESM2 skenario RCP2.6, RCP4.5 dan 
RCP8.5. Pada tahap validasi dilakukan juga pemilihan ensamble yang nantinya akan digunakan 
berdasarkan dengan nilai RMSE terendah. Ensamble terpilih ditampilkan pada Tabel 4b. Pada tahap 
validasi curah hujan harian rerata eksisting dengan hasil pemodelan memiliki nilai lebih kecil dari hasil 
kalibrasi berkisar antara 0,11-0,63 mm/hari untuk RCP2.6, 0,03-0,56 mm/hari untuk RCP4.5 dan 0,10-
0,63 mm/hari untuk RCP8.5. Nilai RMSE pada tahap validasi menunjukan nilai yang cenderung lebih 
kecil dari nilai pada tahap kalibrasi, dikarenakan perbedaan pada periode data yang digunakan, dimana 
pada periode validasi data yang digunakan lebih panjang dari data pada periode kalibrasi. 

 
  



  Prosiding CEEDRiMS 2021 
ISBN: 978-602-361-385-4 Inovasi Teknologi dan Material Terbarukan Menuju Infrastruktur 

 Yang Aman Terhadap Bencana dan Ramah Lingkungan 

30 

Tabel 4. Nilai RMSE pada tahap kalibrasi dan validasi 
(a) Kalibrasi (b) Validasi 

Satelit 
Curah Hujan 

CH (mm) RMSE 

Observasi   

Eksisting 4,21  

NCEP 4,84 12,8648 

CanESM2 Historis 4,35 12,7362 

GPM   

Eksisting 3,58  

NCEP 4,28 14,1124 

CanESM2 Historis 4,63 14,4180 

PERSIANN   

Eksisting 4,08  

NCEP 4,25 9,1484 

CanESM2 Historis 4,69 8,9314 
 

Satelit 
Curah Hujan 

Ensamble CH 
(mm) RMSE 

Observasi    

Eksistin
g 

 3,82  

RCP2.6 59 3,93 12,3002 

RCP4.5 77 3.85 12,3567 

RCP8.5 100 3.92 12,3141 

GPM    

Eksistin
g 

 3,91  

RCP2.6 46 4,52 13,8807 

RCP4.5 26 4,47 13,7898 

RCP8.5 76 4,56 14,2841 

PERSIANN    

Eksistin
g 

 3,88  

RCP2.6 59 4,51 9,1124 

RCP4.5 11 4,40 9,0912 

RCP8.5 58 4,47 9,2028 
 

Analisis data hujan masa depan 
Analisis data hujan masa depan dengan model CanESM2 skenario RCP2.6, RCP4.5 dan RCP8.5 

menunjukan hasil yang bervariasi baik untuk curah hujan observasi, curah hujan satelit GPM dan 
PERSIANN. Curah hujan bulanan hasil prediksi periode 2030an dan 2050an ditunjukan pada Gambar 4. 

 

  

  

  
Gambar 4. Perbandingan curah hujan bulanan rerata (a) CH observasi periode 2030an, (b) CH 

observasi periode 2050an, (c) CH GPM periode 2030an, (d) CH GPM periode 2050an, (e) CH 
PERSIANN periode 2030an, (f) CH PERSIANN periode 2050an 
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Curah hujan rerata bulanan masa depan pada hujan observasi dan hujan satelit GPM menunjukan 
pola yang hampir sama yaitu mengalami penurunan pada bulan April sampai dengan September, 
Desember dan Januari. Namun pada hujan satelit PERSIANN menunjukan terjadinya peningkatan 
hampir pada setiap bulan untuk setiap skenario RCP pada periode 2030an dan 2050an. Hasil proyeksi 
curah hujan bulanan rerata menunjukan bahwa satelit GPM memberikan nilai peningkatan yang cukup 
ekstrim dibanding hujan observasi dan satelit PERSIANN. Pada satelit GPM peningkatan curah hujan 
terjadi hingga 391% pada bulan Oktober periode 2050an RCP8.5 sedangkan untuk satelit PERSIANN 
peningkatan curah hujan sebesar 40% pada bulan Oktober dengan periode dan skenario RCP yang sama 
dengan satelit GPM. Berdasarkan dari hasil proyeksi diketahui bahwa peningkatan curah hujan 
tertinggi pada DAS Tilong terjadi pada bulan Oktober baik pada hujan observasi, GPM dan PERSIANN.  

Curah hujan rerata tahunan pada hujan observasi menunjukan adanya penurunan terhadap 
kondisi eksisting untuk periode 2030an dan 2050an pada tiga skenario RCP. Sedangkan hujan rerata 
tahunan satelit GPM dan satelit PERSIANN hasil simulasi menunjukan pola yang sama yaitu hujan 
skenario RCP4.5 lebih tinggi dibandingkan RCP2.6 dan RCP8.5 pada periode 2030an dan 2050an 
terhadap kondisis eksisting. Hujan rerata tahunan observasi mengalami penurunan terendah pada 
skenario RCP4.5 periode 2050an sebesar 7,9%, hujan rerata tahunan satelit GPM mengalami kenaikan 
tertinggi pada skenario RCP4.5 periode 2050an sebesar 12,4% dan hujan rerata tahunan PERSIANN 
mengalami kenaikan tertinggi pada skenario RCP8.5 periode 2030an sebesar 10,9%. Gambar 5 
menunjukan perbandingan curah hujan rerata tahunan observasi, satelit GPM dan satelit PERSIANN 
untuk tiga skenario RCP dan dua periode masa depan. 

 

  

 
Gambar 5. Perbandingan curah hujan rerata tahunan masa depan (a) RCP2.6, (b) RCP4.5, (c) 

RCP8.5 

 

KESIMPULAN 
Hasil analisis menunjukan satelit PERSIANN memiliki kinerja yang lebih baik untuk skala harian 

dengan nilai r 0,444, sedangkan satelit GPM menunjukan kinerja yang lebih baik untuk skala bulanan 
terhadap hujan observasi DAS Tilong dengan nilai r 0,926. Curah hujan observasi dan satelit GPM 
menunjukan adanya kesamaan pola penurunan curah hujan di masa depan yaitu pada bulan April 
sampai dengan September. Adanya kesamaan pola curah hujan rerata bulan hujan observasi dan GPM 
disebabkan oleh tingginya nilai korelasi skala bulanan antara hujan observasi dan GPM sehingga 
menghasilkan pola yang sama meskipun dengan nilai yang berbeda, dimana satelit GPM memberikan 
nilai yang lebih tinggi dari nilai curah hujan observasi. Pada analisis curah hujan rerata tahunan 
menunjukan bahwa curah hujan satelit GPM dan PERSIANN menunjukan terjadi peningkatan curah 
hujan terhadap nilai eksisting pada periode 2030an dan 2050an dengan tiga skenario RCP, sedangkan 
hujan observasi menunjukan nilai yang sebaliknya yaitu terjadi penurunan curah hujan. Berdasarkan 
hasil analisis dapat dikatakan bahwa satelit GPM merupakan satelit yang dapat menggambarkan nilai 
curah hujan pada DAS Tilong dengan baik pada kondisi eksisting maupun masa depan. Dapat dilihat 
dari tingginya nilai korelasi pada skala bulanan selain itu dapat dilihat juga dari kesamaan pola pada 
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hasil proyeksi curah hujan masa depan. Oleh karena itu satelit GPM dapat dikatakan bisa digunakan 
untuk menggambarkan kondisi curah hujan pada DAS Tilong. 
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