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ABSTRAK

PERENCANAAN DINDING PENAHAN TANAH PADA SUNGAI WAY
HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

Rizki Abadian Nur

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air merendam daratan, Uni
Eropa mendefinisikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan
yang biasanya tidak terendam air. Berdasarkan sumber air yang menjadi
penampung di bumi, jenis banjir dibedakan menjadi tiga, yaitu banjir sungai,
banjir danau, dan banjir laut pasang. Banjir yang terjadi disejumlah daerah
di Lampung yang disebabkan oleh meluapnya air-air dari sungai seperti sungai
Way Hui yang dipicu oleh beberapa hal, yaitu sampah, penyempitan sungai dan
drainase, serta curah hujan yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa data hujan pada daerah studi. Selain
itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk melakukan perhitungan hujan
rancangan dan banjir rancangan pada daerah studi dan melakukan perencanaan
dinding penahan tanah pada daerah studi tersebut. Pada penelitian ini prosedur
yang digunakan adalah pengumpulan data hujan dan data DAS, perhitungan dan
analisa hujan kawasan, perhitungan dan analisa hujan rancangan, perhitungan
dan analisa intensitas hujan, perhitungan dan analisa debit rancangan,
perhitungan dan analisa stabilitas lereng, dan rencana anggaran biaya (RAB).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan stabilitas lereng menggunakan
Metode Fellenius dan Metode Bishop. Setelah dilakukan perhitungan maka
diperoleh angka keamanan (FK) sebesar 1,317 untuk Metode Fellenius, dan
angka keamanan (FK) untuk Metode Bishop sebesar 1,351. Dengan hasil tersebut
maka memenuhi syarat aman yaitu FK > 1 untuk perencanaan dinding penahan
tanah pada sungai Way Hui. Kemudian penulis menghitung rencana anggaran
biaya (RAB) untuk membangun dinding penahan tanah tersebut dan diperoleh
harga sekitar Rp. 428.215.506,00 (empat ratus dua puluh delapan juta, dua ratus
lima belas ribu, lima ratus enam rupiah).

Kata kunci : banjir, stabilitas lereng, debit banjir



ABSTRACT

DESIGN OF RETAINING WALL IN THE WAY HUI RIVER AT
THE REGENCY OF SOUTHERN LAMPUNG

by

Rizki Abadian Nur

Flooding is an event that occurs when water flows water on the land, the EU
defines flooding as a temporary immersion by water on land that is not normally
submerged in water. Based on water sources that become reservoirs on earth, the
type of flood is divided into three, namely river flood, lake flood, and flood tides.
Floods that occur in some areas in Lampung are caused by overflow of water
from rivers such as Way Hui rivers triggered by several things, namely garbage,
river narrowing and drainage, and high rainfall.

This study aims to analyze rainfall data in the study area. In addition, the plan
also aims to calculate the design of rain and flood design in the study area and
conduct retaining wall planning in the study area. In this study, the procedures
used are data collection of rainfall and river basin data, calculation and rainfall
analysis, calculation and analysis of rainfall design, calculation and analysis of
rainfall intensity, calculation and design of debit analysis, calculation and
analysis of slope stability, And Plan budget (RAB) budget.

The results showed that the calculation of slope stability using Fellenius Method
and Bishop Method. After the calculation, the security number (FK) of 1,317 for
the Fellenius Method, and the security number (FK) for the Bishop Method is
1.351. With these results, the FK> 1 qualified safe is for the planning of retaining
wall in Way Hui river. Then the authors calculate the cost budget plan (RAB) to
build the retaining wall of the land and obtained a price of about
Rp. 428.215.506,00 (four hundred twenty eight million, two hundred fifteen
thousand, five hundred and six rupiah).

Keywords: flood, slope stability, flood discharge
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air merendam daratan,

Uni Eropa mendefinisikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air

pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir diakibatkan oleh

volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau

menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya.

Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah

hujan dan pencairan salju musiman, namun banjir yang terjadi tidak besar

kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa,

kota, dan permukiman lain. Di mata masyarakat, pengertian banjir adalah

negatif karena selalu bersifat merugikan oleh karena itu pengertian banjir

secara umum dapat diartikan sebagai bencana alam karena selain merusak

harta benda juga berpotensi menghilangkan nyawa. Kerusakan paling parah

tentunya terjadi pada daerah padat penduduk terutama yang berada di

bantaran sungai atau daerah yang terkena banjir periodik. (Wikipedia, 2015)

Salah satu contoh sungai yang sering terjadi banjir adalah sungai

Ciliwung, sungai Ciliwung adalah salah satu sungai terpenting di pulau Jawa

terutama karena melalui wilayah ibukota DKI Jakarta dan kerap

menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya.
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Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung bisa dibilang akrab

dengan banjir. Namun bencana banjir akibat meluapnya sungai mengalir di

ibukota tersebut tetap saja membuat warga was-was dan kerepotan. Setiap

banjir datang warga harus siap mengungsi dan ketika mulai surut warga

disibukkan oleh sisa-sisa lumpur yang mengotori rumah. Namun surutnya

banjir kiriman ini tetap saja membuat warga was-was karena banjir kerap

datang kendati hujan tidak turun di Jakarta.

Banjir biasanya terjadi saat hujan deras yang turun terus menerus

sepanjang hari. Air menggenangi tempat-tempat tertentu dengan ketinggian

tertentu. Banjir mengikis permukaan tanah sehingga terjadi endapan tanah di

tempat-tempat yang rendah. Banjir dapat mendangkalkan sungai, kolam, atau

danau.

Sesudah banjir, lingkungan menjadi kotor oleh endapan tanah dan

sampah. Banjir dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat, luka ringan,

atau hilangnya orang. Banjir dapat menyebabkan kerugian yg besar baik

secara moril maupun materiil. Berdasarkan sumber air yang menjadi

penampung di bumi, jenis banjir dibedakan menjadi tiga, yaitu banjir sungai,

banjir danau, dan banjir laut pasang.

1.2 Identifikasi Masalah

Sungai-sungai yang mengalir di daerah Lampung diantaranya, Way

Sekampung, Way Semaka, Way Seputih, Way Jepara, Way Tulangbawang,

Way Mesuji. Way Sekampung mengalir di daerah kabupaten Tanggamus,

Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Selatan. Anak sungainya banyak, tetapi
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tidak ada yang panjangnya sampai 100 km. Way Seputih mengalir di daerah

kabupaten Lampung Tengah dengan anak-anak sungai sebagai berikut, Way

Terusan, Way Pengubuan, Way Pegadungan, Way Raman. Way

Tulangbawang mengalir di kabupaten Tulangbawang dengan anak-anak

sungai di antaranya, Way Kanan, Way Rarem, Way Umpu, Way Tahmy,

Way Besay, Way Giham. Way Mesuji yang mengalir di perbatasan provinsi

Lampung dan Sumatera Selatan di sebelah utara mempunyai anak sungai

bernama Sungai Buaya. Diantara sungai-sungai diatas, sungai yang sering

terjadi banjir adalah sungai Way Rarem Kabupaten Lampung Utara.

Banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Lampung yang disebabkan oleh

meluapnya air-air dari sungai seperti sungai Way Hui yang dipicu oleh

beberapa hal, yaitu sampah, penyempitan sungai dan drainase, serta curah

hujan yang tinggi. Sungai-sungai yang ada mengalami penyempitan saluran

air dikarenakan banyak pengembang (perumahan) yang tidak berwawasan

lingkungan dan drainase yang baik. Dengan sistem drainase yang buruk dan

banyaknya kumpulan sampah menyebabkan aliran air menjadi macet dan

menimbulkan banjir (Yulvianus, 2013).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka

penelitian ini bertujuan untuk menganalisa debit banjir pada Sungai Way

Hui agar nantinya dapat memberikan solusi bagaimana cara menanggulangi

banjir yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
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Bagaimanakah prosedur perhitungan perencanaan dinding penahan tanah

pada sungai Way Hui?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa data hujan pada daerah studi.

2. Melakukan perhitungan hujan rancangan dan banjir rancangan pada daerah

studi.

3. Melakukan perencanaan dinding penahan tanah pada daerah studi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Daerah yang di studi adalah DAS Way Hui.

2. Perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan hujan rancangan dan

banjir rancangan pada DAS Way Hui.

3. Perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan stabilitas lereng dan

rencana anggaran biaya (RAB) pada Sungai Way Hui



 

 

 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hujan (presipitasi) 

 Presipitasi adalah istilah umum untuk menyatakan uap air yang 

mengkondensasi dan jatuh dari atmosfir ke bumi dalam segala bentuknya 

dalam rangkaian siklus hidrologi. 

Bentuk presipitasi yang ada di bumi ini berupa : 

a. Uap air yang jatuh berbentuk cair disebut hujan (rainfall) dan jika 

berbentuk padat disebut salju (snow). 

b. Embun, merupakan hasil kondensasi di permukaan tanah atau 

tumbuh-tumbuhan dan kondensasi dalam tanah. 

c. Kabut, pada saat terjadi kabut partikel-partikel air diendapkan diatas 

permukaan tanah dan tumbu-tumbuhan.   

 Salah satu bentuk presipitasi yang terpenting di Indonesia adalah 

hujan, maka pembahasan mengenai presipitasi ini selanjutnya hanya 

dibatasi pada hujan saja. Jika kita membicarakan data hujan terdapat 

lima buah unsur yang harus ditinjau yaitu : 

1. Intensitas (i), adalah laju curah hujan : tinggi air per satuan waktu, 

misalnya mm/menit, mm/jam, mm/hari.  

2. Lama waktu atau durasi (t), adalah lamanya curah hujan terjadi dalam 
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menit atau jam. 

3. Tinggi hujan (d), adalah banyaknya atau jumlah curah hujan yang 

dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan datar, dalam mm. 

4. Frekuensi (T), adalah frekuensi kejadian terjadinya hujan, biasanya 

dinyatakan dengan waktu ulang T, misalnya sekali dalam T tahun. 

5. Luas (A), adalah luas geografis curah hujan, dalam km². 

 Kejadian hujan dapat dipisahkan menjadi dua grup, yaitu hujan aktual 

dan hujan  rencana.  Hujan  aktual  adalah  rangkaian  data  pengukuran  

di  stasiun  hujan selama periode tertentu. Hujan rencana adalah 

hyetograf hujan yang mempunyai karakteristik terpilih. Hujan rencana 

mempunyai karakteristik yang secara umum  sama dengan karakteristik 

hujan yang terjadi pada masa lalu, sehingga menggambarkan 

karakteristik umum kejadian hujan yang diharapkan terjadi pada masa 

mendatang.  

 Curah hujan harian adalah hujan yang terjadi dan tercatat pada stasiun 

pengamatan  curah  hujan  setiap  hari  (selama  24  jam).  Data curah 

hujan  harian biasanya dipakai untuk simulasi kebutuhan air tanaman, 

simulasi operasi waduk.   

  Curah hujan harian maksimum adalah  curah hujan harian tertinggi 

dalam tahun pengamatan pada suatu stasiun tertentu. Data ini biasanya 

dipergunakan untuk perancangan bangunan hidrolik sungai seperti 

bendung, bendungan, tanggul, pengaman sungai dan drainase. 
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 Curah hujan bulanan adalah jumlah curah hujan harian dalam satu 

bulan pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. Data ini 

biasanya dipergunakan untuk simulasi kebutuhan air dan menentukan 

pola tanam. 

 Curah hujan tahunan adalah  jumlah curah hujan bulanan dalam satu 

tahun pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. 

2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu daerah yang dibatasi 

oleh batas topografi yang tinggi, di mana hujan yang jatuh ke dalam 

daerah tersebut akan terkumpul di badan-badan airnya dan dialirkan ke 

arah hilir melalui jaringan pelepasan atau outlet. Komponen-komponen 

dari suatu DAS adalah: batas-batas DAS, sungai utama beserta badan air 

yang lainnya, outlet, dan daerah DAS itu sendiri. Ilustrasi sederhana dari 

sebuah DAS dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Bentuk dan luas DAS berbeda satu dengan yang lainnya. Luas DAS 

biasanya dikategorikan menjadi DAS kecil, DAS sedang, dan DAS besar. 

Tetapi batasan-batasan mengenai hal tersebut tidaklah begitu jelas 

sehingga orang biasanya menilai besar kecilnya DAS dari jumlah sub-

DAS nya. Sebagai contoh: DAS Brantas di Jawa Timur dapat 

dikategorikan sebagai DAS besar karena merupakan gabungan dari 

beberapa sub-DAS atau DAS yang lebih kecil seperti DAS Lesti. DAS-

DAS kecil biasanya ditemukan di daerah pantai yang berbukit seperti 
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DAS-DAS di daerah Panjang, Propinsi Lampung. DAS-DAS ini biasanya 

hanya terdiri dari satu sungai utama dengan beberapa anak sungai kecil. 

Luas dari DAS kecil biasanya berkisar belasan atau puluhan hektar tetapi 

di bawah seratus hektar. 

 

Gambar 2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

2.3 Debit 

Menurut Soemarto (1987) debit diartikan sebagai volume air yang 

mengalir per satuan waktu melewati suatu penampang melintang palung 

sungai, pipa, pelimpah, akuifer dan sebagainya. Data debit diperlukan 

untuk menentukan volume aliran atau perubahan-perubahannya dalam 

suatu sistem DAS.  

Debit sungai, dengan distribusinya dalam ruang dan waktu, 

merupakan informasi penting yang diperlukan dalam perencanaan 

bangunan air dan pemanfaatan sumberdaya air. 
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Debit sungai di suatu lokasi dapat diperkirakan dengan cara berikut : 

1. Pengukuran di lapangan (di lokasi yang ditetapkan), 

2. Berdasarkan data debit dari stasiun di dekatnya, 

3. Berdasarkan data hujan, 

4. Berdasarkan pembangkitan data debit. 

Pengukuran debit di lapangan dapat dilakukan dengan membuat stasiun 

pengamatan atau dengan mengukur debit di bangunan air seperti bendung 

dan peluap. Dalam hal yang pertama, parameter yang diukur adalah 

tampang lintang sungai, elevasi muka air, dan kecepatan aliran. 

Selanjutnya, debit aliran dihitung dengan mengalikan luas tampang dan 

kecepatan aliran. 

Menurut Soewarno (1991), pengukuran debit dapat dilakukan secara 

langsung (direct) atau tidak langsung (indirect). Pengukuran debit 

dikatakan langsung apabila kecepatan alirannya diukur secara langsung 

dengan alat ukur kecepatan aliran. Berbagai alat ukur kecepatan aliran 

adalah sebagai berikut:  

a. Pengukuran kecepatan aliran dengan pelampung (floating method);  

b. Pengukuran menggunakan alat ukur arus (current meter);  

c. Pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan zat warna 

(dillution method).  Sering di suatu lokasi yang akan dibangun 

bangunan air tidak terdapat pencatatan debit sungai dalam waktu 
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panjang. Dalam keadaan tersebut terpaksa debit diperkirakan 

berdasarkan: 

1. Debit di lokasi lain pada sungai yang sama 

2. Debit di lokasi lain pada sungai di sekitarnya 

3. Debit pada sungai lain yang berjauhan tetapi mempunyai 

karakteristik yang sama. 

Debit di lokasi sungai yang ditinjau, dihitung berdasarkan 

perbandingan luas DAS yang ditinjau dan DAS stasiun referensi. 

2.4 Analisa Hujan Kawasan 

Pengukuran hujan di stasiun-stasiun hujan merupakan titik (point 

rainfall), sedangkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis adalah 

hujan yang terjadi dalam suatu DAS tertentu (catchment rainfall). Untuk 

memperkirakan hujan rata-rata DAS dapat dilakukan dengan beberapa 

metode sebagai berikut ini (Chow dan Maidment, 1988; Harto, 2000). 

1. Metode Aritmatik 

Metode ini merupakan perhitungan curah hujan wilayah dengan 

rata-rata aljabar curah hujan di dalam dan sekitar wilayah yang 

bersangkutan. 

 ̅ = 
                

 
 ……………..……………….. (2.1) 

dimana : 

 ̅  = hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

      = hujan yang tercatat di stasiun n pada hari 
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yang sama (mm) 

n  = jumlah stasiun hujan 

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan cara aritmatik ini 

hampir sama dengan cara lain apabila jumlah stasiun pengamatan 

cukup banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah. Keuntungan 

perhitungan dengan cara ini adalah lebih obyektif. 

2. Metode Poligon Thiesen 

Metode ini digunakan apabila dalam suatu wilayah stasiun 

pengamatan curah hujannya tidak tersebar merata. Curah hujan rata-

rata dihitung dengan mempertimbangkan pengaruh tiap-tiap stasiun 

pengamatan, yaitu dengan cara menggambar garis tegak lurus dan 

membagi dua sama panjang garis penghubung dari dua stasiun 

pengamatan. Curah hujan wilayah tersebut dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut. 

 ̅ = 
                      

 
…………………….……...........(2.2) 

dimana : 

 ̅  = hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

      = hujan yang tercatat di stasiun n pada hari 

yang sama (mm)  

n  = jumlah stasiun hujan 

      = luas daerah hujan 1 sampai n (km
2
) 

A  = luas total DAS (km
2
) 
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Metode Poligon Thiesen ini akan memberikan hasil yang lebih teliti 

daripada cara aritmatik, akan tetapi penentuan stasiun pengamatan 

dan pemilihan ketinggian akan mempengaruhi ketelitian hasil. 

Metode ini termasuk memadai untuk menentukan curah hujan suatu 

wilayah, tetapi hasil yang baik akan ditentukan oleh sejauh mana 

penempatan stasiun pengamatan hujan mampu mewakili daerah 

pengamatan. 

3. Metode Garis Isohyet 

Metode ini dipandang lebih baik tetapi bersifat subjektif dan 

tergantung pada keahlian, pengalaman dan pengatahuan pemakai 

terhadap sifat curah hujan di wilayah setempat. Perhitungan 

dilakukan dengan menghitung luas wilayah yang dibatasi garis 

isohyets dengan planimeter. Curah hujan wilayah dihitung 

berdasarkan jumlah perkalian antara luas masing-masing bagian 

isohyets (An) dengan curah hujan dari setiap wilayah yang 

bersangkutan (Rn) kemudian dibagi luas total daerah tangkapan air 

(A). Secara matematik persamaan tersebut sebagai berikut : 

 

 ̅= 
∑                

 
 

 
…………...……………………………...(2.3) 

dimana : 

 ̅ = curah hujan rata-rata wilayah atau daerah 

Rn = curah hujan di stasiun pengamatan ke-n 

Rn-1 = curah hujan di stasiun pengamatan ke-(n-1) 
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2.5 Analisa Hujan Rancangan 

Hujan rancangan adalah hujan harian maksimum yang akan 

digunakan untuk menghitung intensitas hujan. Untuk mendapatkan curah 

hujan digunakan dengan cara analisis frekuensi. Terdapat beberapa 

metode analisis frekuensi, dalam studi ini dipergunakan metode 

Distribusi Gumbel, Distribusi Log Pearson Tipe III, dan Log Normal. 

1. Distribusi Gumbel 

     Distribusi Gumbel dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 

    =  ̅ +    (0,78 y – 0,45)..………………….………....... (2.4) 

dengan : 

   = √
∑      

     
 

  = – Ln  (     (
   

 
)) 

dimana : 

       = Curah hujang dengan kata ulang Tr tahun (mm) 

      = Curah hujan maksimum rerata 

       = Simpangan baku 

      = Perubahan reduksi 

      = Jumlah data 

       = Data curah hujan (mm) 

      = Kata ulang dalam tahun 

Bentuk lain dari persamaan Gumbel adalah : 

    =  ̅ +    . K........................……………………………...(2.5) 
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dengan : 

K = 
     

  
 

dimana : 

K  = Konstanta 

    = Reduksi sebagai dari fungsi probabilitas 

      = Besaran fungsi dari jumlah data 

2. Distrbusi Log Pearson Type III 

Analisis frekuensi dengan metode Log Pearson Type III adalah 

sebagai berikut : 

    =    +G.S………………………………….………….(2.6) 

Standar deviasi, dengan persamaan : 

S = 

 

 
∑ (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

  
 

   
…...................................................(2.7) 

Koefisien kepencengan (skewnes), dengan persamaan : 

Cs = 
  ∑ (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

  
 

            …......…………………..…….....(2.8) 

Koefisien kepuncakan (kurtosis), dengan persamaan : 

Ck = 
  ∑ (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

  
 

                 ………………..……..………...(2.9) 

Keragaman sampel (variasi), dengan persamaan : 

Cv = 
 

     
…………………..………………………….....(2.10) 

Logaritma x dengan persamaan : 
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     =      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + G.S........………………………….………..(2.11) 

Antilog x 

x =         ..……………………………………………..(2.12) 

dimana : 

     = Logaritma debit atau curah hujan 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  = Logaritma rerata dari debit atau curah hujan 

     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = Logaritma debit atau curah hujan tahun ke-i 

G  = Konstanta Log Pearson Type III 

berdasarkan koefisien kepencengan 

    = Simpangan baku 

    = Koefisien kepencengan 

    = Koefisien kurtosis 

    = Keragaman sampel (variasi) 

   = Jumlah data 

3. Distribusi Log Normal 

Cara analisis metode Log Normal persamaannya sama seperti 

dengan Log Pearson Type III, dengan nilai koefisien asimetris Cs = 0. 

Persamaan distribusi Log Normal adalah sebagai berikut : 

     =     ̅̅ ̅̅ ̅̅  + Z.S...……………………………..…………..(2.13) 

Dengan z diambil dari tabel Log Pearson Type III dengan nilai Cs = 

0, sedangkan simpangan baku dihitung dengan rumus berikut : 

  = √
∑             ̅̅ ̅̅ ̅̅    

   

   
....……………………………....(2.14) 
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2.6 Analisa Intensitas Hujan 

Intensitas hujan adalah perbandingan antara besarnya curah hujan 

dengan waktu (dinyatakan dalam satuan mm/jam). Kegunaan dari 

perhitungan intensitas hujan ini adalah untuk perhitungan hidrograf debit 

banjir rencana. Terdapat banyak rumus untuk menghitung intensitas 

hujan dalam durasi dan kala tertentu. Rumus-rumus empiris yang dapat 

digunakan untuk menghitung intensitas hujan sebagai berikut. 

1) Rumus Mononobe 

Jika curah hujan yang ada adalah data curah hujan harian, maka 

untuk menghitung intensitas hujan dapat digunakan metode 

Mononobe (Joerson Loebis, 1992), yang dinyatakan dengan 

persamaan : 

  = 
  

  
(
  

 
)
  ⁄

…….........………………………….……..(2.15) 

dimana : 

   = hujan harian dengan kala ulang tertentu (mm) 

  = waktu puncak banjir (jam) yang dapat dicari dengan 

rumus : 

  = 
 

 
.....………………………………………………..…….(2.16) 

dimana : 

L = panjang sungai di daerah pengaliran (km) 

V = kecepatan hambat banjir (km/jam) yang dapat dicari 
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dengan rumus : 

  =   (
 

    
)
   

………………….....………………….....(2.17) 

dimana : 

H = beda elevasi titik terjauh pada daerah pengaliran 

            dengan elevasi titik control (km) 

2) Metode Talbott 

Apabila di lapangan terdapat data hujan jam-jaman, maka 

intensitas curah hujan dapat dihitung dengan metode Talbott (Joerson 

Loebis, 1992), dengan persamaan sebagai berikut : 

  = 
 

   
  ……………..……………………………………...(2.18) 

dimana : 

  = 
∑       

   ∑      
    ∑ (    ) 

   ∑     
   

∑      
    ∑     

   ∑     
   

 

  = 
∑       

   ∑     
     ∑ (    ) 

   

 ∑      
    ∑     

   ∑     
   

 

3) Sherman 

Rumus ini mungkin cocok untuk jangka waktu curah hujan yang 

lamanya lebih dari 2 jam. 

  = 
 

  
  ………………..……………………………………..(2.19) 

dimana : 

       = 
       [       ]                   

 [       ]        
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  = 
       [       ]             

 [       ]        
 

4) Ishiguro 

  = 
 

    
.....…………………………………………………(2.20) 

dimana : 

  = 
(      )(  ) (      )   

          
 

  = 
   (      )  (      )

          
 

2.7 Analisa Debit Rancangan 

Untuk memperoleh angka-angka kemungkinan besaran debit banjir 

pada banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai, analisis dilakukan 

dengan menggunakan data banjir terbesar tahunan atau curah hujan 

terbesar tahunan yang sudah terjadi. HSS merupakan metode yang tepat 

untuk menghitung debit banjir karena dari perhitungan HSS akan 

menghasilkan nilai debit tiap jam dan pada saat hujan mulai turun, waktu 

puncak banjir hingga akhir banjir, dibanding dengan metode Empiris. 

Terdapat beberapa metode HSS yang dapat digunakan dalam menghitung 

debit banjir yaitu metode Snyder, GAMA I, dan Nakayasu. 

1. Metode Snyder 

Gupta pada tahun 1989 (dalam Triatmodjo 2006) empat 

parameter yaitu waktu kelambatan, aliran puncak, waktu dasar, dan 
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durasi standar dari hujan efektif untuk hidrograf satuan dikaitkan 

dengan geometri fisik dari DAS dengan hubungan berikut. 

Tp = Ct (L Lc)0,3………………………………………………………...…………………………..
(2.21) 

Qp = CP A / tp……………………………………..………..………………………………………..(2.22) 

T = 3 + (tP / 8)…………………..…………………………………...(2.23) 

TD = tP / 5,5……………………………………………………...........(2.24) 

Apabila durasi hujan efektif tr tidak sama dengan durasi standar 

tD, maka: 

 TpR = tp + 0,25 (tr - tD)……………………………….……………..(2.25) 

QpR = Qp tp / tpR………………………………………...………..…..(2.26) 

dengan: 

 tD  : durasi standar dari hujan efektif (jam) 

 tr : durasi hujan efektif (jam) 

tp : waktu dari titik berat durasi hujan efektif tD ke puncak 

 hidrograf satuan (jam) 

tpR : waktu dari titik berat durasi hujan tr  ke puncak hidrograf 

 satuan (jam) 

 T : waktu dasar hidrograf satuan (hari) 

 Qp : debit puncak untuk durasi tD 

 QpR : debit puncak untuk durasi tr 
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 L : panjang sungai utama terhadap titik kontrol yang ditinjau 

  (km) 

Lc : jarak antara titik kontrol ke titik yang terdekat dengan titik  

  berat DAS (km) 

 A : luas DAS (km
2
) 

Ct : koefisien yang tergantung kemiringan DAS, yang bervariasi  

dari 1,4 sampai 1,7 

Cp : koefisien yang tergantung pada karakteristik DAS, yang  

bervariasi antara 0,15 sampai 0,19 

 Dengan menggunakan rumus-rumus tersebut di atas dapat 

digambarkan hidrograf satuan. Untuk memudahkan penggambaran, 

berikut ini diberikan beberapa rumus: 

 W50 = 
           

   
    …………………………………………………..(2.27) 

 W75 = 
           

   
    …………………………………………………..(2.28) 

Dengan W50 danW75  adalah lebar unit hidrograf pada debit 50% 

dan 75% dari debit puncak, yang dinyatakan dalam jam. Sebagai 

acuan, lebar W50  dan W75 dibuat dengan perbandingan 1:2; dengan 

sisi pendek di sebelah kiri dari hidrograf satuan (Triatmodjo, 2006) 
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2. Metode GAMA I 

Hidrograf satuan sintetis Gama I dikembangkan oleh Sri Harto 

(1993) berdasar perilaku hidrlogis 30 DAS di Pulau Jawa. Meskipun 

diturunkan dari data DAS di Pulau Jawa, ternyata hidrograf satuan 

sintetis Gama I berfungsi baik untuk berbagai daerah lain di 

Indonesia. HSS Gama I terdiri dari tiga bagian pokok yaitu sisi naik 

(rising limb), puncak (crest) dan sisi turun/resesi (recession limb). 

HSS Gama I terdiri dari empat variabel pokok, yaitu naik (time of 

rise - TR), debit puncak (Qp), waktu dasar (TB),dan sisi resesi yang 

ditentukan oleh nilai koefisien tampungan (K) yang mengikuti 

persamaan berikut:  

Q1 = Qp e –(t-tp)/K……………………………………………………….(2.29) 

dengan: 

Q1 : debit pada jam ke t (m
3/

d) 

Qp : debit puncak (m
3
/d) 

t : waktu dari saat terjadinya debit puncak (jam) 

K : koefisien tampungan  

Selanjutnya hidrograf satuan dijabarkan dengan empat variabel 

pokok, yaitu waktu naik (Tr), debit puncak (Qp), waktu dasar (Tb) 

dan koefisien tampungan (k) persamaan tersebut: 



22 
 

 

1. Waktu puncak HSS Gama I (TR) 

 

TR = 0.43 (
SF

L

.100
)3 + 1.0665 SIM + 1.2775…………...(2.30) 

2. Waktu dasar (TB) 

 
TB = 27.4132 Tr0.1457S-0.0986SN0.7344 RUA0.2574………………..…

(2.31) 

3. Debit puncak banjir (QP) 

 
QP = 0.1836 A0.5886Tr-0.4008JN0.2381……………………………………..

(2.32) 

4. Koefisien resesi 

 
K/C = 0.5617 A0.1798 S-0.1446SF-1.0897D0.0452………………………....

(2.33) 

5. Aliran dasar 

 
QB  = 0,4715 A0,6444 D0,943………………………………………...……..…..

(2.34) 
 

dengan : 

 

A :  luas DAS (km
2
) 

L :  panjang sungai utama (km) 

S :  kemiringan dasar sungai 

SF : faktor sumber, perbandingan antara jumlah panjang 

sungai tingkat satu dengan jumlah panjang sungai 

semua tingkat 

SN :  frekuensi sumber, perbandingan antara jumlah pangsa 



23 
 

 

  sungai tingkat satu dengan jumlah pangsa sungai semu 

tingkat 

WF :  faktor lebar, perbandingan antara lebar DAS yang 

diukur di titik sungai yang berjarak 0,75 L dengan 

lebar DAS yang diukur di sungai yang berjarak 0,25 L  

dari stasiun hidrometri. 

JN :  jumlah pertemuan sungai 

SIM :  faktor simetri, hasi kali antara faktor lebar (WF) 

dengan luas DAS sebelah hulu (RUA) 

RUA:   luas DAS sebelah hulu, perbandingan antara luas DAS 

   yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus garis 

  hubung antara stasiun hidrometri dengan titik yang  

paling dekat dengan titik berat DAS, melalui titik 

tersebut 

D :    kerapatan jaringan kuras, jumlah panjang sungai  

semua tingkat tiap satuan luas DAS 

 

Persamaan tambahan yang terkait dengan HSS Gama I adalah 

indeks infiltrasi atau Φ indeks. Besarnya Φ indeks dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

Φ = 1  4  3 – 3,859 . 10-6  A2  +  1,6985 . 10-13 (
 

  
)4………

(2.35) 

dengan: 

 Φ indeks : indeks infiltrasi (mm/jam) 
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A  : luas DAS (km
2
)  

SN  : frekuensi sumber 

3. Metode Nakayasu 

Hidrograf satuan sintetis Nakayasu dikembangkan berdasarkan 

beberapa sungai di Jepang (Soemarto, 1987). Penggunaan metode ini 

memerlukan beberapa karakteristik parameter daerah alirannya, 

seperti : 

a) Tenggang waktu dari permukaan hujan sampai puncak 

 hidrograf 

 (time of peak) 

b) Tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat 

 hidrograf (time lag) 

c) Tenggang waktu hidrograf (time base of hydrograph) 

d) Luas daerah aliran sungai 

e) Panjang alur sungai utama terpanjang (length of the longest 

 channel) 

Bentuk persamaan HSS Nakayasu adalah : 

 
)3,0(6,3

.

3,0TTp

RoCA
Qp


 …………………………………..(2.36) 

 

dengan : 

 

Qp = debit puncak banjir (m
3
/dtk) 
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Ro = hujan satuan (mm) 

Tp = tenggang waktu dari permulaan hujan sampai  

    puncak banjir (jam) 

T0,3 = waktu yang diperlukan oleh penurunan debit, dari  

    puncak sampai 30%dari debit puncak (jam) 

CA = luas daerah pengaliran sampai outlet (km
2
) 

 

Untuk menentukan Tp dan T0,3 digunakan pendekatan rumus 

sebagai berikut : 

Tp = tg + 0,8 tr…………………………………….(2.37) 

T0,3 = α                         ..(2.38) 

Tr = 0,5 tg sampai tg……………………………...(2.39) 

tg adalah time lag yaitu waktu antara hujan sampai debit 

puncak banjir (jam). tg dihitung dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 sungai dengan panjang alur L > 15 km : tg =0,4 + 0,058 L 

 sungai dengan panjang alur L < 15 km : tg = 0,21 L
0,7

 

Perhitungan T0,3 menggunakan ketentuan: 

α = 2  pada daerah pengaliran biasa 

α = 1,5 pada bagian naik hidrograf lambat, dan turun cepat 

α = 3 pada bagian naik hidrograf cepat, dan turun lambat 

 

 Pada waktu naik : 0 < t < Tp 

 Qa = (t/Tp)2,4......................................................................................
(2.40) 
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dimana Qa adalah limpasan sebelum mencapai debit puncak 

(m
3
/dt) 

 

 Pada kurva turun (decreasing limb) 

a. selang nilai  : 0 ≤ t ≤ (Tp + T0,3) 

 

Qd1 = 

 

3,03,0.
T

Tpt

Qp



………………………………….......(2.41) 

 

b. selang nilai  : (Tp + T0,3) ≤ t ≤ (Tp + T0,3 + 1,5 T0,3) 

 

Qd2 = 

 

3,0

3,0

5,1

5,0

3,0.
T

TTpt

Qp



…………………………...……(2.42) 

 

c. selang nilai  : t > (Tp + T0,3 + 1,5 T0,3) 

 

Qd3 = 

 

3,0

3,0

2

5,1

3,0.
T

TTpt

Qp



...................................................(2.43) 

 

2.8 Analisa Perhitungan Tebing Sungai 

Menurut Prof. Hoek (1981) kemantapan lereng biasanya dinyatakan 

dalam bentuk faktor keamanan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

F = Gaya penahan / Gaya penggerak, dimana: 

Fk > 1 berarti lereng aman 

Fk = 1 berarti lereng dalam keadaan seimbang 

Fk < 1 berarti lereng dianggap tidak stabil 

Penelitian terhadap kemantapan suatu lereng harus dilakukan bila 

longsoran lereng yang mungkin terjadi akan menimbulkan akibat yang 
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merusak dan menimbulkan bencana. Kemantapan lereng tergantung pada 

gaya penggerak dan penahan yang ada pada lereng tersebut. 

1. Perhitungan Faktor Keamanan Lereng 

Faktor Keamanan (F) lereng tanah dapat dihitung dengan berbagai 

metode. Longsoran dengan bidang gelincir (slip surface), F dapat 

dihitung dengan metode sayatan (slice method) menurut Fellenius 

atau Bishop. Untuk  suatu lereng dengan penampang yang sama, cara 

Fellenius dapat dibandingkan nilai faktor keamanannya dengan cara 

Bishop. Dalam mengantisipasi lereng longsor, sebaiknya nilai F yang 

diambil adalah nilai F yang terkecil, dengan demikian antisipasi akan 

diupayakan maksimal. Data yang diperlukan dalam suatu perhitungan 

sederhana untuk mencari nilai F (faktor keamanan lereng) adalah 

sebagai berikut : 

a. Data lereng (terutama diperlukan untuk membuat penampang 

lereng) 

Meliputi : sudut lereng, tinggi lereng, atau panjang lereng dari 

kaki lereng ke puncak lereng. 

b. Data mekanika tanah  

sudut geser dalam (φ: derajat) 

bobot satuan isi tanah basah (γwet ; g/cm3 atau kN/m3 atau 

ton/m3) 

kohesi (c ; kg/cm2 atau kN/m2 atau ton/m2) 

kadar air tanah (ω; %) 
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Data mekanika tanah yang diambil sebaiknya dari sampel tanah tak  

terganggu. Kadar air tanah (ω) diperlukan terutama dalam 

perhitungan yang menggunakan komputer (terutama bila memerlukan 

dataγdry atau bobot satuan isi tanah kering, yaitu :γdry = γwet/ ( 

1 + ω)). Pada lereng yang dipengaruhi oleh muka air tanah nilai F 

(dengan metoda sayatan, Fellenius) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan :   c = kohesi ( kN/m2 ) 

φ= sudut geser dalam (derajat) 

α= sudut bidang gelincir pada tiap sayatan (derajat) 

   µ = tekanan air pori (kN/m2) 

l = panjang bidang gelincir pada tiap sayatan (m); 

L = jumlah panjang bidang gelincir 

   µ i xli= tekanan pori di setiap sayatan (kN/m) 

W = luas tiap bidang sayatan (M2)  

X bobot satuan isi tanah (γ,kN/m3) 

Pada lereng yang tidak dipengaruhi oleh muka air tanah, nilai 

F adalah sbb :  

 

Cara analisis yang dibuat oleh A.W. Bishop (1955) menggunakan 

cara elemen dimana gaya yang bekerja pada tiap elemen (dapat 



29 
 

 

dilihat pada Gambar 2.3). Persyaratan keseimbangan yang diterapkan 

pada elemen yang membentuk lereng tersebut. Faktor keamanan 

terhadap keruntuhan didefinisikan sebagai perbandingan kekuatan 

geser maksimum yang dimiliki tanah di bidang longsoran (Stersedia) 

dengan tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan (Sperlu) 

(SKBI-2.3.06, 1987). 

FK = 

S
tersedia 

S
 perlu 

Bila kekuatan geser tanah adalah : 

  

Stersedia  = c'+(σ − µ)tanφ' = c'+σ' tanφ' , 

 
 

maka tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan adalah : 

 

 

 

 

 
  

Faktor keamanan dihitung berdasar rumus : 

 

 

 

Cara penyelesaian merupakan coba ulang (trial dan error) harga faktor 

keamanan FK di ruas kiri persamaan (2.19), dengan menggunakan 

Gambar 2.3 untuk mempercepat perhitungan (SKBI-2.3.06, 1987). 

Faktor keamanan menurut cara ini menjadi tidak sesuai dengan 

kenyataan, terlalu besar, bila sudut negatif (-) di lereng paling bawah 

mendekati 30˚ (Gambar 2.3). Kondisi ini bisa timbul bila lingkaran 

longsor sangat dalam atau pusat rotasi yang diandaikan berada dekat 

S
 perlu  

=
 

1 
(c '+(σ − µ)tanφ') ………………(2.44) 

 

FK  

   
 

 ∑ 1 (c ' l + (W − µl)tanφ')  
 

   

FK = 
m   

(2.45)   

W sinα 
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puncak lereng. Faktor keamanan yang diperoleh dengan cara ini lebih 

besar daripada dengan cara Fellenius (SKBI-2.3.06, 1987). 

 

Gambar 2.2. Suatu Gaya Pada Suatu Elemen Menurut Bishop. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari: 

3.1. Studi Literatur 

3.2. Pengumpulan Data Hujan dan Data DAS 

3.3. Perhitungan dan Analisa Hujan Kawasan 

3.4. Perhitungan dan Analisa Hujan Rancangan 

3.5. Perhitungan dan Analisa Intensitas Hujan 

3.6. Perhitungan dan Analisa Debit Rancangan 

3.7. Perhitungan dan Analisa Stabilitas Lereng 

3.8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur di lakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang 

berkaitan dan pernah dilakukan sebelumnya. Literatur mengenai daerah 

yang akan distudi akan didapatkan dari Balai Besar Wilayah Sungai 

Mesuji – Sekampung, Provinsi Lampung. 

3.2. Pengumpulan Data Hujan dan Data DAS 

Setiap penelitian akan membutuhkan data-data pendukung, baik data 

primer maupun sekunder. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan 

adalah data sekunder dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – 
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Sekampung, Provinsi Lampung, berupa data DAS Way Hui dan data 

debit (bila ada) maupun data hujan dari stasiun-stasiun yang berpengaruh. 

 

3.3. Perhitungan dan Analisa Hujan Kawasan 

Pengukuran hujan di stasiun-stasiun hujan merupakan titik (point 

rainfall), sedangkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis adalah 

hujan yang terjadi dalam suatu DAS tertentu (catchment rainfall). Untuk 

memperkirakan hujan rata-rata DAS dapat dilakukan dengan beberapa 

metode Metode Aritmatik, Metode Thiessen, dan Metode Isohyet. 

 

3.4. Perhitungan dan Analisa Hujan Rancangan 

Hujan rancangan adalah hujan harian maksimum yang akan digunakan 

untuk menghitung intensitas hujan. Untuk mendapatkan curah hujan 

rancangan (Rt) dilakukan melalui analisa frekuensi yaitu dengan Metode 

Gumbel, Metode Log Pearson III, dan Metode Normal. 

3.5. Perhitungan dan Analisa Intensitas Hujan 

Intensitas hujan adalah perbandingan antara besarnya curah hujan 

dengan waktu (dinyatakan dalam satuan mm/jam). Kegunaan dari 

perhitungan intensitas hujan ini adalah untuk perhitungan hidrograf debit 

banjir rencana. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung intensitas 

hujan dalam penelitian ini adalah Rumus Mononobe. 
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3.6. Perhitungan dan Analisa Debit Rancangan 

Untuk memperoleh angka-angka kemungkinan besaran debit banjir 

pada banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai, analisis dilakukan 

dengan menggunakan data banjir terbesar tahunan atau curah hujan 

terbesar tahunan yang sudah terjadi. HSS merupakan metode yang tepat 

untuk menghitung debit banjir karena dari perhitungan HSS akan 

menghasilkan nilai debit tiap jam dan pada saat hujan mulai turun, waktu 

puncak banjir hingga akhir banjir, dibanding dengan metode Empiris. 

Dalam penelitian ini metode HSS yang digunakan adalah Metode HSS 

Nakayasu. 

3.7. Perhitungan dan Analisa Stabilitas Lereng  

Kemantapan lereng biasanya dinyatakan dalam bentuk faktor 

keamanan (FK), penelitian terhadap kemantapan suatu lereng harus 

dilakukan bila longsoran lereng yang mungkin terjadi akan menimbulkan 

akibat yang merusak dan menimbulkan bencana. Kemantapan lereng 

tergantung pada gaya penggerak dan penahan yang ada pada lereng 

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Bishop dan Metode Fellenius. 

3.8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Rencana Anggaran Biaya adalah perhitungan banyaknya biaya 

yang diperlukan untuk bahan dan upah,serta biaya- biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.  
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Anggaran biaya merupakan harga dari bahan bangunan yang 

dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada 

bangunan yang sama akan berbeda- beda di masing- masing daerah, 

disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.  

Secara ringkas prosedur penelitian diatas dapat dilihat pada flow 

chart dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Bagan alir prosedur penelitian 

    Data Hujan      DAS 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Perhitungan dan Analisa Hujan Kawasan 

Perhitungan dan Analisa Hujan Rancangan 

 
     Perhitungan dan Analisa Intensitas Hujan 

 
     Perhitungan dan Analisa Debit Rancangan 

 

Selesai 

Perhitungan dan Analisa Stabilitas Lereng 

Lereng 

Stabil ? 

Mulai 

- Gambar Design Tebing Sungai 

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan  penulis dapat memgambil

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada perhitungan hujan rancangan dalam penelitian ini menggunakan

metode Log Pearson III dengan kala ulang sampai 100 (seratus) tahun,

diperoleh hasil perhitungan pada kala ulang 2 (dua) tahun sebesar 96,2

mm, kala ulang 5 (lima) tahun sebesar 115,4 mm, kala ulang 10 (sepuluh)

tahun sebesar 129,4 mm, kala ulang 25 (dua puluh lima) tahun sebesar

148,7 mm, kala ulang 50 (lima puluh) tahun sebesar 164 mm dan kala

ulang 100 (seratus) tahun sebesar 180,3 mm.

2. Pada perhitungan debit banjir rancangan penulis menggunakan metode

HSS Nakayasu, didapatkan debit rancangan tertinggi pada kala ulang 2

(dua) tahun sebesar  44,7 m³/detik, pada kala ulang 5 (lima) tahun sebesar

53,6 m³/detik, pada kala ulang 10 (sepuluh) tahun sebesar  60,2 m³/detik,

pada kala ulang 25 (dua puluh lima) tahun sebesar  69 m³/detik, pada kala

ulang 50 (lima puluh) tahun sebesar  76,2 m³/detik, dan pada kala ulang

100 (seratus) tahun sebesar  83,7 m³/detik.

3. Dalam perhitungan stabilitas lereng menggunakan Metode Fellenius dan

Metode Bishop, setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh angka

keamanan (FK) sebesar 1,317 untuk Metode Fellenius, dan angka
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keamanan (FK) untuk Metode Bishop sebesar 1,351. Dengan hasil tersebut

dapat kita ketahui bahwa angka keamanan stabilitas lereng yang dihitung

memenuhi syarat aman yaitu FK > 1 untuk membangun dinding penahan

sungai atau perkuatan lereng sungai pada area-area tertentu pada sungai

Way Hui.

4. Setelah dilakukan perencanaan dinding penahan tanah pada sungai Way

Hui, penulis menghitung rencana anggaran biaya (RAB) untuk

membangun dinding penahan tanah tersebut, maka diperoleh harga sekitar

Rp. 428.215.506,00 (empat ratus dua puluh delapan juta, dua ratus lima

belas ribu, lima ratus enam rupiah).

5.2 Saran

Beberapa saran dan rekomendasi diberikan sehubungan dengan penelitian

ini. Saran dan rekomendasi tersebut adalah :

1. Pada akhirnya hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi

bagaimana cara menanggulangi banjir yang ada di daerah sekitar sungai

Way Hui Kabupaten Lampung Selatan.

2. Setelah diketahui hasil debit banjir sungai Way Hui maka penulis

menyarankan kepada masyarakat sekitar sungai Way Hui dan pemerintah

Kabupaten Lampung Selatan agar tidak membuang sampah sembarangan,

memperbaiki saluran drainase dan menindaklanjuti segala sesuatu

pembangunan infrastruktur yang dapat membuat penyempitan sungai.
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