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PENGETAHUAN ALAM, FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS 
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Oleh 

Widi Tejakusuma 

 

Universitas Lampung sebagai salah satu universitas negeri pertama dan tertua di 

Provinsi Lampung terus meningkatkan kualitas akademiknya. Peningkatan 

fasilitas dan infrastruktur Universitas Lampung terus dilakukan agar dapat 

meningkatkan kualitas akademik maupun non-akademik. Salah satu bentuk 

peningkatan kualitas non-akademik adalah penataan lingkungan dengan 

perencanaan sistem drainase. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa 

titik genangan banjir yang terjadi pada saat musim penghujan tiba, hal ini 

disebabkan belum optimalnya sistem drainase eksisting di lingkungan Universitas 

Lampung.  

Analisis hidrologi dilakukan dengan tujuan tujuan menghitung debit rencana 

menggunakan metode rasional dan analisis hidrolika dilakukan untuk menghitung 

kapasitas saluran drainase eksisting. Sehingga dapat diketahui lokasi titik banjir 

yang terjadi dan perencanaan dimensi saluran yang baru. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, lokasi titik banjir terjadi pada 

ruas DN15 melimpas sepanjang 9,5 m. Perubahan penampang drainase baru pada 

titik DN63 sepanjang 56 m, DN64 sepanjang 45 m dan DN65 sepanjang 67 m 

perlu dilakukan karena masih berupa drainase alami dan kapasitas saluran tidak 

dapat menampung air limpasan langsung. 

 

 

Kata kunci : drainase, analisis hidrologi, analisis hidrolika, banjir. 

 



 
 

ABSTRACT 

ANALYSIS AND PLANNING DRAINAGE SYSTEM IN 

ENVIRONMENTAL UNIVERSITY LAMPUNG 
(CASE STUDY ZONE II : FACULTY OF MATHEMATICS AND SAINS, 
FACULTY OF MEDICINE, AND FACULTY OF TEACHER TRAINING 

AND EDUCATION) 
  

By 

Widi Tejakusuma 

  

Lampung University as one of the first and oldest universities in Lampung Province 

continues to improve its academic quality. The improvement of Lampung 

University facilities and infrastructure is continuously conducted in order to 

improve both academic and non-academic quality. The one of form non-academic 

quality improvement is environmental arrangement with the drainage system 

planning. It is intended to solve some of the flood puddles that occurred during the 

rainy season, due to the lack of not optimal yet system drainage existing in the 

University of Lampung. 

Hydrological analysis is performed with purpose to calculate the discharge plan 

using rational method and hydraulic analysis is performed for calculate the capacity 

of existing drainage channels. So we can know the location of the flood point that 

occurred and planning the new channel dimension. 

Based on the analysis that has been done, the flood point occurred at DN15 segment 

with 9.5 m long overflow. The change of new drainage section design at DN63 

point along 56 m, DN64 along 45 m and DN65 along 67 m needs to be done because 

there are still a natural drainage and channel capacity can’t accommodate 

immediate of water runoff. 

 

 

keywords : drainage, hydrological analysis, hydraulic analisis, floods. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Universitas Lampung sebagai salah satu universitas negeri pertama dan tertua 

di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu universitas terbaik di 

regional Sumatera dan terus meningkatkan kualitas akademiknya sehingga 

mampu memperoleh Akreditasi A dari BAN-PT tahun lalu. Oleh karena itu, 

peningkatan fasilitas dan infrastruktur Universitas Lampung terus dilakukan 

agar dapat meningkatkan kualitas secara akademik maupun nonakademik. 

Salah satu yang dicanangkan adalah masterplan Universitas Lampung berupa 

perencanaan pembangunan sistem drainase karena terdapat beberapa titik 

genangan banjir yang terlihat ketika musim penghujan tiba. 

         Banjir tersebut disebabkan oleh air hujan yang tergenang dan mengganggu 

aktifitas sosial maupun ekonomi. Dalam kondisi normal air hujan sebagian 

besar masuk ke dalam tanah (infiltrasi), sebagian lainnya dialirkan, dan 

sebagian lainnya menguap. Permasalahan muncul ketika air tersebut tidak 

masuk ke dalam tanah, tidak dialirkan dan mengakibatkan timbulnya 

genangan atau dalam kapasitas besarnya biasa disebut banjir. Maka, manusia 

membuat sebuah sistem jaringan yang disebut jaringan drainase untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.
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Secara umum, drainase didefinisikan sebagai rangkaian bangunan air dari 

suatu kawasan atau lahan dengan cara membuang kelebihan air yang 

melimpas serta penanggulangan dari akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan 

air tersebut. 

1.2    Perumusan Masalah 

Pada kondisi di alam, air hujan yang turun ke suatu kawasan atau lahan akan 

mengalir sesuai kontur tanah yang ada ke arah yang lebih rendah. Air hujan 

tersebut sebagian akan meresap ke dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lagi 

akan menjadi aliran permukaan (run off) yang kemudian dialirkan masuk ke 

dalam saluran-saluran drainase. Apabila kapasitas saluran drainase tersebut 

tidak mencukupi untuk menampung debit air hujan yang terjadi, maka akan 

mengakibatkan terjadinya banjir. Terjadinya banjir dibeberapa titik akan 

menjadi suatu permasalahan apabila telah merugikan dari aspek sosial 

maupun ekonomi. Drainase yang tidak berfungsi optimal menjadi penyebab 

banjir dikarenakan kondisi drainase yang mengalami sedimentasi, kondisi 

yang kurang baik (rusak), dimensi saluran yang tidak memadai dan hambatan 

aliran akibat bangunan lain disekitarnya. 

Pada penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kondisi 

drainase eksisting pada lingkungan Universitas Lampung yang berada di zona 

II yang meliputi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui kapasitas drainase eksisting dan titik genangan banjir serta 

permasalahan yang terjadi di lingkungan Universitas Lampung. 

b. Mendesain penampang saluran drainase dengan debit yang direncanakan. 

c. Mengetahui rancangan anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki drainase eksisting di lingkungan Universitas Lampung. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih spesifik dan tidak meluas dari 

topik yang akan dibahas.  Perlu diberi batasan-batasan masalah, antara lain: 

a. Data penampang drainase eksisting yang di survei berada di lingkungan 

Universitas Lampung. 

b. Desain penampang baru sesuai kaidah yang berlaku dan mendesain arah 

 

aliran. 

c. Studi kasus pada penelitian ini berada di zona II yaitu meliputi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan evaluasi sistem drainase di Lingkungan Universitas 

Lampung. 

b. Memberikan desain penampang drainase yang baru kepada civitas 

akademik Universitas Lampung agar menjadi masukan dan pertimbangan 
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yang bisa langsung dikerjakan yang berkesinambungan dengan 

Masterplan Universitas Lampung. 

c. Menjadi bahan pembelajaran dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

terutama dalam bidang perencanaan drainase perkotaan. 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Drainase 

Drainase berasal dari bahasa inggris yaitu drainage yang artinya 

mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase juga 

diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya 

dengan salinitas. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang 

tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat 

yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut (Suhardjono, 1948). 

Secara umum sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan 

air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara 

optimal. Disepanjang  sistem drainase sering  dijumpai  beberapa bangunan  

lainnya, seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (aquaduct), pelimpah, 

pintu-pintu air, bangunan terjun, kolam tando dan stasiun pompa (Suripin,  

2004). 

Drainase sering diabaikan oleh ahli hidraulik dan seringkali direncanakan 

seolah-olah bukan pekerjaan penting, atau paling tidak dianggap kecil 

dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan pengendalian banjir. Padahal 

pekerjaan drainase merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks, bisa jadi 

memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang lebih besar apabila dibandingkan
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dengan pekerjaan pengendalian banjir lainnya. Konsep dasar pengembangan 

sistem drainase yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, 

meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan 

(Suripin, 2004).  

2.2 Dasar-dasar Kriteria Perencanaan Drainase 

Tujuan perencanaan drainase adalah untuk mengalirkan genangan air sesaat 

yang  terjadi pada musim hujan serta dapat mengalirkan air kotor hasil 

buangan dari rumah tangga. Kelebihan air atau genangan air sesaat terjadi 

karena keseimbangaan air pada daerah tertentu terganggu. Disebabkan oleh 

air yang masuk ke dalam daerah tertentu lebih besar dari air yang keluar. Pada 

daerah perkotaan, kelebihan air terjadi oleh air hujan. Kapasistas infiltrasi 

pada daerah perkotaan sangat kecil sehingga terjadi limpasan air sesaat 

setelah hujan turun.  

Kriteria  dalam  perencanaan  dan  perancangan  drainase  perkotaan  secara 

umum yaitu (Suripin, 2004) : 

1.  Perencanaan drainase   haruslah sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas 

drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat 

sepenuhnya berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Pemilihan dimensi drainase harus diperkirakan keamanan dan      

keekonomisannya. 

3. Perencanaan drainase haruslah mempertimbangkan pula segi 

kemudahan dan nilai ekonomis dari pemeliharaan sistem drainase. 
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2.3 Analisis Hidrologi 

Analisis hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai 

fenomena hidrologi (Suripin, 2004). Hidrologi adalah suatu ilmu yang 

mempelajari seluk beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat fisik dan sifat 

kimianya, serta tanggapannya terhadap perilaku manusia. Dengan pengertian 

itu berarti ilmu hidrologi mencakup hampir semua masalah yang terkait 

dengan air, meskipun kemudian dalam perkembangannya ilmu hidrologi 

lebih berorientasi pada suatu bidang tertentu saja. 

 

2.4 Data Curah Hujan 

Curah hujan adalah tinggi atau tebalnya hujan dalam jangka waktu tertentu 

(lamanya pengamatan) yang dinyatakan dalam satuan milimeter (mm). Data 

curah hujan yang digunakan dalam analisis hidrologi untuk suatu perencanaan 

drainase perkotaan minimal 10 tahun pengamatan yang diperoleh dari stasiun 

pencatat curah hujan terdekat di lokasi perencanaan. Apabila data yang ada 

kurang dari 10 tahun diupayakan untuk melengkapinya dengan data dari 

stasiun lainnya yang terdekat. 

 

2.5 Data Hujan Yang Hilang 

Menurut Soewarno (2000) dalam bukunya “ Hidrologi Operasional Jilid 

Kesatu”, analisis hidrologi memang tidak selalu diperlukan pengisian data 

yang kosong atau hilang. Misal terdapat data kosong pada musim kemarau 

sedangkan analis data hidrologi tersebut menghitung debit banjir musim 

penghujan maka dipandang tidak perlu melengkapi data pada periode kosong 
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musim kemarau tersebut, tetapi bila untuk analisis kekeringan maka data 

kosong pada musim kemarau tersebut harus diusahakan untuk melengkapi.  

 

2.6  Curah Hujan Rerata 

 Hujan merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses 

 analisis hidrologi, karena kedalaman curah hujan (rainfall depth) yang turun  

 dalam suatu DAS akan dialihragamkan menjadi aliran di sungai, baik melalui 

limpasan permukaan (surface runoff), aliran antara (interflow, sub-surface 

runoff) maupun sebagai aliran air tanah (groundwater flow) ( Sri Harto, 1993). 

 Untuk memperoleh besaran hujan yang dapat dianggap sebagai kedalaman 

hujan, diperlukan sejumlah stasiun hujan dengan pola penyebaran yang telah 

diatur oleh WMO (World Metereological Organization).  Alat pengukur 

hujan terdiri dari dua jenis, yaitu alat ukur hujan biasa (manual rain gauge) 

dan alat ukur hujan otomatis (automatic rain gauge) (Sri Harto,1993). 

Terdapat 3 (tiga) macam metode yang dapat dipakai dalam menghitung 

hujan rata-rata kawasan, yaitu (Soewarno, 1995) : 

1. Metode Aritmatik 

Metode Aritmatik adalah metode yang paling sederhana dari ketiga metode 

di atas. Metode Aritmatik dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data 

hujan harian di masing-masing stasiun dan membaginya dengan jumlah 

stasiun.  

Rumus umum metode Aritmatik adalah : 

n

RR
R n


...1
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dimana : 

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

R1…Rn  =  hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n  pada hari 

      yang sama (mm) 

n  =  jumlah stasiun hujan 

Metode Aritmatik ini mempunyai kelebihan yaitu mudah untuk 

dilaksanakan. Artinya perhitungannya sederhana dan tidak perlu mengacu 

pada luas DAS atau hal-hal lain yang berhubungan dengan karakteristik 

DAS. 

Kelemahan metode ini adalah apabila DAS yang diamati berukuran besar 

dan curah hujan yang tercatat sangat berbeda antar stasiun. Hal ini akan 

menyebabkan tidak akuratnya hasil perhitungan. 

2. Metode Polygon Thiessen 

Dalam menghitung curah hujan harian dengan metode Polygon Thiessen, 

stasiun-stasiun hujan yang ada di dalam DAS dihubungkan satu sama lain 

sehingga membentuk polygon. Dari polygon-polygon tersebut akan 

membentuk daerah-daerah hujan yang diwakili oleh satu stasiun. 

Prosedur perhitungan curah hujan rata-rata DAS dengan metode polygon 

Thiessen adalah sebagai berikut : 

a.  Hubungkan setiap stasiun hujan dengan garis lurus sehingga 

membentuk polygon segitiga. 

b.  Tarik garis tegak lurus pa / dan di tengah-tengah polygon-polygon 

segitiga. 

c.  Hitung luas masing-masing daerah hujan. 

d.  Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 
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dimana : 

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

R1…Rn = hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n    

      pada hari yang sama (mm) 

N  = jumlah stasiun 

A1…An   = luas daerah hujan 1 sampai n (km2) 

A  = luas total DAS (km2) 

Metode Thiessen ini dapat dikatakan lebih akurat daripada metode 

Aritmatik, sebab curah hujan rata-rata DAS dihitung berdasarkan 

pembagian daerah hujan. Walaupun begitu metode ini masih bergantung 

dari subjektifitas si pembuat polygon. Oleh karena itu perhitungan yang 

dilakukan oleh seseorang cenderung akan berbeda dengan perhitungan 

orang lain, walaupun pada DAS yang sama. 

3. Metode Isohyet 

Dalam perhitungan hujan rata-rata DAS dengan metode Isohyet, DAS 

dibagi menjadi daerah-daerah hujan yang dibatasi oleh garis kontur yang 

menggambarkan variasi curah hujan di DAS. Prosedur perhitungan curah 

hujan rata-rata DAS dengan metode Isohyet, adalah sebagai berikut : 

a. Buatlah garis kontur hujan dengan merujuk pada curah hujan di masing-

masing stasiun. 

b.  Hitung luas masing-masing daerah hujan. 

c.  Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 

A

ARAR
R nn..... 11 
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dimana : 

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

R1…Rn  =  hujan yang tercatat distasiun 1 sampai stasiun n    

    pada hari yang sama (mm) 

n  =  jumlah stasiun 

A1…An =  luas daerah hujan 1 sampai n (km2) 

A  =  luas total DAS (km2) 

Metode Isohyet dapat dilakukan lebih akurat daripada metode Aritmatik 

dan metode Polygon Thiessen, sebab curah hujan rata-rata  DAS dihitung 

berdasarkan pembagian daerah hujan yang sangat teliti. Walaupun 

demikian, metode Isohyet adalah metode yang tersulit. Metode ini masih 

bergantung dari subjektifitas si pembuat kontur. Oleh karena itu yang 

dilakukan seseorang cenderung akan berbeda dengan perhitungan orang 

lain, walaupun pada DAS yang sama. 

Menurut Suripin (2004) penentuan pemilihan metode untuk menghitung 

kedalaman hujan pada suatu DAS ditentukan dengan 3 (tiga) faktor sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1. Syarat Metode Hujan Rata-rata Wilayah Berdasarkan Pos    

     Hujannya. 

Jumlah pos cukup Isohyet,Thiessen, Aritmatik 

Jumlah pos hujan terbatas Thiessen, Aritmatik 

Pos hujan  tunggal Metode Hujan Titik 

 

A

ARAR
R nn ..... 11 
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Tabel 2.2. Syarat Metode Hujan Rata-rata Wilayah Berdasarkan Luas DPS. 

DPS besar > 5000 Km2 Isohyet 

DPS sedang ( 500 – 5000 Km2 ) Thiessen 

DPS kecil < 500 Km2  Aritmatik, Thiessen 

 

Tabel 2.3. Syarat Metode Hujan Rata-rata Wilayah Berdasarkan Topografi. 

Berbukit, pegunungan dan tidak beraturan Isohyet 

Dataran  Thiessen, Aritmatik 

 

2.7 Curah Hujan Harian Maksimum 

 Curah hujan diperlukan untuk menentukan besarnya intensitas yang 

digunakan sebagai prediksi timbulnya aliran permukaan wilayah. Curah 

hujan yang digunakan dalam analisis adalah curah hujan harian maksimum 

rata-rata dalam satu tahun yang telah dihitung. Curah hujan maksimum 

didapatkan dengan mengambil data paling maksimum pada tahun tertentu. 

Untuk mendapatkan curah hujan digunakan cara analisis frekuensi. 

 

2.8 Analisis Frekuensi dan Probabilitas Hujan 

2.8.1. Analisis Frekuensi 

Analisis frekuensi digunakan untuk menetapkan besaran hujan atau 

debit dengan kala ulang tertentu. Analisis frekuensi dapat dilakukan 

untuk seri data yang diperoleh dari rekaman data baik data hujan atau 

debit, dan didasarkan pada sifat statistik data yang tersedia untuk 
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memperoleh probabilitas besaran hujan atau debit di masa yang akan 

datang (Sri Harto, 1993). 

Dalam analisis frekuensi diperlukan seri data hujan yang diperoleh dari 

pos penakar hujan. Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik 

data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran 

hujan di masa yang akan datang. Dalam statistik dikenal beberapa 

parameter yang berkaitan dengan analisis data yang meliputi nilai 

rerata, simpangan baku, koefisien skewness, koefisien variasi dan 

koefisien kurtosis. 

1. Nilai rerata  X  

Nilai rerata merupakan nilai yang dianggap cukup representative 

dalam suatu distribusi. Nilai rata-rata tersebut dianggap sebagai nilai 

sentral dan dapat dipergunakan untuk pengukuran sebuah distribusi. 

n

X

X

n

i

i
 1  

2.  Simpangan baku (standard deviation) (S) 

Umumnya ukuran dispersi yang paling banyak digunakan adalah 

deviasi standar (standard deviation). Apabila penyebaran data sangat 

besar terhadap nilai rata-rata maka nilai deviasi standar (S) akan 

besar pula, akan tetapi apabila penyebaran data sangat kecil terhadap 

nilai rata-rata maka (S) akan kecil. 

 

 1
1

2









n

XX

S

n

i

i
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3.  Koefisien skewness (Cs) 

Kemencengan (skewness) adalah suatu nilai yang menunjukan 

derajat ketidaksimetrisan (asymmetry) dari suatu bentuk distribusi. 

Apabila suatu kurva frekuensi dari suatu distribusi mempunyai ekor 

memanjang ke kanan atau ke kiri terhadap titik pusat maksimum 

maka kurva tersebut tidak akan berbentuk simetri, keadaan itu 

disebut menceng kekanan atau kekiri. Pengukuran kemencengan 

adalah mengukur seberapa besar suatu kurva frekuensi dari suatu 

distribusi tidak simetri.  

Kurva distribusi yang bentuknya simetri maka nilai CS = 0.00, kurva 

distribusi yang bentuknya menceng ke kanan maka CS lebih besar 

nol, sedangkan yang bentuknya menceng ke kiri maka CS kurang 

dari nol. 

  
 

3

1
321







n

i

is XX
Snn

n
C  

4.  Koefisien variasi (Cv) 

Koefisien variasi (variation coefficient) adalah nilai perbandingan 

antara deviasi standar dengan nilai rata-rata hitung dari suatu 

distribusi. 

X

S
Cv   
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5.  Koefisien kurtosis (Ck) 

Pengukuran kurtosis dimaksudkan untuk mengukur keruncingan 

dari bentuk kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan 

distribusi normal. 

   
 

4

1
4

2

321







n

i

ik XX
Snnn

n
C  

dimana : 

𝑋𝑖 = varian yang berupa hujan atau data debit 

�̅� = rerata data hujan atau debit 

𝑛 = jumlah data yang dianalisis 

𝑆 = simpangan baku 

𝐶𝑠 = koefisien asimetri 

𝐶𝑣 = koefisien variasi 

𝐶𝑘 = koefisien kurtosis 

Metode analisis frekuensi yang sering digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Distribusi Normal 

Distribusi normal banyak digunakan dalam analisis frekuensi curah 

hujan, analisis statistik dari distribusi rata-rata curah hujan tahunan, 

debit rata-rata tahunan dan sebagainya. 

Ciri khas distribusi Normal adalah : 

1. Skewness (Cs)   ≈ 0,00 

2. Kurtosis (Ck)   = 3,00 

3. Probabilitas 𝑋 ≤ (�̅� −  𝑆) = 15,87% 
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4. Probabilitas 𝑋 ≤ �̅�  = 50,00% 

5. Probabilitas 𝑋 ≤ (�̅� +  𝑆) = 84,4% 

2. Distribusi Log Normal 

Distribusi log normal merupakan hasil transformasi dari distribusi 

normal, yaitu dengan mengubah nilai varian X menjadi nilai 

logaritmik varian X. Secara matematis distribusi log normal ditulis 

sebagai berikut: 

 

2

1 1 log
( ) .exp

2log ( )( 2 )

X X
P X

SX S 

   
   

   

  

dimana : 

𝑃(𝑋) = peluang log normal 

𝑋    = nilai varian pengamat 

�̅�   = rata-rata dari logaritmik varian X 

𝑆   = deviasi standar dari logaritmik nilai varian x 

Apabila nilai P(X) digambarkan pada kertas peluang logaritmik akan 

merupakan persamaan garis lurus. 

Sifat statistik distribusi Log Normal adalah : 

i.  vs CC .3  

ii. 0sC  

Persamaan garis teoritik probabilitas :  

.T TX X K S   

dimana : 

𝑋𝑇 = debit banjir maksimum dengan kala ulang T tahun 
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𝐾𝑇 = faktor frekuensi 

𝑆 = simpangan baku 

3.  Distribusi Gumbel 

Distribusi Gumbel umumnya digunakan untuk analisis data 

maksimum, misalnya untuk analisis frekuensi banjir.  

Ciri khas statistik distribusi Gumbel adalah : 

i.  396,1sC  

ii. 4002,5kC  

Persamaan garis teoritik probabilitasnya adalah : 

 /T n nX X S Y Y    

dimana : 

𝑌  = reduced variate 

𝑌𝑛  = mean dari reduced variate 

𝜎𝑛  = simpangan baku reduced variate 

𝑛    = banyaknya data 

4.  Distribusi Log Pearson III 

Distribusi Log Pearson tipe III banyak digunakan dalam analisis 

hidrologi, terutama dalam analisis data maksimum (banjir) dan 

minimum (debit minimum) dengan nilai ekstrim. Bentuk distribusi 

Log Pearson tipe III merupakan hasil transformasi dari distribusi 

Pearson tipe III dengan menggantikan varian menjadi nilai 

logaritmik. 
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Sifat statistik distribusi ini adalah :  

i.  Jika tidak menunjukan sifat-sifat seperti pada ketiga distribusi di 

atas. 

ii. Garis teoritik probabilitasnya berupa garis lengkung. 

Parameter-parameter statistik yang diperlukan oleh distribusi Log 

Pearson type III adalah : 

1. Harga rata-rata  X . 

2. Standar deviasi (S). 

3. Koefisien kepencengan  sC . 

4. Data digambarkan pada kertas probabilitas. 

5.  Ploting persamaan garis teoritis berdasarkan Persamaan (6) 

untuk distribusi Log normal, dan Persamaan (7) untuk distribusi 

Gumbel. 

6.  Selanjutnya dilakukan pengujian dengan Chi-kuadrat dan 

Smirnov-Kolmogorov. 

 

2.8.2. Uji Kesesuaian Distribusi 

Pemeriksaan uji kesesuaian distribusi ini dimaksudkan untuk 

menentukan apakah data curah hujan harian maksimum tersebut sesuai 

dengan distribusi teoritis yang dipakai. Pengujian kesesuaian distribusi 

yang akan digunakan, yaitu : 

1. Uji Chi-Kuadrat 

Pada dasarnya uji ini merupakan pengecekan terhadap 

penyimpangan rerata dari data yang dianalisis berdasarkan distribusi 
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terpilih. Penyimpangan tersebut diukur dari perbedaan antara nilai 

probabilitas setiap varian X menurut hitungan dengan pendekatan 

empiris. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Jayadi, 2000) : 

 
2

2

1

k

i
i

Ef Of

Ef




 
  

  
  

dimana : 

𝑋2 = harga Chi-Kuadrat 

𝐸𝑓 = estimasi frekuensi untuk kelas i 

𝑂𝑓 = observed frekuensi pada kelas i 

𝐾 = banyaknya kelas 

Syarat dari uji Chi-Kuadrat ádalah harga
2  harus lebih kecil dari 

pada 
2 cr (Chi-Kuadrat kritik) yang besarnya tergantung pada 

derajat kebebasan (DK) dan derajat nyata (α). Pada analisis frekuensi 

sering diambil derajat nyata 5%. Derajat kebebasan dihitung dengan 

persamaan : 

DK  = derajat kebebasan 

K       = banyaknya kelas 

P       = jumlah parameter 

2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Pengujian dilakukan dengan mencari nilai selisih probabilitas tiap 

varian   menurut distribusi teoritik yaitu Δi. Harga Δi maksimum 

harus lebih kecil dari Δ kritik yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

banyaknya data dan derajat nyata  (α). 
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Dihitung parameter-parameter statistik, Cs = Koef. kepencengan, Ck = 

Koef. kurtosis, dan Cv = koef. keseragaman. 

Tabel 2.4. Syarat Pemilihan Sebaran (Distribusi) 

No. Sebaran Syarat 

 

1. 

 

 

Normal 

 

Ck ≈ 3 

Cs  ≈ 0 

2. Log Normal 
Cs ≈ 3Cv+Cv3  

Ck ≈ Cv8+6Cv6+15Cv4+16Cv2+3  

3. Gumbel Cs ≈ 1,1396 

Ck ≈ 5,4002 

4. Bila tidak ada yang memenuhi syarat digunakan sebaran Log 
Pearson Type III 

                                                          Sumber : Suripin 2004. 

Apabila dari uji sebaran data masuk di dalam salah satu syarat tersebut 

di atas maka metode tersebut yang akan digunakan. 

 

2.9  Intensitas Hujan 

Intensitas hujan adalah perbandingan antara besarnya curah hujan dengan 

waktu (dinyatakan dalam satuan mm/jam). Sifat   umum   hujan   adalah   

makin   singkat   hujan   berlangsung   intensitasnya cenderung makin tinggi 

dan makin besar periode ulangnya makin tinggi pula intensitasnya. Terdapat 

beberapa rumus untuk menghitung intensitas hujan dalam durasi dan kala 

tertentu. Rumus-rumus empiris yang dapat digunakan sebagai berikut : 
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1. Rumus Talbot 

Rumus ini banyak digunakan karena mudah diterapkan dan tetapan-

tetapan a dan b ditentukan dengan harga-harga yang terukur  sebagai 

berikut : 

𝑖 =  
𝑎

𝑡 + 𝑏
 

dimana : 

t   = Lamanya hujan ( jam ) 

i   = Intensitas hujan ( mm/jam ) 

a dan b = Konstanta yang tergantung lamanya hujan terjadi 

2. Rumus Sherman 

Rumus ini cocok digunakan untuk jangka waktu curah hujan yang 

lamanya lebih dari 2 jam yaitu : 

𝑖 =   
𝑎

𝑡𝑛
 

dimana : 

i         = Intensitas curah hujan ( mm/jam ) 

t            = Lamanya curah hujan ( jam ) 

a dan n = Konstanta 

3. Persamaan Ishiguro 

Rumus ini dijabarkan sebagai berikut : 

𝑖 =  
𝑎

𝑏 +  √𝑡
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dimana : 

i  = Intensitas curah hujan ( mm/jam ) 

t  = Lamanya curah hujan ( jam ) 

a dan b  = Konstanta  

4. Persamaan Mononobe 

Apabila data hujan jangka pendek tidak tersedia, yang ada hanya data 

hujan harian maka digunakan perhitungan mononobe : 

𝑖 =
𝑅24

24
(

24

𝑡
)2/3 

 dimana :  

i      = Intensitas hujan ( mm/jam ) 

t       = Lamanya hujan ( jam ) 

R24  = Curah hujan maksimum ( mm ) 

2.10  Analisis Debit Banjir Rencana 

Debit banjir rancangan dihitung berdasarkan hubungan antara hujan dan 

aliran. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan debit 

banjir rancangan adalah metode rasional. Metode ini banyak digunakan untuk 

analisis debit banjir rancangan dengan daerah pengaliran yang relatif sempit. 

Metode rasional ini berorientasi pada hitungan debit puncak.  

Tabel 2.5. Standar Metode Debit Rencana untuk Saluran Drainase  

Luas DAS (ha) Periode Ulang 

(Tahun) 

Metode perhitungan 

Debit banjir 

< 10 2 Rasional 

10 – 100 2 – 5 Rasional 

101 – 500 5 – 20 Rasional 

> 500 10 – 25 Hidrograf Satuan 

         Sumber : Suripin, 2004. 
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Bentuk umum rumus rasional adalah: 

QT = 0,002778 x C x I  x A   

dimana : 

QT  =  Debit puncak (m3/detik) untuk kala ulang T tahun 

C = Koefisien aliran permukaan (run off)  (0 ≤ C ≤ 1) 

I  =  Intensitas hujan rata-rata (mm/jam) 

A =  Luas daerah tangkapan air/DAS (ha atau m2) 

2.11  Koefisien Pengaliran 

 Koefisien pengaliran (runoff coefficient) adalah perbandingan antara jumlah 

 air hujan yang mengalir atau melimpas di atas permukaan tanah (surface 

runoff) dengan jumlah air hujan yang jatuh dari atmosfer. Nilai koefisen 

pengaliran berkisar antara 0 sampai 1 dan bergantung dari jenis tanah, jenis 

vegetasi, karakteristik tataguna lahan dan konstruksi yang ada di permukaan 

tanah seperti jalan aspal, atap bangunan, dan lain-lain yang menyebabkan air 

hujan tidak dapat sampai secara langsung ke permukaan tanah sehingga tidak 

dapat berinfiltrasi maka akan menghasilkan limpasan permukaan hampir 

seluruhnya. Rumus untuk menetukan koefisien pengaliran sebagai berikut : 

 C = Q/R 

 dimana : 

 C = Koefisien pengaliran 

 Q = Jumlah limpasan 

 R = Jumlah curah hujan 

 Besarnya koefisien pengaliran (C) untuk daerah permukiman secara umum 

dapat dilihat pada tabel berikut.  
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 Tabel 2.6. Koefisien Pengaliran (C) Secara Umum 

Tipe Daerah Aliran Kondisi Koefisien Pengaliran 

(C) 

Rerumputan 

Tanah pasir, datar, 2% 0,05 – 0,10 

Tanah pasir, rata-rata, 

2 - 7% 

0,10 – 0,15 

Tanah pasir, curam, 

7% 

0,15 – 0,20  

Tanah gemuk, datar, 

2% 

0,13 – 0,17 

Tanah gemuk, rata-

rata, 2 - 7% 

0,18 – 0,22 

Tanah gemuk, curam, 

7% 

0,25 – 0,35 

Bisnis 

Daerah kota lama 0,75 – 0,95 

Daerah pinggiran 0,50 – 0,70 

Perumahan 

Daerah “Single 

Family” 

0,30 – 0,50 

“Multy Unit” terpisah-

pisah 

0,40 – 0,60 

Suburban 0,25 – 0,40 

Daerah rumah 

apartemen 

0,50 – 0,70 

Industri Daerah ringan 0,50 – 0,80 



25 
 

Daerah berat 0,60 – 0,90 

Pertamanan, kuburan  0,10 – 0,25 

Tempat bermain  0,20 – 0,35 

Halaman kereta api  0,20 – 0,40 

Jalan 

Beraspal 0,70 – 0,95 

Beton 0,80 – 0,95 

Berbatu 0,70 – 0,85 

Atap  0,70 – 0,95 

    Sumber : Wesli, 2008. 

 

2.12  Kecepatan Aliran 

 Kecepatan dalam saluran biasanya sangat bervariasi dari satu titik ke titik 

lainnya.   Hal ini disebabkan adanya tegangan geser di dasar saluran, dinding 

saluran dan keberadaan permukaan bebas. Kecepatan aliran mempunyai tiga 

komponen arah menurut koordinat kartesius. Namun komponen arah vertikal 

dan lateral biasanya kecil dan dapat diabaikan. Sehingga, hanya kecepatan 

aliran yang searah dengan arah aliran yang diperhitungkan. Komponen 

kecepatan ini bervariasi terhadap kedalaman dari permukaan air. Kecepatan 

minimum yang diijinkan adalah kecepatan terkecil yang tidak menimbulkan 

pengendapan dan tidak merangsang tumbuhnya tanaman aquatic dan lumut.   

Pada umumnya, kecepatan sebesar 0,60 – 1,10 m/detik dapat digunakan 

dengan aman apabila persentase lumpur yang ada di air cukup kecil. 

Kecepatan 0,75 m/detik bisa mencegah tumbuhnya lumut. Penentuan 

kecepatan aliran air di dalam saluran yang direncanakan didasarkan pada 
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kecepatan minimum yang diperbolehkan agar konstruksi saluran tetap aman. 

Kecepatan aliran air pada saluran ditentukan berdasarkan rumus Manning 

sebagai berikut (Hasmar, 2012) :  

 V  = 1/n x R2/3 x S1/2 

 dimana : 

 V = Kecepatan aliran (m/detik) 

 n = Koefisien kekasaran manning 

 R = Jari-jari hidrolik 

 S = Kemiringan dasar saluran 

 Harga n Manning tergantung pada kekasaran sisi dan dasar saluran. 

 Tabel 2.7. Tabel Kecepatan Aliran untuk Saluran Alami 

Kemiringan rata-rata dasar 

saluran (%) 

Kecepatan rata-rata (m/detik) 

< 1 

1 – 2 

2 – 4 

4 – 6 

6 – 10 

10 – 15 

0,40 

0,60 

0,90 

1,20 

1,50 

2,40 

              Sumber : Hasmar, 2012. 
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Tabel 2.8. Batas Kecepatan Aliran Berdasarkan Bahan Material 

Jenis Bahan Kecepatan Aliran Air 

Diizinkan (m/detik) 

Pasir Halus 

Lempung kepasiran  

Lanau Alluvial  

Kerikil Halus  

Lempung Keras/Kokoh 

Lempung Padat  

Kerikil Kasar 

Batu-batu besar  

Beton-Beton Bertulang 

0,45 

0,50 

0,60 

0,75 

0,75 

1,10 

1,20 

1,50 

1,50 

Sumber : Hasmar, 2012. 

Tabel 2.9. Kemiringan Dinding Saluran Berdasarkan Bahan Material 

Jenis Bahan Kemiringan Dinding 

Saluran (%) 

Tanah 

Kerikil 

Pasangan batu-batu besar 

0 – 5 

5 - 7,5 

7,5 

1,10 

1,20 

1,50 

1,50 

Sumber : Hasmar, 2012. 

2.13  Analisis Hidrolika 

 Analisis hidrolika dimaksudkan untuk mencari dimensi hidrolis dari saluran 

drainase dan bangunan-bangunan pelengkapnya. Dalam menentukan besaran 

dimensi saluran drainase, perlu diperhitungkan kriteria-kriteria perencanaan 

berdasarkan kaidah-kaidah hidrolika. 
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2.14  Penampang Saluran  

Saluran untuk drainase tidak terlampau jauh berbeda dengan saluran air 

lainnya pada umumnya. Dalam perancangan dimensi saluran harus 

diusahakan dapat memperoleh dimensi tampang yang ekonomis. Dimensi 

saluran yang terlalu besar berarti tidak ekonomis, sebaliknya dimensi saluran 

yang terlalu kecil tingkat kerugian  akan  besar. Efektifitas  penggunaan dari  

berbagai  bentuk  tampang saluran drainase yang dikaitkan dengan fungsi 

saluran adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.10. Fungsi Penampang Saluran Drainase 

Trapesium Untuk debit besar yang 

sifat aliran menerus 

dengan fluktuasi kecil 

Pada daerah dengan 

lahan yang cukup  

Persegi panjang Untuk debit besar yang 

sifat aliran menerus 

dengan fluktuasi kecil 

Pada daerah dengan 

lahan yang tidak 

tersedia dengan cukup 

½ lingkaran Untuk menyalurkan air 

limbah dengan debit 

kecil 

 

Segitiga  Untuk debit kecil 

sampai nol dari limbah 

air hujan 

 

Bulat Lingkaran  Untuk air hujan dan air 

limbah 

Pada daerah rumah 

tangga dan pertokoan 

Sumber : Wesli, 2008. 
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2.15  Kapasitas Saluran 

 Penentuan dimensi saluran yang akan direncanakan berdasarkan debit 

maksimum yang akan dialirkan. Untuk menghitung kapasitas saluran 

tersebut digunakan persamaan kontinuitas dan rumus Manning (Triatmodjo, 

2008) : 

 Q = A x v 

 dimana : 

 Q = Debit pengaliran (m3/detik) 

v  = Kecepatan rata-rata dalam saluran (m/detik) 

A = Luas penampang basah (m2)



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

  

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di jaringan drainase yang terletak di sekitaran 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, 

sampai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lokasi penelitian diberi 

tanda garis berwarna hitam dan dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Denah Lokasi Penelitian  
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3.2  Data yang digunakan 

Pada penelitian ini dibutuhkan data : 

 Data Primer 

Data primer yang digunakan berupa : 

a. Dimensi drainase eksisting berupa ukuran penampang drainase dari 

tinggi lebar dalam satuan meter (m) dan arah alirannya. 

b. Data material dasar saluran sebagai pembentuk penampang saluran 

drainase untuk mengetahui koefisien manning yang akan digunakan. 

c. Pengukuran topografi (elevasi). 

d. Titik banjir daerah studi kasus. 

 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa : 

a. Data topografi berupa data elevasi kontur dan panjang saluran 

drainase. 

b. Data curah  hujan dari  stasiun hujan yang berpengaruh pada aliran 

sistem drainase yang diteliti dengan rentang data 10 tahun di masing-

masing stasiun. 

c. Peta masterplan Universitas Lampung. 

3.3  Alat yang Digunakan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian, yaitu : 

1. Meteran  

2. Laptop 

3. Alat-alat tulis 
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4. Alat Ukur Tanah 

3.4 Langkah Pengerjaan 

1. Pengumpulan data dan survey 

Tahapan yang pertama adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam penelitian baik data primer berupa pengukuran penampang 

drainase eksisting dan topografi (elevasi) maupun data sekunder berupa 

data curah hujan dan peta Universitas Lampung. 

2. Menganalisa pola arah aliran drainase eksisting 

Menganalisa pola arah aliran yaitu menganalisa aliran air dari sistem 

drainase eksisting berdasarkan elevasi kontur sehingga akan diketahui 

dimana hilir dan titik berkumpul aliran air tersebut dari aliran jaringan 

drainase tersebut. 

3. Merencanakan pola arah saluran 

Merencanakan pola arah saluran adalah merencanakan dan mendesain 

pola arah aliran saluran jaringan drainase sesuai elevasi kontur sehingga 

air akan mengalir ke hilir dengan energi gravitasinya dan biaya cut and 

fill menjadi sekecil mungkin yang akan berimbas pada rancangan 

anggaran biaya tersebut. 

4. Perhitungan debit rencana 

Perhitungan debit rencana didapatkan dari analisis hidrologi yang 

berupa pengolahan data curah hujan menjadi debit kala ulang rencana 

diawali dengan data curah hujan yang didapat dari data sekunder lalu 

bila ada data hilang bisa dicari atau digantikan dengan metode data 



33 

 

hujan yang hilang, lalu setelah itu diuji konsistensi data dengan kurva 

massa ganda. Stasiun hujan yang digunakan yaitu 1 stasiun. Setelah itu 

menghitung luas pengaruh stasiun hujan terhadap daerah aliran sistem 

drainase dengan salah satu metode antara thiessen, isohyet ataupun 

aritmatik aljabar dengan pertimbangan syarat yang dijabarkan pada bab 

II, lalu menghitung curah hujan maksimum rata-rata, kemudian 

melanjutkan ke analisis frekuensi untuk mencari pemilihan metode apa 

yang tepat dalam pemilihan jenis sebaran (distribusi) berdasarkan syarat 

koefisien skewness dan kurtosisnya. Selanjutnya menghitung curah 

hujan rencana berdasarkan beberapa metode intensitas hujan yang sesuai 

dengan beberapa syarat dan kondisi, setelah itu perhitungan dilanjutkan 

debit rencana dengan menggunakan metode rasional. Debit rencana kala 

ulang yang digunakan adalah 5 tahun untuk perencanaan drainase 

perkotaan sesaui dengan aturan atau kaidah yang berlaku. 

5. Perhitungan kapasitas penampang saluran drainase eksisting  

Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kapasitas penampang saluran 

drainase eksisting dengan menggunakan analisis hidrolika. Perhitungan 

ini digunakan untuk mengetahui kapasitas dan titik genangan yang 

terjadi pada saluran drainase eksisting. 

6. Perhitungan penampang saluran drainase baru 

Rumus yang digunakan untuk menghitung penampang saluran drainase  

dengan persamaan Q = V x A, dimana Q adalah debit banjir rencana dan 

V adalah kecepatan aliran yang didapatkan berdasarkan rumus manning 

pada saluran terbuka yaitu V = 1/n x R2/3 x S1/2.  
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7. Penggambaran desain penampang baru dan rancangan anggaran biaya 

Langkah berikutnya adalah penggambaran desain penampang baru pada 

titik genangan yang terjadi di saluran drainase eksisting dengan program 

AUTOCAD dan membuat rancangan anggaran biayanya.
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      Mulai 

Data Hidrologi Data Topografi Data Saluran Eksisting 

- Data Curah Hujan 

- Curah Hujan Rerata  

- Curah Hujan Maksimum 

- Curah Hujan Rencana 

- Intensitas Hujan 

- Panjang Saluran 

- Elevasi Kontur 

- Luasan Area Tangkapan 

- Long Section dan Cross Section 

 

 

Debit Banjir Rancangan (Qr) 

-  Ukuran Penampang 

-  Koefisien Kekasaran (n) 

-  Arah Aliran  

-  Debit Saluran (Qs) 

-  Dimensi Drainase Eksisting 

 

    Qr < Qs 

Redesain sistem drainase 

penampang baru 

 

Selesai 

   Tidak 

 ya 

Debit Saluran (Qs) 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelum ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil perhitungan kapasitas penampang drainase eksisting didapatkan 

bahwa titik banjir terjadi pada penampang DN15 dan melimpas sepanjang  

9,5 m yang terletak di depan portal masuk parkiran Fakultas MIPA sehingga 

perlu dilakukan perencanaan penampang drainase baru pada titik tersebut. 

Ada pula perencanaan penampang drainase baru yang lain berada pada titik 

DN63 sepanjang 56 m, DN64 sepanjang 45 m dan DN65 sepanjang 67 m 

karena masih berupa drainase alami. 

b. Perencanaan penampang drainase baru pada titik DN15, DN63, dan DN64 

yaitu tinggi saluran 30 cm, dan lebar dasar saluran 25 cm. Penampang 

drainase baru pada titik DN65 yaitu tinggi saluran 40 cm, dan lebar dasar 

saluran 35 cm. 

c. Jumlah rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan 

drainase sepanjang 177,5 m sebesar Rp. 181.250.035,00 (Seratus Delapan 

Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah). 
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5.2 Saran 

 

Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain: 

a. Perlu dilakukan pemantauan dan perawatan terhadap saluran drainase secara 

berkala. 

b. Dalam perencanaan ataupun penelitian selanjutnya diharapkan pengambilan 

kesimpulan penyebab banjir tidak serta merta karena daya tampung 

penampang eksisting drainase saja tetapi dapat lebih spesifik lagi yaitu dari 

segi kontur, sosial masyarakat, tata guna lahan, dll. 

c. Dalam perencanaan drainase ataupun jaringan sistem drainase diharapkan 

penggunaan literatur-literatur ataupun standar peraturan yang berlaku. 
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