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ABSTRAK 

ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM DRAINASE  

DI JL. RADEN GUNAWAN 2 KECAMATAN RAJABASA 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Ismawan Dewansyah 

 

Terjadinya banjir di Jl. Raden Gunawan 2 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar 

Lampung disebabkan oleh ketidakmampuan saluran drainase eksisting 

menampung debit limpasan langsung serta penyumbatan saluran drainase oleh 

sampah. 

Analisis hidrologi menggunakan data curah hujan maksimum dalam waktu 10 

tahun terakhir, kemudian dilakukan perhitungan parameter yang bertujuan untuk 

menghitung debit rencana menggunakan metode rasional. Luas Daerah Aliran 

Sungai (DAS) sebesar 0,77308 km2 dan koefisien pengaliran sebesar 0,5132. 

Analisis hidrolika dilakukan untuk menghitung kapasitas debit saluran drainase 

menggunakan rumus kontinuitas serta rumus Manning, setelah itu direncanakan 

sistem serta dimensi yang sesuai. 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi hujan yang cocok adalah Distribusi Log 

Pearson III dan diperoleh nilai curah hujan rencana untuk kala ulang 5 tahun 

sebesar 109,016 mm dengan debit terbesar pada ruas gabungan antara saluran 

primer dan daerah Kemiling sebesar 2,8336 m3/detik.  Kemudian didapatkan 

tinggi banjir pada wilayah penelitian setinggi 10-30 cm, karena dimensi eksisting 

tidak mampu menampung debit rencana. Maka, direncanakan dimensi saluran 

yang sesuai menggunakan penampang berbentuk U-Ditch dengan ukuran 

U100/100, U150/150, U150/250 dan U250/250. Sehingga didapatkan debit 

rencana (Qr) > debit saluran (Qs). 

 

 

Kata kunci : drainase, hidrologi, hidrolika, distribusi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS AND PLANNING OF DRAINAGE SYSTEM 

AT RADEN GUNAWAN 2 STREET RAJABASA DISTRICT 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

 

Ismawan Dewansyah 

 

 

 

The occurrence of floods at Raden Gunawan 2 street, Rajabasa district, Bandar 

Lampung was caused by the inability of existing drainage channels to 

accommodate direct run-off discharge and blockage of drainage channels by 

garbage. 

Hydrological analysis was performed by using the maximum rainfall data within 

the last 10 years, then, parameter calculation were performed to calculate the 

discharge plan using rational method. The wide-scale of watershed is 0.77308 

km2 and the drainage coefficient is 0.5132. The hydraulic analysis was conducted 

to calculate the drainage channel discharge capacity using continuity formula 

and Manning formula, after that, suitable systems and dimensions were planned. 

Based on the results of the research, the suitable rain distribution is Log 

Pearson III Distribution which obtained rainfall value of plan for the 5-year 

rework time of 109,016 mm and the amount of the biggest discharge at joint 

segment between primary channel and Kemiling area is 2,8336 m3 / sec. Then, 

flood heights were found in the research area as high as 10-30 cm, because the 

existing dimensions were not able to accommodate the discharge plan. Thus, 

suitable channel dimensions are planned using U-Ditch shaped sections with 

U100 / 100, U150 / 150, U150 / 250 and U250 / 250 sizes. So, the discharge plan 

(Qr) is smaller than the discharge channel (Qs). 

 

Keywords: drainage, hydrology, hydraulics, distribution. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kota tempat kita berpijak adalah ruang kehidupan kita bersama, khususnya Kota 

Bandar Lampung.  Siklus alamiah air menuntut kita untuk peduli terhadap 

lingkungan. Karena permasalahan air adalah permasalahan yang tak kunjung usai.  

Bagaimanapun juga permasalahan lingkungan bukan permasalahan rekayasa teknis 

semata tetapi juga permasalahan sosial yang berbuntut pada soal budaya.  

Berdasarkan siklus air, air hujan turun ke bumi kemudian meresap ke dalam tanah, 

dan mengalir menuju hilir.  Sedangkan air yang tidak meresap ke dalam tanah 

menjadi limpasan, dan genangan di permukaan atau mengalir ke sungai.  Air sungai 

mengalir menuju hilir atau bermuara di lautan.  Siklus ini akan terus berulang hingga 

air penguapan laut turun sebagai hujan.  Siklus alami air ini tidak akan menyebabkan 

permasalahan ketika air tidak diganggu alirannya. Gangguan ini dapat berupa 

pembatasan gerak air. 

Perkembangan kota serta pertambahan penduduk yang begitu pesat menjadi faktor 

utama penentu siklus air.  Bertambahnya kawasan hunian berikut fasilitasnya 

menyebabkan pemanfaatan lahan yang semula terbuka dan bersifat lolos air yang 

berfungsi sebagai daerah resapan, berubah menjadi kawasan tertutup perkerasan dan 
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bersifat kedap air, sehingga mengurangi fungsinya sebagai daerah resapan.  Pada 

saat musim hujan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lingkungan.  Dalam 

kondisi normal seharusnya air hujan sebagian besar masuk ke dalam tanah, sebagian 

lainnya dialirkan, dan ada yang menguap.  Permasalahan muncul ketika air tersebut 

tidak masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan tidak ada sistem pembuangan yang baik, 

sehingga akan menjadi limpasan di permukaan tanah, hal itu menyebabkan 

genangan yang dalam kapasitas lebih besar disebut banjir.  Maka, untuk mengatasi 

hal tersebut dibuatlah suatu sistem untuk mengatur pembuangan kelebihan air yang 

tidak meresap ke dalam tanah, yang kita kenal dengan sebutan Sistem Drainase. 

 

B. Perumusan Masalah 

Banjir atau genangan air akibat peristiwa hujan di Kota Bandar Lampung tidak dapat 

dipisahkan dengan unsur lahan.  Pembangunan fisik yang saat ini terjadi begitu 

pesat, dengan meningkatnya jumlah penduduk kota yang berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan akan pemukiman, sarana ekonomi, sarana ibadah dan 

fasilitas umum lainnya. Sementara faktor hujan merupakan salah satu peristiwa 

alam yang tidak dapat dihindarkan ataupun dicegah.  Dengan perubahan fungsi 

lahan yang ada, tentunya berpengaruh pada siklus alami air.  Air hujan yang 

seharusnya meresap ke dalam tanah berubah menjadi limpasan (run off) dan 

mengakibatkan banjir.  Untuk itulah perlu dilakukan penelitian terhadap debit 

limpasan air hujan yang nantinya dihubungkan dengan penggunaan lahan di lokasi 

penelitian. 



3 
 

Saluran drainase berfungsi untuk menerima dan menyalurkan aliran permukaan 

yang tidak terinfiltrasi oleh tanah akibat peristiwa hujan. Drainase pada Kota Bandar 

Lampung mempunyai peran untuk mengendalikan banjir maupun genangan air 

akibat peristiwa hujan.  Namun, apakah saluran yang sudah ada telah sesuai dengan 

kemampuannya untuk menerima dan menyalurkan kelebihan air yang terjadi akibat 

peristiwa hujan.  Hal ini perlu dilakukan penelitian agar kapasitas saluran dan curah 

hujan dapat seimbang.  Sehingga terwujud perencanaan sistem drainase yang lebih 

baik lagi. 

 

C. Tujuan Penelitian  
 

Tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui arah aliran drainase daerah yang ditinjau. 

2. Mengetahui besarnya aliran permukaan terhadap penggunaan lahan eksisting. 

3. Mengetahui kemampuan kapasitas drainase eksisting. 

4. Mendesain saluran drainase yang sesuai dengan debit yang direncanakan.  

 

D. Batasan Masalah 

 

Adapun penelitian ini dibatasi pada: 

1. Data panampang drainase eksisting. 

2. Dalam penelitian ini tidak membahas dan menganalisis terhadap faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kemampuan infiltrasi. 

3. Desain penampang baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 



4 
 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keadaan sistem drainase eksisting wilayah yang ditinjau. 

2. Memberikan desain penampang drainase yang sesuai dengan keadaan wilayah 

yang ditinjau. 

3. Sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya terutama dalam 

perencanaan drainase perkotaan. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Drainase 

 

1. Definisi Drainase 

Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang 

mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu 

konteks pemanfaatan tertentu (H.A. Halim Hasmar, 2012). 

Drainase perkotaan/terapan adalah ilmu drainase yang diterapkan 

mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya 

dengan kondisi lingkungan sosial budaya yang ada di kawasan kota. 

Drainase perkotaan merupakan sistim pengeringan dan pengaliran air dari 

wilayah perkotaan yang meliputi: pemukiman, kawasan industri, kawasan 

perdagangan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang 

merupakan bagian dari sarana kota. 

2. Jenis-Jenis Drainase 

a. Menurut Sejarah Terbentuknya 

1.) Drainase Alamiah (Natural Drainage) 

Terbentuk secara alami, tidak ada unsur campur tangan manusia. 

2.) Drainase Buatan (Artificial Drainage) 
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Dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan 

debit akibat hujan, kecepatan resapan air dalam lapisan tanah dan 

dimensi saluran. 

b. Menurut Letak Saluran  

1.) Drainase Muka Tanah (Surface Drainage) 

Saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang 

berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan.  

2.) Drainase Bawah Permukaan Tanah (Sub Surface Drainage) 

Saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan 

permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa). 

c. Menurut Fungsinya 

1.) Single Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis 

air buangan, misalnya air hujan saja atau jenis air buangan lain 

seperti limbah domestik, air limbah industri dan lain-lain. 

2.) Multi Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa 

jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian. 

d. Menurut Konstruksinya 

1.) Saluran Terbuka, yaitu saluran yang lebih cocok untuk drainase air 

hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, 

ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan 

kesehatan/menggangu lingkungan. 

2.) Saluran Tertutup, yaitu saluran yang pada umumnya sering dipakai 

untuk aliran air kotor (air yang mengganggu kesehatan/lingkungan) 

atau untuk saluran yang terletak di tengah kota. 
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3. Pola Jaringan Drainase 

a. Siku 

Dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi dari 

pada sungai.  Sungai sebagai saluran pembuangan akhir berada di tengah 

kota. 

 

Gambar 1.  Pola Jaringan Siku 

b. Paralel 

Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang.  Dengan saluran 

cabang (sekunder) yang cukup banyak dan pendek-pendek, apabila 

terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan 

diri. 

 
Gambar 2.  Pola Jaringan Paralel 
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c. Grid Iron 

Untuk daerah dimana sungainya terletak di pinggir kota, sehingga 

saluran-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpul. 

 

Gambar 3.  Pola Jaringan Grid Iron 

d. Alamiah  

Sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih 

besar. 

 

Gambar 4.  Pola Jaringan Alamiah 
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e. Radial 

Pada daerah berbukit, sehingga pola saluran memancar ke segala arah. 

 

Gambar 5.  Pola Jaringan Radial 

f. Jaring-jaring 

Mempunyai saluran-saluran pembuangan yang mengikuti arah jalan 

raya, dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. 

 

Gambar 6.  Pola Jaringan Jaring-Jaring 
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B. Analisa Hidrologi 

Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, baik mengenai 

terjadinya, peredarannya dan penyebarannya, sifat-sifatnya dan hubungan 

dengan lingkungannya terutama dengan makhluk hidup (Bambang Triatmodjo, 

2008). 

Siklus air merupakan fokus utama dari ilmu hidrologi. Laut merupakan tempat 

penampungan air terbesar di bumi. Sinar matahari yang dipancarkan ke bumi 

memanaskan suhu air di permukaan laut, danau, atau yang terikat pada 

permukaan tanah.  Kenaikan  suhu  memacu  perubahan  wujud  air  dan  cair  

menjadi  gas. Molekul air dilepas menjadi gas. Ini dikenal sebagai proses 

evaporasi (evaporation). Air yang terperangkap di permukaan tanaman juga 

berubah wujud menjadi gas karena pemanasan oleh sinar matahari. Proses ini 

dikenal sebagai transpirasi (transpiration).  

Air yang menguap melalui proses evaporasi dan transpirasi selanjutnya naik ke 

atmosfer membentuk uap air.  Uap air di atmosfer selanjutnya menjadi dingin 

dan terkondensasi membentuk awan (clouds).  Kondensasi terjadi ketika suhu 

udara berubah. Sehingga, jika udara cukup dingin, uap air terkondensasi 

menjadi partikel-partikel di udara membentuk awan.  Awan yang terbentuk 

selanjutnya dibawa oleh angin, sehingga awan terdistribusi ke seluruh penjuru 

wilayah.  Ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, awan melepas 

uap air yang ada di dalamnya ke dalam bentuk presipitasi (precipitation) yang 

dapat berupa salju, hujan atau hujan es.   

Selanjutnya sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi diserap 
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(intercepted) oleh permukaan tanaman, sisanya akan mengalir ke permukaan 

tanah sebagai aliran permukaan (surface run-off). Aliran permukaan 

selanjutnya mengalir melalui sungai menjadi debit sungai (streamflow) atau 

tersimpan di permukaan tanah dalam bentuk danau (freshwater storage).   

Sebagian lagi masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi (infiltration) dan 

sebagian lagi mengalir ke dalam lapisan tanah melalui aliran- air-tanah (sub 

surface flow).  Pada lokasi tertentu air yang mengalir di dalam lapisan 

tanah, ke luar sebagai mata air (spring) dan bergabung dengan aliran permukaan 

(surface run-off).  Lebih jauh lagi air yang terinfiltrasi mungkin dapat 

mengalami proses perkolasi ke dalam tanah menjadi aliran bawah tanah 

(groundwater flow).   

Siklus hidrologi ini berlangsung secara kontinyu untuk menyediakan air bagi 

makhluk hidup di bumi. Tanpa proses ini tidak mungkin ada kehidupan di bumi 

(Indarto, 2010). 

 
Gambar 7. Siklus Hidrologi 
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C. Analisa Hujan 

 

Hujan (presipitasi) adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, yang 

bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, dan hujan es.  Hujan merupakan 

salah satu bagian tahapan dalam siklus hidrologi yang sangat berkaitan erat 

terhadap peristiwa alam lainnya di permukaan bumi. 

1. Tipe Hujan 

Menurut Bambang Triatmodjo (2008) dalam bukunya Hidrologi Terapan, 

tipe hujan dibedakan menurut cara naiknya udara ke atas.  Beberapa tipe hujan 

tersebut diantaranya: 

a. Hujan Konvektif 

Di daerah tropis pada musim kemarau udara yang berada di dekat 

permukaan tanah mengalami pemanasan yang intensif.  Pemanasan 

tersebut menyebabkan rapat massa udara berkurang, sehingga udara basah 

naik ke atas dan mengalami pendinginan, sehingga terjadi kondensasi dan 

hujan.  Hujan yang terjadi karena proses ini disebut hujan konvektif yang 

biasanya bersifat setempat, mempunyai intensitas tinggi, dan durasi 

singkat. 

b. Hujan Siklonik 

Jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara 

dingin yang relatif berat, maka udara panas tersebut akan bergerak di atas 

udara dingin.  Udara yang bergerak di atas tersebut mengalami 

pendinginan sehingga terjadi kondensasi dan terbentuk awan dan hujan.  

Hujan yang terjadi disebut hujan siklonik, yang mempunyai sifat tidak 

terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama. 
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c. Hujan Orografis 

Udara lembab yang tertiup angin dan melintasi daerah pegunungan akan 

naik dan mengalami pendinginan, sehingga terbentuk awan dan hujan. Sisi 

gunung yang dilalui oleh udara tersebut banyak mendapatkan hujan dan 

disebut lereng hujan sedang sisi belakangnya yang dilalui udara kering 

(uap air telah menjadi hujan di lereng hujan) disebut lereng bayangan 

hujan.  Daerah tersebut tidak permanen dan dapat berubah tergantung 

musim (arah angin).  Hujan ini terjadi di daerah pegunungan (hulu DAS), 

dan merupakan pemasok air tanah, danau, bendungan, dan sungai. 

Dari ketiga tipe hujan di atas, yang banyak terjadi di Indonesia adalah 

hujan konvektif dan orografis. 

2. Pengukuran Hujan 

Di Indonesia pengukuran hujan dilakukan oleh beberapa instansi di antaranya 

adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas 

Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan beberapa 

instansi lain baik pemerintah maupun swasta yang berkepentingan dengan 

hujan.  

Secara umum alat untuk mengukur hujan ada 2 tipe yaitu: 

a. Alat pengukur hujan biasa 

Alat ukur ini terdiri dari corong dan botol penampung yang berada di 

dalam suatu tabung silinder.  Alat ini ditempatkan di tempat terbuka yang 

tidak dipengaruhi pohon-pohon dan gedung-gedung yang ada di 

sekitarnya.  Air hujan yang jatuh pada corong akan tertampung di dalam 
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tabung silinder.  Dengan mengukur volume air yang tertampung dan luas 

corong akan dapat diketahui kedalaman hujan. 

b. Alat ukur otomatis 

Alat ukur ini mengukur hujan secara kontinu sehingga dapat diketahui 

intensitas hujan dan lama waktu hujan. Hasil alat ukur otomatis berupa 

kertas grafik yang menggambarkannya. 

3. Pengolahan Data Hujan 

Pencatatan data hujan adalah bagian yang penting dalam memperkirakan 

faktor kedalaman hujan pada suatu tempat.  Pencatatan data hujan otomatis 

sangat efektif dan efesien untuk memperkirakan kedalaman hujan atau tinggi 

curah hujan dalam rentan waktu 1 x 24 jam.  Curah hujan diperlukan untuk 

menentukan besarnya intensitas yang akan digunakan sebagai prediksi 

timbulnya aliran permukaan.  Pada pencatatan data curah hujan manual dapat 

dideskripsikan bahwa kejadian hujan pada suatu kawasan tidak digambarkan 

oleh satu alat penakar hujan.  Oleh karena itu berbagai metode digunakan 

untuk memperkirakan curah hujan rata-rata dari beberapa stasiun penakar 

hujan yang ada di dalam dan sekitar kawasan.  Sampai saat ini metode 

perhitungan hujan rata – rata pada suatu kawasan yang model pencatatan 

hujan dilakukan dengan 3 metode sebagai berikut: 

a. Metode Rata-Rata Aritmatika 

Metode perhitungan rata-rata aritmatik adalah cara yang paling sederhana.  

Metode ini biasanya dipergunakan untuk daerah dengan kondisi topografi 

yang datar, dengan jumlah pos curah hujan yang cukup banyak yang 
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tersebar merata dengan anggapan bahwa curah hujan di daerah tersebut 

bersifat seragam. 

�̅� =  
𝑝1+𝑝2+𝑝3+ … +𝑝𝑛

𝑛
    

Dimana : 

�̅�   : hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

𝑝1... 𝑝𝑛  : hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n pada 

  hari yang sama (mm) 

n  : jumlah stasiun hujan 

b. 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 poligon.  Dari poligon-poligon 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 : 

1.)  Hubungkan setiap stasiun hujan dengan garis lurus sehingga  

membentuk poligon segitiga. 

2.)  Tarik garis tegak lurus pa / dan di tengah-tengah poligon-poligon 

segitiga. 

3.)  Hitung luas masing-masing daerah hujan. 

4.)  Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 

�̅� =  
𝐴1𝑝1+𝐴2𝑝2+𝐴3𝑝3+ … +𝐴𝑛𝑝𝑛

𝐴1+𝐴2+ 𝐴3+ … +𝐴𝑛
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Dengan: 

�̅�   : hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

𝑝1... 𝑝𝑛  : hujan yang tercatat di stasiun 1 sampai stasiun n pada 

       hari yang sama (mm) 

𝐴1... 𝐴𝑛  : luas areal poligon 1, 2, ... n 

n  : jumlah stasiun hujan 

Metode Thiessen ini dapat dikatakan lebih akurat daripada metode 

Aritmatik, sebab curah hujan rata-rata DAS dihitung berdasarkan 

pembagian daerah hujan.  Apabila ada perubahan jaringan stasiun 

hujan, seperti pemindahan atau penambahan stasiun, maka harus dibuat 

lagi poligon yang baru. 

c. 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 : 

1.)  Buatlah garis kontur hujan dengan merujuk pada curah hujan di 

masing-masing stasiun. 

2.)  Hitung luas masing-masing daerah hujan. 

3.)  Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus : 

�̅� =  
𝐴1

𝐼1+𝐼2
2

+𝐴2
𝐼2+𝐼3

2
+ … +𝐴𝑛

𝐼𝑛+𝐼𝑛+1
2

𝐴1+𝐴2+ … +𝐴𝑛
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Dengan: 

�̅�   : hujan rata-rata DAS pada suatu hari (mm) 

𝐼1, 𝐼2... 𝐼𝑛  : garis Isohyet ke 1, 2, ... n. 

𝐴1... 𝐴𝑛   : luas daerah yang dibatasi oleh garis isohyet 1, 2,..n 

n   : jumlah stasiun hujan 

Pemilihan metode yang paling cocok pada suatu kawasan / DAS dapat 

ditentukan dengan mempertimbangkan tiga faktor berikut (Suripin, 

2004): 

1. Berdasarkan Jumlah Pos Hujan (lihat Tabel 1) 

2. Bedasarkan Luas Daerah Aliran Sungai (lihat Tabel 2) 

3. Berdasarkan Bentuk Topografi (lihat Tabel 3) 

Tabel 1. Metode Perhitungan Hujan Wilayah Berdasarkan Jumlah Pos Hujan 

Persyaratan Metode  

Jumlah Pos Penakar Hujan Cukup 

Banyak 

Rata-rata Aljabar, Thiessen, 

Isohyet 

Jumlah Pos Penakar Terbatas Rata-rata Aljabar, Thiessen 

Pos Penakar Hujan Tunggal Metode Hujan Titik 

  Sumber: (Suripin, 2004) 

Tabel 2. Metode Perhitungan Hujan Wilayah Berdasarkan Luas DAS 

Luas DAS Metode 

DAS > 500 km2 Isohyet 

DAS 500 – 5000 km2 Rata-rata Aljabar dan Thiessen 

DAS < 500 km2 Rata-rata Aljabar 

 Sumber: (Suripin, 2004) 
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Tabel 3. Metode Perhitungan Hujan Wilayah Berdasarkan Topografi DAS 

Topografi DAS Metode 

Berbukit, pegunungan dan tidak beraturan Isohyet 

Dataran Rata-rata Aljabar dan Thiessen 

 Sumber: (Suripin, 2004) 

 

4. Analisis Frekuensi Hujan 

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 memperoleh probabilitas besaran 

hujan atau debit di masa yang akan datang (diandaikan bahwa sifat statistik 

tidak berubah/sama) (Harto, 1993). 

Amin (2010) mengatakan bahwa tahapan analisis frekuensi hujan dapat 

dijabarkan sebagai berikut :  

a. Menyiapkan data hujan yang sudah dipilih berdasarkan metode pemilihan 

data terbaik menurut ketersediaan data. 

b. Data diurutkan dari kecil ke besar (atau sebaliknya). 

c. Hitung besaran statistik data yang bersangkutan (�̅� , s, Cv, Cs, Ck). 

Dalam analisis frekuensi distribusi probabilitas teoritik yang cocok untuk 

data yang ada ditentukan berdasarkan perameter-parameter statistika 
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seperti nilai rerata, standar deviasi, koefisien asimetri, koefisien variasi 

dan koefisien kurtosis. Adapun rumus-rumus parameter statistik tersebut 

antara lain sebagai berikut ini (Soewarno, 1995) : 

1.)  Nilai rerata (�̅�)  

Nilai rerata merupakan nilai yang dianggap cukup representatif dalam 

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

dan dapat dipergunakan untuk pengukuran sebuah distribusi. 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

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. 

𝑆 =  √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1)
 

3.) Koefisien asimetri (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 
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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.  

𝐶𝑠 =  
𝑛

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆3
 ∑(

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 −  �̅� )3 

4.) Koefisien variasi (Cv) 

Koefisien variasi (variation coefficient) adalah nilai perbandingan 

antara deviasi standar dengan nilai rata-rata hitung dari suatu distribusi. 

𝐶𝑣 =  
𝑆

�̅�
 

5.) Koefisien kurtosis (Ck) 

Pengukuran kurtosis dimaksudkan untuk mengukur keruncingan dari 

bentuk kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan distribusi 

normal. 

𝐶𝑘 =  
𝑛2

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)𝑆4
∑(𝑥𝑖 − �̅� )4

𝑛

𝑖=1

 

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 
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𝐶𝑣  : koefisien variasi 

𝐶𝑘  : koefisien kurtosis 

d. Pemilihan jenis sebaran (distribusi) 

Setelah parameter statik diketahui, maka distribusi yang cocok untuk 

digunakan dalam analisis frekuensi dapat ditentukan.  Distribusi 

probabilitas yang sering dipakai dalam analisis hidrologi yaitu: Distribusi 

Normal, Log Normal, Gumbel dan Log Pearson III. 

1.) Distribusi Normal 

Distribusi normal juga disebut distribusi Gauss, dimana distribusinya 

mempunyai fungsi kerapatan kemungkinan (probability density 

functionI): 

𝑃(𝑋) =  
1

𝜎√2𝜋
 𝑒

−1

2
( 

𝑥−𝜇

𝜎
 )2  

P(X) : fungsi kerapatan peluang normal 

𝜋  : 3,14156 

e  : 2,71828 

𝜇    : nilai X rata-rata 

𝜎   : standar deviasi nilai X 

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: 
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𝑃(𝑋) =  
1

log(𝑋) . 𝜎√2𝜋
 𝑒

−1

2
( 

log (𝑥) − 𝜇

𝜎
 )2 

Sri Harto (1993) memberikan sifat-sifat distribusi log normal sebagai 

berikut: 

Nilai kemencengan : CS = 𝐶𝑣
3 + 3Cv 

Nilai kurtosis    : Ck = 𝐶𝑣
8+ 6𝐶𝑣

6 + 15𝐶𝑣
4 + 16𝐶𝑣

2 + 3 

Persamaan garis teoritik probabilitas: 

𝑋𝑇 =  �̅� +  𝐾𝑇. 𝑆 

Dimana: 

𝑋𝑇   : debit banjir maksimum dengan kala ulang T tahun 

�̅�  : nilai rata-rata hitung variat 

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. 𝐶𝑠  = 1,396 

ii.  𝐶𝑘 = 5,4002 

Persamaan garis teoritik probabilitasnya adalah: 

𝑋𝑇 =  �̅� +  
𝑆. (𝑌 − 𝑌𝑛)

𝜎𝑛
 

𝑌  : reduced variate 

𝑌𝑛  : mean dari reduced variate 
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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. 

Adapun langkah-langkah analisis frekuensi dengan metode Log 

Pearson III adalah sebagai berikut: 

a.) Urutkan data dari kecil ke besar dan ubah data (X1, X2,... Xn) 

dalam bentuk logaritma (log X1, log X2, …., log Xn). 

b.) Hitung nilai rerata (𝑙𝑜𝑔𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

c.) Hitung Standar deviasi (S) 

d.) Hitung Koefisien kemencengan (Cs) 

e.) Hitung logaritma X 

f.) Hitung anti log X 

5. Probabilitas Hujan 

Ada dua cara untuk mengetahui ketepatan distribusi probabilitas data 

hidrologi, yaitu data yang ada diplot pada kertas probabilitas yang sudah 

didesain khusus atau menggunakan skala plot yang melinierkan fungsi 

distribusi.  Suatu garis lurus yang merepresentasikan sebaran data – data yang 

diplot kemudian ditarik sedemikian   rupa,   sehingga   dapat   digunakan   

untuk   interpolasi   maupun ekstrapolasi.  Dalam analisis hidrologi, 
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ekstrapolasi harus dilakukan dengan sangat hati – hati karena dapat 

menimbulkan penyimpangan. 

Posisi pengeplotan data merupakan nilai probabilitas yang dimiliki oleh 

masing – masing data yang diplot.  Banyak metode yang telah dikembangkan 

untuk menenukan posisi pengeplotan yang sebagian besar dibuat secara 

empiris. Untuk keperluan penentuan posisi ini, data hidrologi yang telah 

ditabelkan dirurutkan dari besar ke kecil (berdasarkan peringkat m), dimulai 

dengan m = 1 untuk data dengan nilai tertinggi dan m = n (n  adalah jumlah 

data) untuk data dengan nilai terkecil.  Periode ulang Tr dapat dihitung dengan 

persamaan yang telah dikenal yaitu (Suripin, 2004): 

𝑇𝑟 =
𝑛+1 

𝑚
  

Dengan: 

m : nomor urut (peringkat) data setelah diurutkan dari besar ke        

                kecil 

n  : banyaknya data atau jumlah kejadian (event) 

 Data yang telah diurutkan dan periode ulangnya telah ditentukan, diplot 

diatas kertas probabilitas sehingga diperoleh garis lurus (garis linear). 

6. Uji Keselarasan Distribusi 

Uji  keselarasan  dimaksudkan  untuk menentukan  persamaan  distribusi  

peluang yang telah  dipilih  dapat mewakili distribusi statistik sampel data 

yang dianalisis.  Ada dua jenis uji keselarasan, yaitu Chi Kuadrat dan Smirnov 

- Kolmogorof. 

a. Uji Chi Kuadrat 
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Metode uji kesesuaian chi kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah 

persamaan distribusi yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik 

sampel data yang dianalisis. uji chi kuadrat ini menggunakan parameter 

X2, dimana metode ini diperoleh berdasarkan rumus (Suripin, 2004) : 

𝑋2 =  ∑
(𝑂𝑖 −  𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝐺

𝑖=1

 

𝑋2  : parameter chi kuadrat terhitung 

G  : jumlah sub kelompok 

𝑂𝑖  : jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok i 

𝐸𝑖   : jumlah nilai teoritis pada sub kelompok i 

Dalam pengujian ini akan menentukan persamaan distribusi dapat diterima 

apabila  peluang  lebih  dari  5  %,  persamaan  tidak  dapat  diterima  

apabila peluang kurang dari 1 % dan persamaan dinyatakan perlu data 

tambahan bila peluang berada di antara 1 – 5 %.  

Derajat kebebasan (DK) = G – R – 1  

(nilai R=2 untuk distirbusi normal dan binomial)(Suripin, 2004). 

b. Uji Smirnov-Kolgomorov 

Dikenal  dengan  uji kecocokan   non parametrik karena pengujiannya 

tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu, namun dengan 

memperhatikan kurva dan penggambaran data pada kertas probabilitas.  

Dari gambar dapat diketahui jarak penyimpangan setiap titik data 

terhadap kurva.  Jarak penyimpangan terbesar merupakan nilai ∆𝑚𝑎𝑘𝑠 

dengan kemungkinan didapat nilai lebih kecil dari nilai ∆𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘, maka 

jenis distribusi yang dipilih dapat digunakan.  
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7. Intensitas Curah Hujan 

Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu.  

Sifat umum hujan adalah semakin singkat hujan berlangsung, intensitasnya 

cenderung makin tinggi dan makin besar periode ulangnya makin tinggi pula 

intensitasnya.  Hubungan antara intensitas, lama hujan, dan frekuensi hujan 

dinyatakan dalam lengkung Intensitas-Durasi-Frekuensi (IDF = Intensity-

Duration-Frequency Curve).  Diperlukan data hujan jangka pendek, misalnya 

5 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit dan jam – jam-an untuk membentuk 

lengkung IDF.  Data hujan jenis  ini  hanya  dapat  diperoleh  dari  pos  penakar  

hujan  otomatis. 

Berdasarkan data hujan jangka pendek tersebut lengkung IDF dapat dibuat 

dengan salah satu dari persamaan berikut (Soemarto, 1995) : 

a. Rumus Talbot 

Rumus ini banyak digunakan karena mudah diterapkan dan tetapan-

tetapan a dan b ditentukan dengan harga-harga 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 

b. Rumus Sherman 

Rumus ini cocok digunakan untuk jangka waktu curah hujan yang lamanya 

lebih dari 2 jam yaitu : 
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𝐼 =  
𝑎

𝑡𝑛 
 

Dimana: 

I   : intensitas hujan (mm/jam) 

t  : lamanya hujan (jam) 

a dan n : konstanta 

c. Rumus Ishiguro 

𝐼 =  
𝑎

𝑏 + √𝑡 
 

I  : intensitas hujan (mm/jam) 

t  : lamanya hujan (jam) 

a dan b  : konstanta 

d. Rumus 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) 
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8. Faktor yang Mempengaruhi Limpasan dan Koefisien Limpasan 

Dalam kaitannya dengan limpasan, faktor yang berpengaruh secara umum 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu faktor meteorologi dan 

karakteristik daerah tangkapan saluran atau daerah aliran sungai (DAS). 

a. Faktor Meteorologi  

Faktor-faktor meteorologi yang berpengaruh pada limpasan terutama 

karakteristik hujan , meliputi: 

1.) Intensitas Hujan 

Pengaruh intensitas hujan terhadap limpasan permukaan sangat 

tergantung pada laju infiltrasi.  Jika intensitas hujan melebihi laju 

infiltrasi, maka akan terjadi limpasan permukaan sejalan dengan 

peningkatan intensitas curah hujan.  Namun demikian, peningkatan 

limpasan permukaan tidak selalu sebanding dengan peningkatan 

intensitas hujan karena adanya penggenangan di permukaan tanah.  

Intensitas hujan berpengaruh pada debit maupun volume limpasan. 

2.) Durasi Hujan 

Total limpasan dari suatu hujan berkaitan langsung dengan durasi hujan 

dengan intensitas tertentu.  Setiap daerah aliran sungai mempunyai 

durasi hujan atau lama hujan kritis.  Jika hujan yang terjadi lamanya 

kurang dari lama hujan kritis, maka lamanya limpasan akan sama dan 

tidak tergantung pada intensitas hujan. 

3.) Distribusi Curah Hujan 

Laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh distribusi dan intensitas 

hujan diseluruh daerah aliran sungai.  Secara umum, laju dan volume 
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limpasan maksimum terjadi jika seluruh daerah aliran sungai telah 

memberi kontribusi aliran.  Namun demikian hujan dengan intensitas 

tinggi pada sebagian daerah aliran sungai dapat menghasilkan limpasan 

yang lebih besar dibandingkan dengan hujan biasa yang terjadi di 

seluruh daerah aliran sungai. 

b. Karakteristik Daerah Aliran Sungai 

Beberapa hal yang mempengaruhi karakteristik daerah aliran sungai antara 

lain: 

1.) Luas dan Bentuk Daerah Aliran Sungai 

Laju dan volume aliran permukaan makin bertambah besar dengan 

bertambahnya luas DAS.  Tetapi, apabila aliran permukaan tidak 

dinyatakan sebagai jumlah total dari DAS, melainkan sebagai laju dan 

volume per satuan luas, besarnya akan berkurang dengan 

bertambahnya luasnya DAS.  Ini berkaitan dengan waktu yang 

diperlukan air untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke titik control 

(waktu konsentrasi) dan juga penyebaran atau intensitas hujan. 

2.) Topografi 

Topografi atau kemiringan lahan, keadaan dan kerapatan saluran dan 

bentuk cekungan lainnya mempunyai pengaruh pada laju dan volume 

aliran permukaan.  Daerah aliran sungai dengan kemiringan curam 

disertai saluran yang rapat akan menghasilkan laju dan volume aliran 

permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah aliran sungai 

yang landai dengan saluran yang jarang dan adanya cekungan – 

cekungan.  Pengaruh kerapatan saluran yaitu panjang saluran per satuan 
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daerah aliran sungai, pada aliran permukaan adalah memperpendek 

waktu konsentrasi sehingga memperbesar laju aliran permukaan. 

3.) Tata Guna Lahan 

Pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam 

koefisien aliran permukaan (C), yaitu bilangan yang menunjukkan 

perbandingan antara besarnya aliran permukaan dan besarnya curah 

hujan.  Apabila koefisien aliran permukaan ini merupakan salah satu 

indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu daerah aliran 

permukaan suatu daerah aliran sungai.  Nilai C berkisar antara 0 

sampai dengan 1. 

Pendapat lain mengenai cara penentuan faktor C yang 

mengintegrasikan nilai yang merepresentasikan beberapa faktor  

yang mempengaruhi hubungan antara hujan dan aliran, yaitu 

topografi, permeabilitas tanah, penutup lahan, dan tata guna  lahan  

(Hassing  dalam  Suripin,  2004).  Nilai  koefisien  C  merupakan 

kombinasi dari beberapa faktor yang dapat dihitung berdasarkan 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Koefisien Aliran untuk Metode Rasional (dari Hassing,1995)  

Koefisien Aliran C= Ct + Cs + Cv 

Topografi, Ct Tanah, Cs Vegetasi, Cv 

Datar (<1%) 0,03 Pasir & Gravel 0,04 Hutan  0,04 

Bergelombang (1-10%) 0,08 Lampung Berpasir 0,08 Pertanian  0,11 

Perbukitan (10-20%) 0,16 Lempung & Lanau 0,16 Padang Rumput 0,21 

Pegunungan (>20%) 0,26 Lapisan Batu 0,26 Tanpa Tanaman 0,28 
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Jika daerah aliran sungai terdiri dari berbagai macam penggunaan 

lahan dengan koefisien aliran permukaan yang berbeda, maka C yang 

dipakai adalah koefisien daerah aliran sungai dengan persamaan 

berikut : 

𝐶𝐷𝐴𝑆 =  
∑ 𝐶𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Dimana: 

𝐴𝑖  : luas lahan dengan jenis penutup tanah i 

𝐶𝑖  : koefisien aliran permukaan jenis penutup lahan i 

n  : jumlah jenis penutup lahan 

9. Metode Perhitungan Debit Banjir 

Secara umum, metode perhitungan yang berkaitan dengan memperkirakan 

laju aliran puncak (debit banjir) yang umum digunakan terdiri atas metode 

rasional dan metode hidrograf satuan (Suripin, 2004).  Penerapan terhadap 

metode-metode perhitungan debit banjir bergantung pada ketersediaan data, 

tingkat kedetailan perhitungan, dan tingkat bahaya kerusakan akibat banjir.  

Metode ini sangat sederhana dan mudah penggunaannya, namun 

penggunaannya terbatas untuk daerah aliran sungai dengan ukuran wilayah 

yang kecil (< 300 ha).  Metode ini tidak dapat menerangkan hubungan curah 

hujan dan aliran permukaan dalam bentuk hidrograf dengan persamaan: 

Qp = 0,2778 C.I.A 

Dimana: 

Qp : Debit puncak (m3/detik) 

C : Koefisien aliran permukaan (0 ≤ C ≤ 1) 

I  : Intensitas hujan (mm/jam) 
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A : Luas DAS (km2) 

Waktu konsentrasi (tc) suatu daerah aliran sungai adalah waktu yang 

diperlukan air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke 

tempat keluaran daerah aliran sungai (titik control/ outlet ) setelah tanah 

menjadi jenuh dan depresi-depresi kecil terpenuhi.  Dalam hal ini 

diasumsikan jika durasi hujan sama dengan waktu konsentrasi maka setiap 

bagian daerah aliran sungai secara serentak telah menyumbangkan aliran 

terhadap titik kontrol, metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu 

konsentrasi adalah rumus yang dikembangkan oleh Kirpich(1940) dalam 

Suripin(2004) sebagai berikut: 

𝑡𝑐 = (
0,87 𝑥 𝐿2

1000 𝑥 𝑆
)0,385  

Dimana: 

tc : Waktu konsentrasi (jam) 

L : Panjang saluran utama dari hulu sampai penguras (km)  

S : Kemiringan rata-rata saluran (m/m) 

Waktu konsentrasi dapat dihitung dengan membedakannya menjadi dua 

komponen yaitu waktu yang diperlukan air untuk mengalir di permukaan 

lahan sampai saluran terdekat (to) dan waktu perjalanan dari pertama masuk 

saluran sampai titik keluaran (td), sehingga rumusnya dapat ditulis: 

tc = to + td 

Dengan: 

𝑡𝑜 = ( 
2

3
 𝑥 3,28 𝑥 𝐿 𝑥 

𝑛

√𝑠
) menit 

𝑡𝑑 =
𝐿𝑠

60𝑉
 menit  
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Dimana: 

n  : Angka kekasaran Manning 

S  : Kemiringan lahan 

L  : Panjang lintasan aliran di atas permukaan lahan (m) 

Ls : Panjang lintasan aliran di dalam saluran/sungai (m) 

V : Kecepatan aliran di dalam saluran (m/detik) 

D. Analisa Hidrolika 

 

Hidrolika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat zat cair.  Analisa 

hidrolika dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas alur sungai dan saluran pada 

kondisi sekarang terhadap banjir rencana, yang selanjutnya digukan untuk 

mendesain alur sungai dan saluran. 

Aliran dalam saluran terbuka maupun saluran tertutup yang mempunyai 

permukaan bebas disebut aliran permukaan bebas (free surface flow) atau aliran 

saluran terbuka (open channel flow). Aliran permukaan bebas mempunyai 

tekanan sama dengan tekanan atmosfer.  Jika pada aliran tidak terdapat 

permukaan bebas dan aliran dalam saluran penuh, maka aliran yang terjadi 

disebut aliran dalam pipa (pipe flow) atau aliran tertekan (pressurized flow). 

1. Rumus Empiris Kecepatan Rata-Rata 

Distribusi kecepatan pada dasarnya tidak merata di setiap titik pada 

penampang melintang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya permukaan 

bebas dan gaya gesekan disepanjang dinding saluran.  Maka dilakukan 

pendekatan empiris untuk menghitung kecepatan rata-rata, diantaranya: 



34 
 

 

a. Rumus Chezy (1769) 

Kecepatan untuk aliran seragam, dengan beberapa asumsi: 

- Aliran adalah permanen 

- Kemiringan dasar saluran adalah kecil 

- Saluran adalah prismatik 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆𝑜 

Dimana: 

V : Kecepatan rata-rata (m/detik) 

C : Faktor tahanan aliran (koefisien Chezy) 

So : Kemiringan dasar saluran 

b. Manning (1889) 

Rumus Manning yang paling terkenal dan paling banyak digunakan karena 

mudah pemakaiannya. 

𝑉 =
1

𝑛
 𝑅2/3𝑆1/2  

Dengan n adalah koefisien kekasaran Manning (TL-1/3) dan bukan bilangan 

nondimensional. 

Korelasi koefisien Chezy dan Manning dapat dijabarkan menjadi rumus 

sebagai berikut: 

𝐶 =  
1

𝑛
𝑅1/6 

Dimana: 

R : Jari-jari hidrolis 

S : Kemiringan saluran 
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n : koefisien Manning, yang dapat dilihat pada Lampiran. 

2. Penampang Saluran Drainase 

Saluran untuk drainase tidak terlalu berbeda dengan saluran air lain pada 

umumnya.  Dalam perencanaan dimensi saluran diusahakan menggunakan 

dimensi dengan penampang yang ekonomis.   

Saluran paling ekonomis adalah saluran yang dapat melewatkan debit 

maksimum untuk luas penampang basah, kekasaran, dan kemiringan dasar 

tertentu. 

Penjabaran singkat terhadap bentuk penampang yang efisien adalah sebagai 

berikut (Suripin, 2004): 

a. Penampang Persegi 

Notasi pada penampang berbentuk persegi dengan lebar dasar (B) dan 

kedalaman air (h), luasan penampang basah (A), dan keliling basah (P) 

dapat dituliskan: 

𝐴 =  𝐵. ℎ 

𝑃  =  𝐵 +  2ℎ 

Keliling minimum (P) maka: 

𝐵 = 2ℎ atau ℎ = 𝐵
2⁄  

Jari-jari hidrolik: 

𝑅 =  ℎ
2⁄   

Bentuk penampang melintang persegi yang paling efesien adalah ketika 

jika kedalaman air setengah dari lebar dasar saluran atau jari-jari hidrolis 

setengah kedalaman air. 
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b. Penampang Trapesium 

Luas penampang melintang (A), keliling basah (P), lebar dasar penampang 

melintang (B) dan kemiringan dinding 1: m dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐴 = (𝐵 + 𝑚ℎ)ℎ 

𝑃 = 𝐵 + 2ℎ√𝑚2 + 1  atau 𝐵 = 𝑃 − 2ℎ√𝑚2 + 1 

Penampang basah yang efisien didapat apabila lebar muka air (T) adalah 2 

kali panjang sisi miring (tebing) saluran.  Kondisi ini didapat apabila sudut 

kemiringan tebing saluran tehadap horizontal 60o yang dituliskan: 

𝐵 + 2𝑚ℎ = 2ℎ√1 + 𝑚2 

Dengan: 

𝑚 =  
1

√3
 

Atau θ = 60o 

c. Penampang Segitiga 

Pada potongan melintang saluran yang berbentuk segitiga dengan 

kemiringan sisi terhadap garis vertikal (θ), dan kedalaman air (h). 

𝐴 =  ℎ2 tan 𝜃 atau ℎ =  √
𝐴

tan 𝜃 
 

𝑃 = (2ℎ) sec 𝜃 

Saluran berbentuk segitiga yang paling ekonomis adalah jika kemiringan 

dindingnya membentuk sudut 45o atau m = 1.  



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan di jaringan drainase yang terletak pada salah satu 

wilayah di daerah Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Rajabasa Pemuka, Jalan 

Raden Gunawan 2. 

 

B. Data yang Digunakan 

 

Dalam tahapan ini, data-data yang diperlukan antara lain: 

1. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan berupa: 

a. Dimensi drainase eksisting berupa ukuran penampang drainase dari tinggi 

dan lebar dalam satuan (m) dan arah aliran. 

b. Peta penggunaan lahan yang merupakan hasil interpretasi dari citra satelit 

atau penginderaan jauh. 

c. Data topografi berupa data elevasi kontur dan panjang saluran drainase. 

d. Titik banjir daerah studi kasus 

e. Data material pada dasar saluran, sebagai pembentuk penampang saluran 

drainase untuk mengetahui koefisien Manning yang akan digunakan. 
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f. Data curah hujan dari stasiun hujan yang berpengaruh pada aliran di sistem 

drainase yang diteliti dengan rentang 10 tahun di masing-masing stasiun 

hujan. 

 

C. Alat yang Digunakan 

 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian, antara lain: 

1. Alat tulis 

2. Laptop 

3. Kamera 

 

D. Langkah Pengerjaan 

 

1. Pengumpulan data 

Tahapan yang pertama adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

2. Merencanakan pola aliran 

Merencanakan pola aliran adalah dimana merencanakan dan mendesain pola 

aliran air ada jaringan drainase sesuai elevasi kontur sehingga air akan mengalir 

ke hilir dengan energi gravitasinya dan bagaimana agar biaya cut and fill 

sesedikit mungkin dan berimbas pada rancangan anggaran biaya tersebut 

3. Perhitungan debit rencana 

Perhitungan debit rencana didapatkan dari beberapa analisis yang diantaranya: 

a. Analisis data hujan 
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Data curah hujan yang didapat dari data sekunder lalu setelah itu mencari luas 

pengaruh stasiun hujan terhadap daerah aliran sistem drainase dengan salah 

satu metode antara Polygon Thiessen, Isohyet, ataupun Rata-Rata Aritmatika 

dengan pertimbangan syarat yang dijabarkan pada bab II. 

b. Analisa frekuensi hujan, untuk menentukan model distribusi perhitungan 

curah hujan dengan periode ulang yang tepat dengan paramater koefisien 

variansi, koefisien skewness dan koefisien kurtosis.. 

c. Dilakukan perhitungan probabilitas nya dengan menggunakan uji Smirnov- 

Kolgomorov dan uji Chi Kuadrat. 

d. Intensitas hujan terpilih adalah intensitas hasil analisis frekuensi dan hasil 

pengujian probabilitas uji Smirnov-Kolgomorov dan uji Chi Kuadrat.  Dengan 

pola distribusi yang didapat dari pengamatan kejadian-kejadian hujan besar 

yang ada, selanjutnya mewakili kondisi hujan yang dipakai sebagai pola untuk 

mendistribusikan hujan rancangan menjadi hujan jam-jaman. Menurut Van 

Rafi’I (2013) dari hujan efektif sebesar 90 % yang terjadi selama 4 jam 

memiliki pola distribusi 40 % dijam pertama, 40 % di jam kedua, 15 % dijam 

ketiga dan 5 % di jam keempat. 

e. Data penggunaan lahan dan data topografi menghasilkan analisa perhitungan 

antara luasan dengan koefisien aliran permukaan (C).  Bentuk topografi, jenis 

penggunaan lahan dan jenis tanah sangat mempengaruhi nilai dari koefisien 

aliran permukaan (C). 

f. Dengan menggunakan pendekatan rasional, debit rancangan hujan dapat 

diperkirakan.  Debit rancangan hujan menjadi unsur masukan dalam analisa 
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hidrolika saluran terbuka yang secara eksisting telah terbangun di lokasi 

penelitian. 

g. Menganalisa pola arah aliran drainase eksisting 

4. Analisis Hidrolika 

a. Perhitungan debit penampang saluran eksisting 

Debit dicari dengan persamaan Q = V x A yang dimana A adalah luas 

penampang yang didapatkan dari hasil perencanaan dan V didapatkan 

berdasarkan rumus manning pada saluran terbuka yaitu V = 1/n x R2/3 x S1/2. 

b. Pemeriksaan debit saluran eksisting (Qs) dengan debit rencana (Qr).  Bila Qs 

> Qr maka tidak perlu adanya redesain namun bila  Qr > Qs maka redesain 

harus dilakukan. 
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Gambar 8. Diagram Alir 
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V. KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian pada wilayah tinjauan di 

Kelurahan Rajabasa Pemuka, Jalan Raden Gunawan 2 Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Arah aliran pada daerah tinjauan berawal  pada ruas P0 sampai dengan P35. 

2. Dari hasil analisis debit rencana kala ulang 5 tahun dengan metode rasional 

didapat debit terbesar pada ruas   gabungan antara saluran primer dengan daerah 

Kemiling sebesar 2,8336 m3/detik.  Hal ini disebabkan karena pada ruas tersebut 

terjadi pertemuan antar ruas drainase, sehingga terjadi akumulasi antar dua ruas 

tersebut. 

3.  Dari hasil analisis diperoleh debit banjir rencana  (Qr) sebesar 0,5512 m3/detik, 

sedangkan kemampuan kapasitas eksisting drainase pada titik  P2 = 0,132 

m3/detik; P3 = 0,220 m3/detik; P4 = 0,113 m3/detik; P5 = 0,394 m3/detik; P7 = 

0,415 m3/detik; dan P8 = 0,365 m3/detik. Sehingga, terjadi luapan pada titik-titik 

tersebut. 

4. Kemudian dilakukan perencanaan redesain saluran drainase eksisting dengan 

menggunakan penampang saluran U-Ditch dengan tipe U100/100 pada P2-P15 
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serta A2-A8, U150/150 pada P16-P23, U250/250 pada P24-P34 dan 

menggunakan Box Culvert pada P0-P1 serta A0-A2. 

Dengan kapasitas saluran rencana U ditch ukuran U100/100 = 2,191 m3/detik; 

U150/150 = 6,591 m3/detik; U150/250 = 13,350 m3/detik.  

Sehingga dapat diperoleh debit saluran lebih besar dari debit banjir rencana 

Qs > Qr. 

B. Saran 

 

Beberapa saran dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Untuk pengumpulan data diusahakan selengkap mungkin untuk memenuhi 

analisis yang lebih akurat dan lebih baik. 

2. Perlu dilakukan analisis tentang kemampuan infiltrasi lahan pada daerah 

penelitian. 
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