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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai sebuah negara kepulauan yang secara astronomis terletak di sekitar 

garis katulistiwa dan secara geografis terletak di antara dua benua dan dua 

samudra, Indonesia mengalami iklim tropis dan mendapatkan penyinaran 

matahari sepanjang tahun.  Perubahan arah penyinaran matahari akibat 

revolusi bumi menyebabkan perpindahan arah angin yang bertiup di 

kepulauan Indonesia.  Secara umum pada bulan November hingga bulan Mei 

angin bertiup dari arah Utara Barat Laut dan membawa banyak uap air dan 

hujan sehingga menyebabkan musim hujan di sebagian besar wilayah 

kepulauan Indonesia. Sebaliknya pada bulan Juni hingga bulan September 

angin bertiup dari arah Selatan Tenggara dan bersifat kering sehingga 

menyebabkan musim kemarau. 

Masalah-masalah yang timbul akibat perubahan musim ini adalah adanya 

kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan.  Hujan 

merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses hidrologi, 

karena jumlah kedalaman hujan (rainfall depth) akan dialihragamkan menjadi 

aliran, baik melalui limpasan permukaan (interflow, sub surface flow) maupun 

sebagai aliran tanah (groundwater).  Dalam suatu perencanaan bangunan air 
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harus didasarkan pada suatu patokan perancangan yang benar, sehingga 

diharapkan akan menghasilkan bangunan air yang berfungsi dengan baik 

secara struktural maupun secara fungsional dalam jangka waktu yang 

direncanakan.  Dalam hal ini biasanya dihitung banjir rancangan dengan kala 

ulang tertentu. 

Perubahan tata guna lahan menjadi kawasan pemukiman maupun pusat 

kegiatan manusia menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah 

sehingga sebagian besar akan melimpas. Hal ini menyebabkan air yang 

mengalir di permukaan akan semakin besar dan semakin bertambah pada 

setiap tahunnya.  Karena hal tersebut saluran drainase tidak dapat menampung 

debit air yang terus bertambah sehingga bisa menyebabkan banjir. 

Daerah di sepanjang saluran drainase Ramanuju yang terletak di daerah 

Kotabumi termasuk ke dalam daerah yang rawan banjir.  Dikatakan sebagai 

daerah yang rawan banjir karena lahan di sepanjang saluran ini telah berfungsi 

sebagai daerah pemukiman padat dengan area resapan air yang minim, selain 

itu juga disebabkan oleh kontur dari daerah ini sendiri yang berada pada 

cekungan sehingga apabila drainase kurang baik akan terjadi genangan dan 

banjir.  Untuk mencegah hal tersebut maka pemerintah daerah telah 

melakukan perbaikan sepanjang saluran drainase Ramanuju.  Perbaikan ini 

masih bersifat teknis yaitu dengan memperbesar saluran dengan demikian 

diharapkan debit yang dapat ditampung pada saluran juga semakin besar 

sehingga air tidak menyebabkan genangan dan banjir. 



  

                                                                                                                                  3 

Untuk mengetahui apakah saluran drainase Ramanuju mampu menampung 

debit air yang semakin besar, perlu dilakukan analisis terhadap intensitas 

curah hujan di daerah Kotabumi sehingga nantinya dapat diketahui hubungan 

antara debit banjir rencana untuk kala ulang tertentu dengan kemampuan 

saluran dalam menampung dan mengalirkan air.  Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, perbaikan saluran drainase Ramanuju yang telah dilakukan 

bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan genangan dan banjir.  Terkait 

dengan masalah kemungkinan banjir di sepanjang saluran Ramanuju, perlu 

dilakukan analisis terhadap saluran tersebut sehingga ke depannya diharapkan 

akan didapatkan solusi yang terbaik. 

Jika dilihat dari cakupan wilayah tangkapan hujan pada saluran drainase 

Ramanuju, saluran tersebut termasuk mempunyai luasan area tangkapan yang 

kecil, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan analisis saluran seperti 

penentuan hujan rencana dapat menggunakan metode hujan titik, yaitu 

menggunakan data hujan dari stasiun hujan terdekat, begitu juga dengan 

penentuan intensitas hujan rencana bisa menggunakan metode IDF (Intensitas 

Durasi Frekuensi).  Analisis IDF dilakukan untuk memperkirakan aliran debit 

puncak berdasarkan data hujan titik dengan data yang diperhitungkan berupa 

data hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi hujan yang singkat.  Analisis 

IDF biasanya diberikan dalam bentuk kurva yang menghubungkan antara 

intensitas hujan sebagai ordinat (sumbu Y dalam diagram cartesius) dan 

durasi hujan sebagai absis (sumbu X). 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Berapakah intensitas hujan rencana berdasarkan kurva IDF di daerah 

Kotabumi sebagai stasiun penakar curah hujan terdekat? 

2. Pada kala ulang berapakah debit puncak saluran drainase Ramanuju Hilir 

menyebabkan luapan air yang melampaui ketinggian saluran? 

3. Berapakah kapasitas saluran drainase Ramanuju Hilir di daerah 

Kotabumi? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini diperlukan batasan-batasan    

sebagai berikut : 

1. Drainase yang ditinjau adalah saluran drainase Ramanuju Hilir Kotabumi 

dengan panjang 407,95 m yang berakhir di sungai Abung. 

2. Analisis hidrologi berdasarkan data curah hujan otomatis yang berada di 

Kotabumi. 

3. Analisis hidrologi untuk mencari intensitas hujan menggunakan metode 

Intensitas  Durasi Frekuensi (IDF). 

4. Analisis banjir rencana berdasarkan pada data curah hujan menggunakan 

metode Rasional dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. 

5. Dalam proses pemodelan, debit yang masuk diasumsikan 100 % air, tidak 

terdapat sedimen dan sampah. 

6. Debit yang masuk ke dalam saluran dianggap seragam. Tidak terjadi 

penambahan atau pengurangan debit dari hulu ke hilir. 
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7. Aliran pada saluran merupakan aliran permanen (steady flow). 

Kehilangan energi hanya dipengaruhi oleh gesekan dan hambatan aliran 

(akibat sambungan saluran, perubahan penampang atau hambatan lain). 

8. Analisis hidrolika saluran drainase menggunakan alat bantu berupa 

perangkat lunak yaitu program HEC-RAS. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan  ini adalah    : 

1. Mengetahui intensitas hujan rencana di daerah Kotabumi berdasarkan 

kurva IDF. 

2. Mengetahui kala ulang banjir yang menyebabkan luapan air pada saluran 

drainase Ramanuju Hilir. 

3. Mengetahui kapasitas saluran drainase Ramanuju Hilir. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu : 

1. Mengetahui intensitas hujan yang terjadi di saluran drainase Ramanuju 

Hilir. 

2. Mengetahui kala ulang yang dipakai dalam perencanaan saluran drainase 

Ramanuju Hilir. 

3. Mengetahui kapasitas saluran drainase Ramanuju Hilir yang telah 

dibangun di daerah Kotabumi sebagai salah satu upaya mencegah banjir. 

4. Sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang penanggulangan banjir 

di saluran drainase Ramanuju Kotabumi. 
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5. Memberikan pengetahuan pada pembaca tentang analisa desain drainase 

sebagai upaya pencegah banjir. 

6. Memberikan pemahaman tentang program analisa hidrolika untuk 

saluran khususnya HEC-RAS. 


