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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

 Banjir berasal dari limpasan yang mengalir melalui sungai atau menjadi 

genangan. Sedangkan limpasan adalah aliran air mengalir pada permukaan tanah 

yang ditimbulkan oleh curah hujan setelah air mengalami infiltrasi dan evaporasi, 

selanjutnya mengalir menuju sungai. Sehingga limpasan mempresentasikan output 

dari daerah aliran sungai yang ditetapkan dengan satuan waktu. (KodoatieJ. 

Robert: 2013) 

 

2.1.1. Sebab Terjadinya Banjir 

Secara umum penyebab terjadinya dapat diklasifikasikan dalam 2 

kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab – sebab alami dan banjir 

yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Yang termasuk sebab – sebab banjir 

diantaranya adalah : (KodoatieJ. Robert: 2013) 

 Curah Hujan 

 Indonesia mempunyai iklim tropis sehingga sepanjang tahun 

mempunyai dua musim yaitu antara bulan Oktober sampai bulan Maret, 

dan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan September. 

Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan 

banjir di sungai dan jika melebihi tebing sungai maka akan timbul 

genangan. 

 Pengaruh Fisiografi 

 Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan 

kemiringan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, 

geometrik hidrolik (bentuk penampang meliputi lebar, kedalaman, 

potongan memanjang, material dasar sungai) lokasi sungai merupakan 

hal – hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. 

 Erosi & sedimentasi 

 Erosi di DPSberpengaruh terhadap pengurangan kapasitas 

penampang sungai. Erosi menjadi masalah klasik pada sungai – sungai 
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di Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurani kapasitas saluran, 

sehingga timbul genangan dan banjir pada sungai. 

 Kapasitas sungai 

 Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan 

oleh pengendapan yang berasal dari erosi DPS dan erosi tanggul sungai 

yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya 

vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. 

 Kapasitas Drainase yang tidak memadai 

 Hampir semua kota – kota di Indonesia mempunya drainase daerah 

genangan yang tidak memadai, sehingga banyak kota di Indonesia saat 

musim hujan 

 Pengaruh air pasang 

 Air pasang dapat memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu 

banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka genangan akan 

terjadi akibat aliran balik (backwater). 

 Perubahan Kondisi DPS 

 Perubahan DPS seperti pengundulan hutan, usaha pertanian yang 

kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tataguna lainnya dapat 

memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir, 

perubahan tataguna lahan memberikan kontribusi yang besar terhadap 

kualitas dan kuantitas banjir. 

 Kawasan kumuh 

 Perumahan kumuh yang terdapat sepanjang sungai dapat 

menghambat aliran. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor 

penting terhadap masalah banjir di daerah perkotaan. 

 Sampah 

 Disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya 

sangat kurang, umumnya mereka langsung membuang sampah ke 

sungai. Di kota besar hal ini banyak dijumpai, pembuangan sampah di 

alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi 

aliran. 
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 Drainase lahan 

 Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada derah 

bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam 

menampung debit banjir. 

 Bendung dan bangunan air 

 Bendung dan bangunan air lain seperti pilar jempatan dapat 

meningkatkan elevasi muka air banjir karena meningkatkan elevasi 

muka air karena efek aliran balik. 

 Kerusakan bangunan pengendali banjir 

 Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali 

banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan tidak dapat berfungsi. 

 Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat 

 Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi 

kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat 

menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar. Sebagai contoh 

bangunan tanggul  yang tinggi. Limpasan pada tanggul pada waktu 

terjadi banjir yang melebihi banjir rencana dapat menyebabkan 

keruntuhan tanggul, hal ini menimbulkan kecepatan aliran air menjadi 

sangat besar yang melalui bobolnya tanggul sehingga menimbulkan 

banjir yang besar. 

 

2.2 Morphologi Sungai 

Morphologi sungai merupakan hal – hal yang berkaitan dengan bentuk dan 

struktur sungai. Hal – hal yang berkaitan dengan morphologi sungai antara lain 

adalah dataran banjir (flood plain), pembentukan delta, bentuk dan klasifikasi 

sungai (sungai lurus, berselampit/braided, bermeander). Sungai bermeander terdiri 

atas lengkungan sungai yang membentuk huruf S. Lane (1957) mendefinisikan 

sebagai sungai yang alinemen memanjangnya terdiri atas bentuk – bentuk 

tersebut. Mathes (1914) mendefinisikan sebagai pola sungai berbentuk huruf S di 

daerah yang bermaterial aluvial yang bebas untuk menggeser lokasinya dan 
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menyesuaikan bentuk dan sebagai bagian dari gerakan migrasi sungai secara 

keseluruhan ke bagian hilir lembah. (KodoatieJ. Robert: 2013) 

 

2.2.1 Karakteristik Alur Sungai 

Dari tempat asalnya sungai dapat dikelompokkan menjadi tiga daerah 

yaitu : daerah hulu (pegunungan), daerah transisi, dan daerah hilir (pantai). 

Ketiga daerah ini juga menunjukkan sifat dan karakteristik dari sistem sungai 

yang berbeda.Di daerah hulu terutama di daerah pegunungan sungai – sungai 

biasanya mempunya kemiringan yang terjal (steep slope), kemiringan dasar 

sungai antara 2% - 3%. Kemiringan yang terjal dan curah hujan yang tinggi 

akan menimbulkan kuat arus (stream power) besar sehingga debit aliran 

sungai berlangsung dengan cepat. Pada bagian hulu ditandai dengan adanya 

erosi di DPS (daerah pengaliran sungai) atau erosi akibat pengerusan dasar 

sungai dan longsornya tebing. Material dasar sungai dapat berbentuk batu 

besar (boulder), kerakal, kerikil dan pasir. Bentuk sungai di daerah hilir  

adalah selampit/kepang (braider). Penampang melintang sungai umumnya 

berbentuk huruf V. 

Di daerah transisi transisi yaitu daerah peralihan dari pegunungan ke 

pantai kemiringan dasar sungai umumnya kurang dari 2%, karena kemiringan 

memanjang dasar sungai di daerah sungai maka berangsur – angsur menjadi 

landai (mild). Di daerah ini berkurangnya debit aliran terjadi walaupun erosi 

masih terjadi namun sedimentasi meningkat yang menyebabkan endapan 

sedimenmulai timbul, akibat pengendapan ini berpengaruh terhadap 

mengecilnya kapasitas sungai (pendangkalan). Proses degradasi (pergerusan) 

dan agradasi (penumpukan) sedimen terjadi, akibatnya banjir dapat terjadi. 

Material dasar relatif lebih halus dibanding di daerah hulu, penampang 

melintang umumnya beransur – ansur berubah dari huruf V menjadi huruf U. 

Di daerah pantai dan berakhir di laut (mulut sungai/estuary) 

kemiringan di daerah ini beransur – ansur berubah dari landai menjadi sangat 

landai, bahkan ada bagian – bagian sungai terutama yang mendekati laut 

kemiringan dasar sungainya mendekati 0%. Umumnya bentuk sungai 
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menunjukkan pola berbentuk meandering, sehingga akan menghambat aliran 

banjir. Proses penumpukan sedimen lebih dominan terjadi, material dasar 

sungai lebih halus dibanding dengan daerah transisi dan hulu. Jika terjadi 

banjir periodenya lebih lama dibanding daerah hulu dan daerah 

transisi.(KodoatieJ. Robert: 2013) 

 

2.2.2. Karakteristik Debit Aliran Sungai 

Debit aliran sungai yang perlu diperhatikan adalah meliputi debit 

banjir yang pernah terjadi, debit dominan dan pola hidrograf banjir. Debit 

aliran sungai termasuk bentuk hidrografnya sangat ditentukan oleh :(Kodoatie 

J. Robert : 2013) 

 Kondisi DAS (daerah aliran sungai) topografi (kemiringan DPS), 

tataguna lahan vegetasi penutup DPS, jenis penggunaan lahan, 

struktur tanah permukaan, struktur geologi dan pengelolaan DAS 

 Bentuk DPS berupa : bulu burung, radial, pararel dll 

 Curah hujan dengan sifat : intensitas hujan dan distribusi dalam 

ruang, arah gerak hujan, pola distribusi hujan dsb. 

 Curah hujan di musim penghujan tahunan. 

 Karakteristik jaringan alur sungai, tingkat order sungai, kondisi alur 

sungai dan kemiringan dasar sungai atau morphologi sungai. 

 

2.3. Hidrologi 

Untuk menentukan banjir rencana ada banyak metode perhitungan. Beberapa 

metode perhitungan banjir rencana diantaranya :(Hadisusanto, nugroho 2011) 

1. Hubungan empiris curah hujan limpasan (rumus rasional, Weduen, 

Melchior, dsb). 

2. Dengan menggunakan hidrograf satuan untuk menghitung hidrograf 

banjir. 

3. Dengan pengamatan langsung di lapangan. 

4. Dengan analisis frekwensi data banjir. 
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2.3.1. Hujan 

Hujan adalah titik – titik air yang jatuh dari awan melalui atsmosfer ke 

permukaan bumi secara proses alam. (Hadisusanto, nugroho 2011) 

 

2.3.1.1 Tipe Hujan 

Tipe hujan yang terjadi di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh 

kondisi meteorologi setempat pada saat itu, keadaan topografi juga 

berperan penyebab terjadinya tipe hujan. Sehingga secara garis besar tipe 

hujan dapat dikategorikan menjadi tiga tipe yaitu : (Hadisusanto, 

nugroho 2011) 

1. Hujan konvektif 

Yaitu hujan yang dihasilkan oleh adanya konveksi thermal dari 

udara yang lembab. Kondisi ini terjadi bilamana udara di bawah 

dipanasi, yang mengakibatkan udara akan mengembang dan naik 

udara dingin. 

2. Hujan orografis 

Hujan yang terjadioleh adanya rintangan topografi dan diperhebat 

oleh adanya dorongan udara melalui dataran tinggi atau gunung. 

3. Hujan frontal 

Hujan ini banyak terjadi di daerah pertengahan antara udara dingin 

dan panas dan jarang terjadi di daerah tropis. 

 

2.3.1.2 Uji Konsistensi Data  

Suatu data hujan memungkinkan sifatnya tidak konsisten 

(Inconsistent). Data seperti ini tidak dapat langsung digunakan untuk 

analisa, jadi sebelum data hujan tersebut dipakai sebagai bahan analisa 

lebih lanjut maka harus dilakukan uji konsistensi. Pada kasus ini akan 

digunakan Kurva masa ganda. Yaitu pengujian antara salah satu stasiun 

hujan dengan kumulatif dari stasiun disekitarnya. Langkah – langkah 

untuk menghitung kurva masa ganda adalah sebagai berikut : 
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1. Menghitung hujan tahunan untuk masing – masing stasiun. 

2. Menghitung rerata hujan tahunan untuk stasiun pembanding. 

3. Menghitung kumulatif dari rerata stasiun hunjan pembanding. 

4. Menghitung kumulatif untuk stasiun hujan yang akan di uji. 

5. Melakukan penggambaran dalam bentuk diagram, stasiun 

pembanding terdapat pada sumbu X dan stasiun yang akan di uji 

pada sumbu Y. 

6. Selanjutnya melakukan analisis terhadap data dengan cara 

membuat garis lusrus pada diagram, apakah ada kemencengan 

atau Slope. Jika terjadi kemencengan maka perlu adanya koreksi 

terhadap pencatatan data hujan dengan cara menggalikan 

koefisien (K) yang dihitung berdasarkan perbandingan Slope 

sebelum mengalami perubahan (S1) dan setelah mengalami 

perubahan (S2) atau K = S2/S1. 

 

Gambar 2.1Kurva Masa Ganda 

 

2.3.1.3 Perhitungan Hujan Rata – rata 

Untuk perhitungan hidrologi daerah aliran sungai (DAS) 

diperlukan perhitungan hujan rata – rata. Dalam perhitungan hujan rata – 
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rata daerah aliran sungai ada beberapa metode yang sering digunakan 

yaitu : (Hadisusanto, Nugroho 2011) 

1. Metode arithmatik baik digunakan untuk daerah datar dan 

penyebaran hujannya merata. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Metode Arithmatik 

P =
P1 + P2 + P3…… . Pn

n
 

Dimana : 

P = hujan rata – rata (mm) 

P1, P2, P3 , Pn = jumlah hujan di setiap stasiun yang diamati 

(mm) 

n = banyaknya stasiun yang diamati  

 

2. Metode polygon Thiessen baik digunakan untuk daerah yang 

stasiun hujannya tidak merata. 

 

Gambar 2.3 Metode Polygon Thiessen 
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Dimana : 

R1,…,Rn  = curah hujan di tiap stasiun pengukuran (mm)  

A1,…,An = luas bagian daerah yang mewakili tiap stasiun 

pengukuran (km2)  

R   = besarnya curah hujan rata-rata DAS (mm). 

 

3. Metode Isohiet baik digunakan untuk daerah pegunungan. 

 

Gambar 2.4 Metode Isohyet 

Curah hujan daerah itu dapat dihitung menurut persamaan 

sebagai berikut : 

 

dimana : 

R  = hujan rata-rata (area rainfall) 

Ii dan Ii+1  = besarnya isohyet Ii dan isohyet Ii+1 

Ai  = luas daerah yang dibatasi oleh dua  

   isohyet Ii dan Ii+1 

A  = luas daerah aliran 

N  = banyaknya daerah yang dibatasi oleh dua   

isohyet Ii danIi+1 
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2.3.2. Distribusi Frekwensi 

Distribusi frekwensi hujan digunakan untuk menentukan jenis 

distribusika yang sesuai dalam menentukan curah hujan rencana. Pemilihan 

jenis distribusi curah hujan didasarkan pada nilai Cs, Cv, dan Ck. (Soemarto 

1995) 

Menghitung koefisien Variasi (CV) 

CV =
��

�
 

Koefisien Asimetri (Cs) 

Cs = 	
n	 ∑(x x�)�

(n 1)(n 2). Sd�
 

Koefisien kurtosis (Ck) 

Ck = 	
n	 ∑(x x�)�

(n 1)(n 2)(� 3). Sd�
 

 

2.3.2.1 Distribusi Normal 

Distribusi Normal sering dipakai untuk analisis frekuensi hujan 

harian maksimum, dimana sebarannya mempunyai fungsi kerapatan 

kemungkinan. Distribusi normal atau kurva normal disebut pula dengan 

distribusi Gauss. (Soewarno, 1995) 

�(�) = 	
1

�√2�
	. �

��

� (
� �

�
)� 

Keterangan : 

P(X) = fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal) 

π  = 3,14156 

e  = 2,71828 

X = Variabel acak kontinyu 

µ = rata – rata nilai X 

� = deviasi standar dari nilai X 
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2.3.2.2 Distribusi E.J Gumbel 

Distribusi E.J Gumbel umumnya digunakan pada perhitungan 

hujan harian maksimum untuk menentukan kejadian yang ekstrem. 

Persamaan umum yang dipakai : (Hadisusanto, Nugroho 2011) 

XT = �̅ + S.K 

Dimana : 

XT = perkiraan nilai pada periode tertentu 

�̅ = nilai rata – rata kejadian 

� = standar deviasi kejadian 

� = faktor frekuensi k untuk harga ekstrim Gumbel 

� =
�����
��

 

Dimana : 

YT = reduksi variat 

yn =reduksi rata-rata variat yang nilainya tergantung jumlah data 

(n) 

YT = -In [ -In {
����

��
}] 

Tr = periode ulang 

Sn = standar deviasi variat yang nilainya tergantung jumlah 

data 

 

Tabel 2.1 Nilai Variabel Reduksi Gumbel 

Periode Ulang 

T (tahun) 

Peluang 

(%) 
YT 

1,001 

1,110 

2,000 

2,500 

3,330 

4,000 

5,000 

10,000 

20,000 

50,000 

100,000 

0,999 

0,990 

0,500 

0,400 

0,300 

0,250 

0,200 

0,100 

0,050 

0,020 

0,010 

-1,930 

-0,834 

0,366 

0,671 

1,030 

1,240 

1,510 

2,250 

2,970 

3,900 

4,600 
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200,000 

500,000 

1000,000 

0,005 

0,002 

0,001 

5,290 

6,210 

6,900 

Sumber : Nugroho Hadisusanto (2011) 

Tabel 2.2 Hubungan Reduksi Rata – rata (Yn) dan Standart Deviasi (Sn) dengan Jumlah 

Data Kejadian Hujan. 

n Yn n Yn n Yn n Sn n Sn n Sn 

10 0,4952 24 0,5296 38 0,5418 10 0,9496 24 1,0864 38 1,1363 

11 0,4992 25 0,5309 39 0,543 11 0,9676 25 1,0915 39 1,1388 

12 0,5035 26 0,532 40 0,5436 12 0,9883 26 1,0961 40 1,1413 

13 0,507 27 0,5332 41 0,5442 13 0,9971 27 1,1004 41 1,1436 

14 0,51 28 0,5343 42 0,5448 14 1,0095 28 1,1047 42 1,1458 

15 0,5128 29 0,5343 43 0,5453 15 0,0206 29 1,1086 43 1,148 

16 0,5157 30 0,5362 44 0,5458 16 1,0316 30 1,1124 44 1,1499 

17 0,5181 31 0,5371 45 0,5463 17 1,0411 31 1,1159 45 1,1519 

18 0,5202 32 0,538 46 0,5468 18 1,0493 32 1,1193 46 1,1538 

19 0,522 33 0,5388 47 0,5473 19 1,0565 33 1,1228 47 1,1557 

20 0,523 34 0,5396 48 0,5477 20 1,0628 34 1,1255 48 1,1574 

21 0,5252 35 0,5402 49 0,5481 21 1,0696 35 1,1285 49 1,159 

22 0,5268 36 0,541     22 1,0754 36 1,1313     

23 0,5283 37 0,5418     23 1,0811 37 1,1339     

Sumber : Nugroho Hadisusanto (2011) 

 

2.3.2.3 Distribusi Log Pearson Tipe III 

Sebaran log-pearson tipe III, sering digunakan pada perhitungan 

hujan harian maksimum untuk menghitung besarnya banjir rencana yang 

terjadi pada periode ulang tertentu. (Hadisusanto, nugroho 2011) 

P(X) =
I

a. T. b
�
� �

�
�
���

�
��

���

�
�
 

Dimana :  

P(X) = fungsi kerapatan peluang variat X 

X = nilai variat 

a,b,c = parameter 

T = fungsi gamma 
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Apabila nilai variat X diplot pada kertas logaritmik, maka bentuk 

persamaan matematiknya merupakan garis lurus. 

Xtr = nilai logaritmik X 

�̅ = nilai rata – rata X 

S = standar deviasi 

k = karakteristik distribusi log-pearson tipe III, yang 

nilainya tergantung dari nilai koefisien skewnessnya. 

 Adapun parameter statistik yang diperlukan pada sebaran log-

pearson tipe III, yaitu : harga rata – rata, S dan koefisien skewness, 

koefisien kurtosis (keruncingan) mendekati CK = 1,50 Cs2 + 3. 

 

2.3.3. Uji Kecocokan 

Untuk menentukan kecocokan (the goodness of fit test) distribusi 

frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang di 

perkirakan dapat menggambarkan/mewakili distribusi frekuensi disebut 

diperlukan pengujian parameter. Pengujian parameter yang akan disajikan. 

(Hadisusanto, nugroho 2011) 

 

2.3.3.1 Chi-kuadrat (chi-square) 

Uji Chi-kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan 

distribusi yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel 

data yang di analisis dengan rumus : 

F2 =( Oi-Ei)2/ Ei 

Dimana : 

F2 = Parameter Chi-kuadrat terhitung 

Oi = Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok i. 

Ei = Jumlah nilai teoritis sub kelompok i. 

 

Nilai F2 harus lebih kecil dari nilai F2 sebenarnya yang dapat dilihat pada 

tabel. 
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Tabel 2.3Nilai kritis untuk Chi-Kuadrat 

DK 
Α Derajat Kepercayaan 

0.995 0.990 0.975 0.950 0.050 0.025 0.01 0.005 

1 0.0000393 0.000157 0.000982 0.00393 3.841 5.024 6.635 7.878 

2 0.010 0.020 0.051 0.103 5.991 7.378 9.210 10.597 

3 0.072 0.115 0.216 0.352 7.815 9.348 11.345 12.838 

4 0.207 0.554 0.484 0.711 9.488 11.143 13.277 14.860 

5 0.412 0.872 0.831 1.145 11.070 12.832 15.086 16.750 

6 0.676 1.239 1.237 1.635 12.592 14.449 16.812 18.548 

7 0.989 1.646 1.690 2.167 14.067 16.013 18.475 20.278 

8 1.344 2.088 2.180 2.733 15.507 17.535 20.090 21.955 

9 1.735 2.558 2.700 3.325 16.919 19.023 21.666 23.589 

10 2.156 3.053 3.247 3.940 18.307 20.483 23.209 25.188 

Sumber : Suripin (2003) 

 

Interpretasi data 

1. Apabila peluang lebih dari 5% maka persamaan distribusi 

dapat diterima. 

2. Apabila peluang kurang dari 1% maka distribusi tidak 

diterima. 

3. Apabila peluang berda di antara 1% - 5% maka tidak 

mungkin mengambil keputusan, misal perlu data tambahan. 

 

2.3.3.2 Smirnov – Kolmogorov 

Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering juga disebut uji non 

parametrik, karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi 

tertentu. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut : 

1. Menggurutkan data dari besar terkecil atau sebaliknya dan 

tentukan besarnya peluang dari masing – masing data tersebut. 

2. Hitung peluang dari masing – masing urutan data tersebut 

dengan rumus P = m/(n+1). 

3. Selanjutnya membandingkan antara hasil empiris dan teoritis. 

4. Lihat kemencengan (D) terbesar dan Do pada tabel. 
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Tabel 2.4Nilai Derajat Kepercayaan 

N Derajat Kepercayaan α 

 0.20 0.10 0.05 0.01 

5 0.45 0.51 0.56 0.67 

10 0.32 0.37 0.41 0.49 

15 0.27 0.30 0.34 0.40 

20 0.23 0.26 0.29 0.36 

25 0.21 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.20 0.23 0.27 

40 0.17 0.19 0.21 0.25 

45 0.16 0.18 0.20 0.24 

50 0.15 0.17 0.19 0.23 

>50 1.07

��.�
 

1.22

��.�
 

1.36

��.�
 

1.63

��.�
 

Sumber : Nugroho Hadisusanto (2011) 

 

2.3.4. Debit Banjir Rencana 

Debit banjir rencana adalah debit banjir yang digunakan untuk 

merencanakan tingkat pengamanan bahaya dengan angka kemungkinan 

terbesar. Untuk menentukan banjir rencana ada beberapa metode perhitungan. 

Beberapa metode yang digunakan untuk perhitungan debit banjir diantaranya 

: (Hadisusanto, Nugroho 2011) 

a. Hubungan Empiris curah hujan-limpasan. 

 Metode Rasional untuk DAS kurang dari 50 Km2 

 Metode Weduwen untuk luas maksimum DAS 100 Km2 

 Metode Haspers untuk luas maksimum DAS 200 Km2 

 Hidrograf Banjir Rancangan Satuan Sintetik Nakayasu. 

b. Dengan menggunakan hidrograf satuan untuk menghitung 

hidrograf banjir. 

c. Dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 

Karena dalam penelitian ini luas DAS adalah lebih dari 300 Km2maka 

digunakan metode hidrograf satuan sintetik nakayasu. 
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Untuk memperkirakan debit banjiryang akan terjadi dapat dilakukan 

analisisRainfall (Runoff Model) dengan metodeNakayasu.Dalam penggunaan 

metode hidrograf satuan sintetik Nakayasu, diperlukan beberapa parameter 

yang berhubungan dengan karakteristik daerah aliran sungai, antara lain yaitu 

: Luas daerah aliran sungai (DAS), Panjang sungai utama dan Koefisien 

aliran. Persamaan umum hidrografsatuan sintetik Nakayasu adalah sebagai 

berikut (Soemarto 1995): 

�� =
� ��

3,6 (0,3 �� + ��,�)
 

Dimana  

QP = debit puncak banjir (m3/det), 

R0  = hujan satuan (mm), 

TP = tenggang waktu dari permulaan hujan sampai 

puncak banjir(jam) 

T0,3  = waktu yang diperlukan olehpenurunan debit, dari 

debit puncak sampai menjadi 30 %dari debit 

puncak 

 

2.4. Analisa Profil Muka Air 

Analisa menggunakan metode tahapan standar. Perhitungan dilakukan tahap 

demi tahap dari satu pos pengamat ke pos berikutnya yang sifat hidroliknya telah 

ditetapkan. Dalam hal ini jarak setiap pos telah diketahui dan dilakukan penentuan 

kedalaman aliran di tiap pos pengamatan. 

Z1 = So x + y1 + y2 

Z2 = y2+y1 

Kehilangan energi akibat gesekan adalah : 

Hf = Sf x = ½ (S1+S2) x 

Dengan kemiringan gesekan Sf digunakan sebagai kemiringan rata – rata 

pada kedua ujung penampang. Sehingga dapat ditulis. 

Z1 + a
���

��
 = Z2 + a

���

��
 + hf + he 
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Ditambah dengan kehilangan energi, yang cukup besar untuk aliran prismatic. 

Kehilangan energi tergantung pada tinggi dan kecepatan. Tinggi tekanan pada 

ujung penampang adalah : 

H1 = Z1 + a
���

��
 

H2 = Z2 + a
���

��
 

Maka persamaan menjadi H1 = H2 + hf + he 

Ini adalah persamaan yang merupakan urutan metode tahapan standar. 

 

2.5 Analisa Kapasitas Sungai menggunakan HEC-RAS 

Untuk menganalisa kapasitas sungai digunakan program yang bernama 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System). HEC-RAS 

merupakanpaket program dari USCE (United State Corps of Engineer). 

Komponen utama dalam analisia HEC-RAS adalah: 

 Perhitungan profil muka air aliran tetap (steady flow water 

surface profile computations) 

 Simulasi aliran tak tetap (unsteady flow simulation) dan 

perhitungan profil muka air. 

Paket program ini digunakan untuk menghitung profil muka air di sepanjang 

ruas sungai.Data masukan untuk program ini adalah data cross section di 

sepanjang sungai, profilmemanjang sungai, parameter hidrolika sungai (kekasaran 

dasar dan tebing sungai),parameter bangunan sungai, debit aliran (debit rencana), 

dan tinggi muka air dimuara. 

Sedangkan output dari program ini dapat berupa grafik maupun tabel. 

Diantaranya adalah plot dari skema alur sungai, potongan melintang, profil, 

lengkungdebit (rating curve), hidrograf (stage and flow hydrograph), juga 

variabel hidroliklainnya. Selain itu juga dapat menampilkan gabungan potongan 

melintang (crosssection) yang membentuk alur sungai secara tiga dimensi lengkap 

dengan alirannya. 
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2.5.1 Pengendalian Banjir 

Pengendalian banjir jangka panjang mempunyai target waktu 

penyelesaian sistem pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengendalikan 

debit banjir dengan periode ulang dan debit tertentu, setelah semua kegiatan 

dan bangunan banjir selesai. Urutan/prioritas tersebut dipengaruhi oleh 

kebutuhan maupun kondisi setempat, namun secara umum dapat dijelaskan 

sebagai berikut : (Kodoatie J. Robert : 2013) 

Dalam hal ini ada dua cara penanggulangan banjir yaitu struktural dan 

nonstruktural. Dalam studi kali ini akan menggunakan dua metode dan cara 

yaitu : 

1. Metode nonstruktural yaitu dengan cara mengangkat sedimen yang ada 

pada sungai agar sungai dapat berfungsi secara optimum kembali. Hal ini 

disebut normalisasi yaitu pengembalian penampang sungai sebelum 

terjadi pengendapan sedimen. 

2. Metode struktural yaitu dengan cara pembangunan tanggul di sekitar 

sungai agar tidak terjadi luapan. Pembuatan tanggul hanya dilakukan 

apabila metode nonstruktural telh dilakukan namun masih terjadi banjir 

limpasan. 

 Bila tahap demi tahap pekerjaan pengendalian banjir selesai, maka 

tingkat debit banjir yang dapat diatasi akan naik. Sehingga pada pekerjaan 

tahap akhir selesai, sistem pengendalian banjir dapat berfungsi seperti yang 

direncanakan. 

2.5.2 Perencanaan Tanggul  

Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan 

persyaratanteknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap 

limpasan air sungai. Yang perlu diperhatikan dalamperencanaan tanggul 

adalah lebar tanggul dan elevasitanggul. Ketentuanseperti tercantum dalam 

tabel. 
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Tabel 2.5Syara tinggi jagaan tanggul 

No 
Debit Banjir Rencana  

(m3/dt) 
Jagaan 

(m) 

1  
2  
3  
4  
5  
6 

Kurang dari 200  
200-500  
500-2000  
2000-5000  
5000-10000  

10000 atau lebih 

0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.5 
2.0 

 

Tabel 2.6Syara lebar jagaan tanggul 

Debit Rencana 

(m3/det) 

Lebar Tanggul 

(m) 

Q < 200 

200<Q<500 

2000<Q<5000 

5000<Q<10000 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

 

2.5.3 Stabilitas Tanggul 

b. Stabilitas terhadap rembesan 

Stabilitas rembesan dengan garis depresi saat terjadi banjir, saat air 

naik maka akan ada rembesan yang terjadi pada tanggul. Untuk itu 

perlu dilakukan analisa stabilitas terhadap rembesan, dalam hal ini 

menggunakan metode A. Casagrande. Metode ini menghitung 

rembesan lewat tubuh tanggul di dasarkan pada pengujian model. 

Parabola AB (Gambar) berawal dari titik A’ seperti pada gambar, 

dengan A’A = 0,3 (AD). 

 

Gambar 2.5 Garis depresi rembesan 
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� = 	
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	�(

��

����
��

����
) 

Prosedur untuk mencari debit rembesan, sebagai berikut : 

1. Tentukan nilai perbandingan antara d/H 

2. Tentukan nilai kemiringan tanggul yang direncanakan 

3. Debit rembesan q = ka sin2 α 

 

c. Stabilitas longsor 

Longsoran atau land slide adalah pergerakan tanah secara perlahan 

– lahan melalui bidang longsoran karena tidak stabil terhadap gaya 

yang bekerja. Untuk itu perlu dilakukan analisa terhadap 

kelongsoran yaitu dengan membagi bidang longsor dalam beberapa 

segment/ bagian, semakin kecil segment maka akan semakin 

teliti.Metode ini menggunakan metode irisan yang di asumsikan 

berbentuk lingkaran dengan pusat o dan jari – jari r. 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.6 Gaya – gaya yang bekerja pada irisan 

Keterangan : 

O  = Titik pusat longsor 

R = Jari – jari bidang longsor 

W = Berat segmen / irisan 

τ = Gaya geser 

U = Gaya akibat tekanan pori 

N atau Cos α dan U = Gaya tegak lurus bidang longsor 
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Sin α dan τ = Gaya searah bidang longsor 

C x L = Gaya yang menahan bidang longsor 

 

 Faktor keamanan  

Adapun persamaan untuk angka keamanan dari metode irisan 

bidang luncur adalah sebagai berikut : 

 Kondisi Gempa 

Fs =
∑���(������)����

∑(����)
> 1,2 

 Kondisi Normal 

Fs =
∑���(���)����

∑(�)
> 1,5 

Dimana : 

Fs = faktor keamanan 

N = Beban komponen vertikal yang timbul dari berat tiap 

irisan bidang luncur 

 = γ . A . Cos α 

T = Beban komponen horizontal yang timbul dari berat tiap 

irisan bidang luncur 

 = γ . A . Sin α 

U = Tekanan air pori yang terjadi pada irisan  

Ne = Komponen vertikal beban seismis yang timbul dari berat 

tiap irisan 

Te = Komponen horizontal beban seismis yang timbul dari 

berat tiap irisan  

Ø = Sudut geser dalam 

I = Panjang dasar irisan 

C = Kohesi 

A = Luasan tiap irisan 

γ = Berat jenis tanah 

α = sudut kemiringan dari tiap – tiap irisan. 


