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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisa Hidrologi

2.1.1 Curah Hujan Rencana

Curah hujan rencana adalah suatu data tentang curah hujan terbesar

dengan periode ulang tertentu, misalnya 2, 5, 10, atau 20 tahun. Adapun

pemilihan metode analisa hujan rencana tersebut tergantung dari kesesuaian

parameter stastistik data yang bersangkutan atau dipilih berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan teknis lain. Dalam rencana menentukan besarnya

curah hujan rencana perlu diadakan pemilihan sebaran frekuensi yang dipakai.(Sri

Harto, AnalisisHidrologi, 1993).

2.1.2 Curah Hujan Rencana Daerah (Areal Rainfall)

Dalam suatu daerah atau wilayah terdapat beberapa stasiun penangkar

hujan maka untuk mendapatkan harga curah hujan daerah adalah dengan

mengambil harga rata-ratanya. Curah hujan areal atau curah hujan wilayah.

Ada 3 macam cara yang berbeda dalam menentukan tinggi curah hujan

rata-rata di atas areal tertentu dari angka-angka curah hujan di beberapa

titikstasiun penangkar, yaitu (CD.Soemarto, Hidrologi Teknik,1995):

1. Cara tinggi rata-rata, cara ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya,

asalkan stasiun-stasiun penakaranya terbagi merata di areal tersebut, dan hasil

penakaran masing-masing penakaran stasiun tidak menyimpang jauh dari

harga rata-rata stasiun penakar.

2. Cara Poligan Thiessen, hasil perhitungannya lebih teliti dibandingkan dengan

cara rata-rata hitung.

3. Cara Isohyet, merupakan cara yang paling teliti, tetapi membutuhkan jaringan

stasiun penakar yang relatif lebih padat guna memungkinkan untuk membuat

garis-garis Isohyet.

Langkah-langkah perhitungan cara poligon Thiessen yaitu:

1. Mencari luasan daerah pengaruh setiap pos pengamatan dengan menggunakan

sumbu garis tegak lurus antara dua pos panakar.
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2. Menghitung persentase luas daerah pengaruh masing-masing stasiun penakar

curah hujan.

3. Dari ketiga stasiun yang ada ditentukan curah hujan maksimum.

4. Menghitung curah hujan rata-rata daerah (wilayah) dengan mengalihkan

persentase pengaruh pada setiap pos pengamatan dengan curah hujan harian

maksium.

Harga curah hujan maksimum daerah (Ṝ) yaitu:

Ṝ = Xi = W1.R1 + W2.R2 + W3.R3

W= Ai / A

Dimana:

Ṝ = tinggi curah hujan rata-rata daerah (mm)

A = luas areal (km2)

2.1.3 Analisa Distribusi Frekuensi

Analisa frekuensi dimaksudnya untuk menentukan jenis distribusi yang

sesuai dalammendapatkan curah hujan rencana yang diperoleh dari parameter

statistik dengan persamaansebagai berikut (Soewarno, Hidrologi (Aplikasi Metode

Statistik untuk Analisa Data),1995)

a.Standar deviasi (SD)

= ∑ −− 1
b.Koefisien varian (Cv)=
c.Koefisien kemencengan (Cs)= ∙ ∑ −− 1 ( − 2) ∙
d.Koefisien kurtosis (Ck)= ∑ ( − )− 1 − 2 ( − 3) ∙
Dimana:

: harga rata-rata hitung
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: data urutan ke-i

: besarnya ke-i

S : standar deviasi

Cv : koefisien varian

Cs : koefisien kemencengan

Ck : koefisien kurtosis

Adapun syarat untuk penggunaan distribusi frekuensi yang tepat adalah

sebagai berikut :

1.Koefisien kemencengan ≈ 0

Koefisien kurtosis = 3

Maka digunakan distribusi normal.

2.Koefisien kemencengan = 3

Koefisien kurtosis ≈ 3

Maka digunakan distribusi log normal.

3.Koefisien kemencengan = 1,1396

Koefisien kurtosis = 5,40023

Maka digunakan distribusi Gumbel.

4.Koefisien kemencengan = bebas

Koefisien kurtosis = bebas

Maka digunakan distribusi log pearson tipe III.

Dimana langkah-langkah perhitungan curah hujan rencana dengan

menggunakan cara Log Pearson Tipe III adalah sebagai berikut: (CD. Soemarto,

Hidrologi Teknik, 1995)

1.Mengubah data curah hujan rata-rata tahunan sebanyak n buah X1, X2, X3,

………., Xn menjadi log X1, log X2, log X3, ……………., log Xn.

2.Menghitung harga rata-ratanya dengan rumus berikut ini:	 = ∑ 	
3.Menghitung harga standand dengan rumus berikut ini:

= ∑ 	 − 	− 1
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4.Menghitung koefisien kemencengn dengan rumus berikut ini:= ∑ − 	− 1 ( − 2) ∙
5.Menghitung logaritma curah hujan rencana dengan kala ulang tertentu didapat

dengan persamaan:= + .
Harga G didapat dari Tabel 2.1 untuk harga Cs positif, dan harga Cs negatif. Jadi

dengan harga Cs yang terhitung dan waktu balik yang dikehendaki G dapat

diketahui.

6.Mencari antilog dari log X untuk memdapatkan debit banjir dengan waktu balik

yang dikehendaki XT.

Tabel 2.1 Nilai k Distribusi Pearson Type III dan Log Pearson Type III untuk

Koefisien Kemencengan CS

Sumber: (Ir CD. Soemarto,B.I.E. Dipl. H., 1986, Hidrologi)
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2.1.4 Uji Distribusi Frekuensi

Uji distribusi frekuensi bertujuan untuk menguji keberadaan antar

distribusi hasil pengamatan dan distribusi yang didapat dengan cara teoritis.

Untuk mengadakan uji distribusi frekuensi dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu

uji Chi-Kuadrat dan uji Smirnov Kolmogorov.

2.1.4.1 UJi Chi-Kuadrat

Uji Chi-Kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan

distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sempel

data yang dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X2.

Parameter X2 dapat dihitung dengan rumus:

X = (O − E )E
Dimana:

Xh
2 =parameter Chi-Kuadrat terhitung

K   = jumlah sub kelompok

Oi = jumlah nilai pengamat pada sub kelompok ke-i

Ei= jumlah nilaiteoritis pada sub kelompok ke-i

Prosedur uji Chi-Kuadrat adalah:

1. Mengurutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya).

2. Mengelompokkan  data menjadi G sub grup, tiap-tiap sub grup minimal 4 data

pengamatan.

3. menjumlahkan data pengamatan sebesar Oi tiap-tiap grup.

4. Menjumlahkan data dari persamaan distribusi yang digunakan sebesar Ei.

5. Tiap-tiap sub grup menghitung nilai ( Oi - Ei )2 dan
(	 )

6. Menjumlahkan seluruh G sub grup nilai
(	 )

untuk menentukan nilai Chi-

Kuadrat hitung.

7. Menentukan derajat kebebasan dk = G – R – 1 ( nilai R = 2, untuk distribusi

normal dan binominal, dan nilai R = 1, untuk distribusi Poisson).
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Interpretasi hasilnya adalah:

1. Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan distribusi teoritis yang

digunakan dapat diterima.

2. Apabila peluang lebih kecil 1%, maka persamaan distribusi teoritis yang

digunakan tidak dapat diterima.

3. Apabila peluang berada di antara 1 – 5% adalah tidak mungkin mengambil

keputusan, misah perlu tambahan data.

Tabel 2.2 Nilai Kritis Distribusi Chi Kuadrat

Sumber: Bambang Triatmodjo, Hidrologi Terapan (Analisis Frekuensi)

2.1.4.2 Uji Smirnov Kolmogorov

Uji kecocokan Smirnov Kolmogorov juga disebut kecocokan non

parametrik karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tentu.

Prosedurdalam pengerjaannya adalah sebagai berikut:

1. Mengurutkan data (dari besar ke kecil dan sebaliknya) dan tentukan besarnya

peluang dari masing – masing data tersebut.

2. Menentukan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran

data (persamaan distribusinya).

3. Dari kedua nilai peluang tersebut tentukan selisih terbesarnya antara peluang

pengamatan dengan teoritisnya.
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D = maksimum 	 − ( )
4. Berdasarkan tabel nilai krisis (Smirnov Kolmogorov test) tentukan harga Do.

 Apabila D lebih kecil dari Do maka distibusi teoritis yang digunakan untuk

menentukan persamaan distribusi dapat diterima.

 Apabila D lebih besar dari Do maka distribusi teoritis yang digunakan

untuk menentukan persamaan distribusi tidak dapat diterima.

Tabel 2.3 Nilai Kritis Do Untuk Uji Smirnov-Kolmogorof

Sumber: Bambang Triatmodjo, Hidrologi Terapan (Analisis Frekuensi)

2.1.5 Debit Banjir Rencana

Debit rencana adalah debit yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan

ukuran  bangunan yang direncanakan. Untuk daerah pengaliran yang luasnya

lebih kecil dari 50 km2, digunakan metode rasional.

Adapun debit rencana (QR) dapat dihitung dengan rumus rasional sebagai

berikut (Ven TE Chow, Hidrolika Saluran Terbuka, 1997)

QR = 0,278 . C . I .A

dimana:

QR = debit banjir (m3/dt)

C   = koefisien pengaliran

I    = intensitas hujan selama waktu konsentrasi (mm/jam)

A  = luas daerah pengaliran (km2)
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2.1.5.1 Waktu konsentrasi

Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir

dari daerah pengairan ke titik pengukuran. Lama waktu konsentrasi (tc) terdiri

atas waktu yang diperlukan air untuk mengalir melalui permukaan tanah ke

saluaran terdekat (to) dan waktu untuk mengalir di dalam saluran ketempat yang

diukur (td).tc = to + td
dimana:

tc  = Waktu konsentrasi durasi hujan (menit)

to  = Waktu pengaliran pada permukaan  saluran (menit)

td = Waktu pengaliran dalam saluran (menit)

Dengan metode Rasional, waktu konsentrasi to dapat pula didekati dengan

Rumus Kirpich sebagai berikut:= 0,0191560 √ ,
dimana:

tc  = Waktu konsentrasi durasi hujan (jam)

L   = Panjang Saluran (m)

S   = Beda Tinggi antara titik terjauh

2.1.5.2 Intensitas hujan

Intensitas hujan adalah besarnya curah hujan rata-rata yang terjadi pada

dalam suatu daerah dalam suatu satuan waktu tertentu yang sesuai dengan waktu

konsentrasi dan periode ulang tertentu. Sifat umum hujan adalah makin singkat

hujan berlangsung, intensitasnya cenderung makin tinggi dan makin besar periode

ulangnya makin tinggi pula intensitasnya.

Seandainya data hujan yang diketahui hanya hujan harian, maka menurut

Dr. Mononobe intensitas hujan (I) di dalam rumus rasional dapat dihitung dengan

rumus (CD. Soemarto, Hidrologo Teknik, 1995):

	I = 	 R24 24tc
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dimana:

I= intensitas hujan (mm/jam)

R= curah hujan rencana setempat (mm)

tc = lama waktu konsentrasi (jam)

2.1.5.3 Koefisien pengairan

Koefisien pengairan adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh tata guna

lahan, kemiringan, jenis dan kondisi tanah.

Tabel 2.4 Koefisien Pengaliran ( C )

Tipe Daerah Aliran
Jenis Permukaan dan Tata Guna

Lahan
Harga C (%)

Perumputan Tanah pasir, darat, slope 2%

Tanah pasir, rata-rata, slope 2%-7%

Tanah pasir, curam, slope 7%

Tanah gemuk, datar, slope 2%

Tanah gemuk, rata-rata, slope 2%-7%

Tanah gemuk, curam, slope 7%

0.05-0.10

0.10-0.15

0.15-0.20

0.13-0.17

0.18-0.22

0.25-0.35

Bisnis Daerah kota lama

Daerah pinggiran

0.75-0.95

0.50-0.70

Perumahan Daerah “single familiy”

“Multi units” terpisah

“Multi units” tertutup

“Sub-urban”

Daerah rumah apartemen

0.30-0.50

0.40-0.60

0.60-0.75

0.25-0.40

0.50-0.60

Industri Daerah ringan

Daerah berat

0.60-0.90

0.10-0.25

Pertamanan,kuburan 0.20-0.35

Tempat bermain 0.20-0.40

Halaman kereta api 0.10-0.30

Daerah yang tidak

dikerjakan jalan

Beraspal

Beton

Batu

0.70-0.95

0.80-0.95

0.70-0.85
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Untuk berjalan dan naik

Kuda 0.75-0.85

Atap 0.75-0.95

Sumber : Imam Subarkah, Hidrologi untuk Perencanaan Bangunan Air, 1980

2.3 Analisa Tanah

Aliran dari satu titik ke titik yang lain terjadi apabila ada perbedaan head

atau tenaga potensial. Sifat dari media tanah yang mampu dilewati air diartikan

sebagaikemampuan tanah dirembesi air (permeability tanah). Darcy (1856)

menunjukkan bawah laju aliran air pada media tanah porous adalah berbanding

lurus dengan kehilangan head dan berbanding terbalik dengan panjang lintasan

aliran.Secara matematik laju aliran pada tanah adalah:= ∙ ∙
Atau : =

= ∙= ℎ − ℎ
Dimana :

Q = debit (m3/dt)

K = koefisien permeabilitas

i = miring hidrolis

A = luas bidang masa tanah tegak lurus arah aliran

Pada persamaan diatas:

 A merupakan luas total penampang media aliran meliputi luas solids dan pori-

pori.

 v bukan kecepatan aliran sebenarnya dari rembesan air, dan jika vs adalah

kecepatan aliran sesungguhnya dan Av luas penampang ruang pori, maka:= ,dimana :

= = , yang dikenal sebagai porositas.
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Kemudian kalau dinamakan= ∙ = ∙= ∙= 1 ∙
Dimana: =
Jadi : = ∙= 	

Berkenaan dengan hubungan : = = , maka koefisien

permeabilitas dapat didefinisikan sebagai kecepatan aliran yang melewati

keseluruh penampang melintang tanah, karena satu gradien hidrolis.

Jadi suatu koefisien permeabilitas adalah satuan kecepatan yang bisa

dinyatakan dalam cm/dt atau m/dt.

Pada pengembangan air tanah, sering digunakan koefisien transmisilibility

(T), yang didefinisikan sebagai koefisien lapangan yang nilainya sama dengan

koefisien permeability dikali dengan ketebalan lapisan aliran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien permeabilitas:

1. Ukuran Butiran

Koefisien permeabilitas bisa ditentukan dari analisa ukuran butir, dimana

dari banyak percobaan menghasilkan banyak rumus, rumus empiris yang tidak

terlalu akurat, karena pada dasarnya permeabilitas masih tergantung dari beberapa

variabel lainnya. Salah satu rumus temuan dari Allen Hazen yang bisa dipakai

adalah: = 100 ∙
K dalam cm/dt dan D10 adalah ukuran butiran lebih dari 0,256 dalam cm.

2. Sifat-Sifat dari Air Pori

Permeabilitas berbanding lurus dengan kerapatan dan berbanding terbalik

dengan kekentalan air tanah. Sedang kekentalan air tanah sangat dipengaruhi oleh

perubahan temperatur.
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3. Susunan  Struktur Partikel Tanah Lapisan Tanah

Permeabilitas dari tanah yang sama akan bervariasi untuk susunan dan

bentuk butiran yang berbeda. Penambahan dari angka pori akan menyebabkan

peningkatan dari permeabilitas. Dari banyak tes laboratorium menunjukkan ada

hubungan :≈ 1 +
4. Tingkat Kejenuhan dan Campuran Dalam Angka Pori

Hukum Darcy bisa digunakan dalam kondisi jenuh, udara yang

terperangkap pada pori-pori tanah dan zat asing yang ada dapat mengurangi

permeabilitas.

Beberapa sifat tanah yang perlu diketahui dan berkait dengan masalah

drainase adalah:

1. Angka pori ( e )=
2. Porositas ( ne )=
3. Hubungan antara e dan ne	 = −= 1 +

Dimana:

Vv : Volume pori

Vs : Volume butir

V : Volume tanah

4. Koefisien rembesan (koefisien permeabilitas hidrolik konduktifitas, k).

Didefinisikan sebagai kecepatan aliran melalui material permeabel dengan

suatu kemiringan hidrolik sama dengan 1.

Angka ini diperoleh dari percobaan Darcy, yaitu tentang gerakan aliran bawah

tanah:
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= ∙ ∙ 	 	 = ∙
Untuk per satuan lebar : = ∙
Dimana:

A : Luas penampang = B x D

Untuk per satuan lebar, A= 1 x D

D : Tebal tapisan tanah

Harga k tergantung pada geometrik butiran, kejenuhan tanah, temperatur

dan adanya retakan-retakan di tanah. Temperatur mempengaruhi harga k

karena menyebabkan viskositas air berkurang, sehingga meningkatkan harga

k. untuk lapisan tanah yang dalam, pengaruh temperatur diabaikan. Berikut

perkiraan harga k yang tercantum dalam tabel  2.5.

Tabel 2.5 Perkiraan Harga k

Janis Tanah Harga k (mm/jam)

Coarse gravely sand 10 - 50

Medium sand 1 - 5

Sandy loam/ fine sand 1 - 3

Loam/ clay loam/ clay well structured 0,5 - 2

Very fine sandy loam 0,2 - 0,5

Clay loam/ clay, poorly structured 0,02 - 0,2

No biopores < 0,002

Sumber: RSS 627.54 ELV P-1 2013(Sofia. F Dan Sofyan R,2006)

5. Transmisivitas ( T )

Didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggalirkan air atau

meneruskan air per satuan lebar dari keseluruhan ketebalan akifer.= ∙ ∙
Harga k. D = transmisivitas =q/i

Dimana:

k : koefisien rembesan ( m/hari )

D : ketebalan lapisan ( m )
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6. Infiltrasi dan Perkolasi

Laju maksimum air yang bisa berinfiltrasi kedalam tanah kering

berkurang, mulai harga tertinggi sampai harga terendah dan selanjutnya

mendapatkan harga konstan ± 1 sampai 3 jam dari saat awal.

Harga yang mendekati harga konstan memberikan gambaran mengenai

geometrik porosi dalam top soil yang bervariasi dengan tekstur tanah dan

sangat dipengaruhi dengan struktur tanah.

Laju infiltrasi untuk beberapa jenis tanah dapat dilihat pada tabel 2.6

berikut ini:

Tabel 2.6 Laju Infiltrasi

Jenis Tanah

Total Infiltrasi

setelah 3 jam

(mm)

Laju infiltrasi

setelah 3 jam

(mm/jam)

Coarse textured soil 150 – 300 50 - 100

Medium textured soil 30 -100 10 – 50

Fine textured soil 30 -70 1 - 10

Sumber: RSS 627.54 ELV P-1 2013(Sofia. F Dan Sofyan R,2006)

Tanah retakan lebih banyak menyerap air (100 – 200 mm), tetapi retakan

dapat tertutup apabila terjadi runtuhan tanah. Pada laju infiltrasi ahkir, kondisi

sama dengan k pada keadaan jenuh.

2.4 Analisa Hidrolika

2.4.1 Drainase Bawah Permukaan

2.4.1.1 Kriteria Teknis

Permasalah yang selalu dialami pada lapangan terbuka adalah genangan

yang harussecepatnya butuh penangan. Drainase bawah permukaan dibuat

bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan keadaan jenuh air pada tanah.

Akibat genangan yang terjadi di lapangn menyebabkan aktifitas olahraga

terganggu dan rusak tanaman rumput. Lapangan sebak bola dibuat datar agar air

hujan tidak mengalir yang mengakibatkan genangan.

Drainase bawah permukaan biasanya menggunakan:
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1.Pipa dari tembikar atau grabah yang dibuat berlubang-lubang dengan

sambungan yang tidak kedap air.

2.Pipa PVC berkerut yang dibuat lubang-lubang kecil di sekitar atau dibuat celah-

celah panjang. Diameter pipa berkisaran 0.10-0.30 meter, dan ditempatkan

dalam alur atau parit yang digalih dalam tanah sekitar 100-120 cm dari

permukaan tanah.

Gambar 2.1 sket pipa drain galian

Alur galian bisa dibuat segi empat atau trapesium. Pipa yang berlubang

pada bagian sisinya diletakkan pada posisi permukaan air tanahyang ingin

diturunkan. Pipa ditempatkan dan ditutup dengan lapisan filter bergradasi paling

sedikit 0.30 m diatas sisi atas pipa. Kemudian baru diikuti dengan menggunakan

lapisan filter yang agak halus diameter butirannya. Dan terahkir bagian atas

ditutup dengan pasir urug dan pupuk kandang. Filter bergradasi terdiri dari pasir

dan krikil yang formasinya makin dekat dengan pipa gradasinya makin besar.

2.4.1.2 Menentukan Jarak Pipa Drain

Dimana suatu sistem drainase jarak antar pipa (L) m, ketebalan rata-rata

tanah (a), dan (b) adalah ketinggian maksimum air diatas tanah.

Hukum Darcy:= ∙ ∙
Dimana:

Qy : debit yang melewati penampang y per satuan panjang.
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Gambar 2.2 sket penentuan jarak pipa drain

Sesuai dengan keadaan curah hujan dan sifat fisik tanah yang

mempengaruhinya, maka untuk mendapatkan tinggi air resapan yang

direncanakan, jarak saluran (L) pada kedalaman tertentu dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan Dupuit untuk kedalaman aliran mantap sebagai berikut:

= 2 −
Dimana:

K : koefisien permeability (cm/jam)

v : laju infiltrasi tanah (cm/jam)

a : jarak lapisan kedap ke pipa (m)

b : jarak lapisan kedap air ke muka air tanah (m)

2.4.1.3 Menentukan Kapasitas Pipa Drain

Gambar 2.3 sket definisi penentuan kapasitas pipa

Sumber:  RSS 627.54 ELV P-1 2013
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1. Daya resap tanah / infiltrasi rate

q1 : n . Vi

: laju infiltrasi ( mm/hari ) untuk luasan  ( 1 x 1 ) m2

Vi : kecepatan resapan ( mm/hari )

ViSinα : kecepatan searah S

n : porositas

tan α = , 	
S = =
t =

Volume air yang harus di drain:

Vo = q1·t Vo = 4/5 · A · q1 ·  t (asumsi 80% meresap)

Vo = 4/5 · A · n · H/Vi

Vo = 4/5 · A · n · H

Untuk satuan luas permukaan:

Vo = 4/5 · n · H

Jadi kemampuan sistem drain:

= = ∙ ∙
q2= 4/5 · n · Vi · Sin2α (mm/hari)

Debit aliran pada ujung hilir pipa dapat ditentukan:

Q = q · L · P (liter/dt)

Dimana:

Q : debit pada ujung pipa (liter/dt)

q : kemampuan sistem drain (liter/dt/ha)

L : jarak antar dua pipa drain (m)

P : panjang pipa (m)
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bahwa:

1. α < L

2. H tetap

Jumlah pipa bertambah

L turun

3. H naik

Jumlah pipa bertambah

L tetap

Gambar 2.4 Komponen Aliran Bawah Permukaan

Sumber:  RSS 627.54 ELV P-1 2013

2.4.1.4 Lama Pembuangan / Pengeringan Air dari Curah Hujan

1. Perhitungan berikut dengan menganggap bahwa tidak ada air yang

mengalir kesamping sehingga secara keseluruhan semua air yang ada

diatas permukaan tanah meresap kedalam tanah.

2. Kemudian dapat dihitung lama waktu yang dibutuhkan untuk kondisi

permukaan tanah menjadi kering.

3. Dan selanjutnya dapat dicari lama waktu yang dibutuhkan untuk tanah

menjadi kering semula.= (waktu mencapai pipa drain)= 4 5 ∙
= − ∙
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h : tinggi hujan atau tinggi genangan

Lama genangan lama pengeringan

t = t1 + t2

Lama waktu yang dibutuhkan dari kondisi permukaan tanah kering sampai

tanah kering semula:

= ∙

Gambar 2.5 kurfa pengeringan genangan

Sumber:  RSS 627.54 ELV P-1 2013

Dimana:

h : tinggi air yang akan dikeringkan (mm)

t1 : waktu resapan air dalam tanah sampai pada pipa drain

t2 : waktu yang dibutuhkan dari air sampai pipa hingga pada kondisi permukaan

tanah menjadi kering

t3 : waktu yang diperlukan dari kondisi permukaan tanah kering hingga kondisi

tanah kering semula.

2.4.1.5 Diameter Pipa Drain

Perhitungan diameter pipa dapat ditentukan dengan menggunakan grafik

berikut dimana notasi dengan subskrip “f” menunjukkan kondisi aliran penuh,

sedang tanpa subskrip menunjukkan kondisi yang ada. Grafik tersebut dapat
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dipakai untuk menghitung parameter hidrolis untuk harga koefisien Manning (n)

yang tidak tergantung pada kedalaman, dan yang tergantung pada kedalaman

aliran.

Gambar 2.6 elemen hidrolik saluran penampang lingkaran/pipa

Sumber:  RSS 627.54 ELV P-1 2013

Gambar 2.6 menjelaskan untuk harga d/D ≥ 0,5 untuk asumsi koefisien

kekasaran tetap ( N/n = 1 ), kecepatan aliran ≥ 1, atau pada aliran yang terisi

sama, atau  lebih setengah penuh menghasilkan kecepatan aliran di pipa ≥

kecepatan aliran pada pipa yang terisi penuh.

2.4.2 Drainase Permukaan

2.4.2.1 Kapasitas Saluran Permukaan

Kapasitas saluran permukaan didefinisikan sebagai debit maksimum yang

mampu dilewati oleh setiap penampang sepanjang saluran. Kapasitas saluran

permukaan ini, digunakan sebagai acuan untuk menyatakan apakah debit yang

direncanakan mampu dialirkan oleh saluran pada kondisi existing tanpa terjadi

luapan.

Kapasitas saluran dihitung berdasarkan rumus Manning.

(Prof.DR.Ir.Bambang Triatmodjo,CES.,DEA, Hidrolika II, Beta, Jogyakarta,

2013)
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= ∙ = ∙ ∙ ∙dimana:
Q : debit saluran (m3/dt)

n : koefisien kekasaran manning

R : jari-jari hidrolis saluran (m)

i : kemiringan saluran

A : luas penampang saluran (m2)

Bentuk penampang saluran terbuka adalah segi empat, segi tiga,

trapesium, lingkaran, dan lain-lain rumus-rumus dari penampang tersebut adalah

sebagai berikut:

Saluran segi empat:

Gambar 2.7 penampang saluran segi empat

A = ( b + h )

P  =  b + 2h

R  = A / P

Saluran trapesium:

A = ( b + mh ) h

P = b + 2h √ +
R = A/P

Gambar 2.8 penampang saluran trapesium

Dimana:

b : lebar dasar saluran ( m )

h : tinggi air dalam saluran ( m )

m : miring tebing  saluran ( m )

A : luas penampang ( m2 )

P : keliling basah saluran ( m )

R : jari-jari hidrolis ( m )
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Penampang saluran Lingkaran:= @ − @
= @
= − 	 @@

Gambar 2.9 penampang saluran lingkaran

Dimana:
D : dimensi penampang saluran(m)
@ : untuk sudut pusat@ → cos @ = 1 −
A : luas penampang (m2 )

P : keliling basah saluran ( m )
R : jari-jarihidrolis ( m )

Tabel 2.7 Koefesien Kekasaran Manning

Tipe Saluran Min. Normal Maks.

Saluran dilapisi atau dipoles:

Beton

 Dipoles dengan sendok kayu

 Dipoles sedikit

 Dipoles

 Tidak dipoles

 Adukan semprot, penampang rata

 Adukan semprot, penampang gelombang

 Pada galihan batu yang teratur

 Pada galihan batu yang tidak teratur

0,011

0,013

0,015

0,014

0,016

0,018

0,017

0,022

0,013

0,015

0,017

0,017

0,019

0,022

0,020

0,027

0,015

0,016

0,020

0,020

0,023

0,025

Dasar beton dipoles sedikit dengan tebing dari:

 Batu teratur dalam adukan

 Batu tidak teratur dalam adukan

 Adukan batu, semen, diplester

 Adukan batu dan semen

 Batu kosong atau rip-rap

0,015

0,017

0,016

0,020

0,020

0,017

0,020

0,020

0,025

0,030

0,020

0,024

0,024

0,030

0,035

Pasangan batu

 Batu pecah, semen 0,017

0,023

0,025

0,032

0,030

0,035
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 Batu kosong

Digali atau dikeruk:

Tanah berkelok-kelok dan terang

 Tanpa rumput dengan beberapa tanaman pengganggu

 Rumpu dengan beberapa tanaman pengganggu

 Banyak tanaman pengganggu pada saluran yang dalam

 Dasar tanah tebing dari batu pecah

 Dasar berbatu dengan tanaman pengganggu pada tebing

 Dasar berkerakal dengn tebing yang bersih

0,023

0,025

0,030

0,028

0,025

0,030

0,025

0,030

0,035

0,030

0,035

0,040

0,030

0,033

0,040

0,035

0,040

0,050

Sumber: Ven Te Chow, Hidrolika Saluran Terbuka (Open Channel Hydraulics)

2.4.2.2 Kecepatan Minimum yang Diijinkan

Kecepatan minimum yang diijinkan adalah kecepatan terkecil yang tidak

menimbulkan endapan dan tidak merangsang tumbuhnya tanaman aquatik serta

lumut. Pada umumnya (dalam praktek), kecepatan aliran sebesar 0.60-0.90 m/dt,

dapat digunakan apabila persentase lumpur di air cukup kecil.

2.4.2.3 Kemiringan Dasar Salurkan

Kemiringan dasar saluran disini mencangkup kemiringan dasar dan

kemiringan dinding saluran. Oleh karena itu kemiringan dasar saluran sedapat

mungkin sesuai dengan kemiringan medan dan harus menjadikan kecepatan yang

self cleaning (kemampuan membersihkan diri)

Kemiringan mimimum agar terjadi pengaliran air yang sefl cleaning

adalah 0.005-0.008 tergantung pada bahan yang digunakan. Kemiringan yang

lebih curam dari 0.002 bagi tanah lepas sampai dengan 0.005 untuk tanah padat

akan menyebabkan erosi (penggerusan) pada dasar saluran.

2.4.2.4 Tinggi Jagaan

Tinggi jagaan dari suatu saluran adalah jarak vertikal dari puncak saluran

sampai pada permukaan air pada kondisi perencanaan. Jarak tersebut harus

sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah luapan air  akibat gelombang serta

fluktuasi permukaan air (Ven TE, Hidrolika Saluran Terbuka, 1997).
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2.4.2.5 Perencanaan Dimensi Saluran

Besarnya dimensi saluran sangat dipengaruhi oleh banyaknya air yang

akan disalurkanserta kecepatan air yang diijinkan. Kecepatan air tidak boleh

terlalu kecil supaya tidak terjadi pengendapan, jadi tidak terlalu besar supaya tidak

terjadi erosi atau pengikisan pada saluran yang direncanakan. Untuk menentukan

dimensi saluran diajurkan untuk melakukan pendekatan terhadap perbandingan

antara lebar dasar saluran.

Bentuk penampang saluran terbuka adalah segi empat, segi tiga, trapesium,

dan lain-lain. Rumus kecepatan rata-rata pada perhitungan dimensi penampang

digunakan rumus Manning ( Ven TE, Hidrolika Saluran Terbuka, 1997).V = 	1n ∙ R ∙ S
Jadi dapat dihitung besarnya debit aliran (Q):V = A ∙ VV = A ∙ 1n ∙ R ∙ S
Dimana:

V = kecepatan aliran (m/dt)

n  = koefisien kekasaran manning

R = jari-jari hidrolis (m)

S = kemiringan dasar saluran

A = luas penampang melintang basah saluran (m2)

P = keliling basah (m)

Q = debit aliran (m3/dt)


