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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhitungan curah hujan rata-rata

Metode Arithmatic Mean

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan

pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata

diseluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu.

Curah hujan ini disebut curah hujan wilayah/daerah dan dinyatakan dalam mm.

Cara ini adalah perhitungan rata-rata secara aljabar curah hujan didalam

dan disekitar daerah yang bersangkutan.

 nRRR
n

R  ...
1

21

( soeyono sosrodarsono 2002)

Dimana:

R : curah hujan daerah (mm)

N : jumlah titik-titik pengamatan

R1,R2,....Rn : curah hujan ditiap titik pengamatan (mm)

Hasil yang diperoleh dengan cara ini tidak berbeda jauh dari hasil yang

didapat dengan cara lain, jika titik pengamatan itu banyak dan tersebar merata

diseluruh daerah itu. Keuntungan cara ini ialah bahwa cara ini adalah obyektif

yang berbeda dengan dengan umpama cara isohyet, dimana faktor subyektif turut

menentukan. Setelah mempelajari data-data yang ada dan mengingat luasan DAS

yang relatif kecil maka data hujan yang digunakan hanya satu stasiun penakar

hujan.

2.2 Uji distribusi data hujan

Sebelum dilakukan perhitungan distribusi probabilitas dari data yang

tersedia, dicoba dahulu dilakukan penelitian distribusi yang sesuai untuk

perhitungan. Masing-masing distribusi yang telah disebutkan diatas memiliki

sifat-sifat khas, sehingga setiap data hidrologi harus diuji kesesuaiannya dengan

sifat statistik masing-masing tersebut. Pemilihan distribusi yang tidak tepat dapat
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menyebabkan kesalahan perkiraan yang mungkin cukup besar baik over estimated

maupun under estimated yang keduanya tidak diinginkan.

Setiap jenis distribusi atau sebaran mempunyai parameter statistik

diantaranya terdiri dari :

x : nilai rata-rata hitung

 atau sd : deviasi standar

Cv : koefisien vareasi

Ck : koefisien ketajaman

Cs : koefosien kemencengan

Dimana setiap parameter statistik tersebut dicari berdasarkan rumus :

 Nilai rata-rata (Mean) :

N

R
R



 Deaviasi standar (Standar Deviation) :

 
1

2





N

RR
S

 Koefisien vareasi (Coefficien of Vareation)

x

s
Cv 

 Koefisien Kemencengan (Coefficien of Skewness) :

 
   3

3

.21

.

sNN

Nxx
Cs






 Koefisien ketajaman (Coefficien of Kurtosis) :

 
    4

24

321

.

sNNN

Nxx
Ck






Keterangan :

R = data dari sampel

R = nilai rata-rata hitung

N = jumlah pengamatan
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Adapun sifat-sifat khas parameter statistik dari masing-masing distribusi

teoritis adalah sebagai berikut :

 Distribusi Pearson Type III mempunyai harga Cs dan Ck yang fleksibel

 Distribusi Log Normal mempunyai harga Cs > 0

 Distribusi Log Pearson Type III mempunyai harga Cs antara 0 < Cs < 9

 Distribusi Normal mempunyai harga Cs = 0 dan Ck = 3

 Distribusi Gumbel mempunyai harga Cs = 1.139 dan Ck = 5.402

2.3 Perhitungan curah hujan rencana

Metode Distribusi Pearson Type III

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :

Urutkan data-data curah hujan (R) mulai dari harga yang terbesar hingga

terkecil, dan hitung :

 Nilai rata-rata (Mean) :

N

R
R 

 Deviasi standar (Standar Deviation) :

 2
1


 

N

RR
S

 Koefisien vareasi (Coefficien of Vareation) :

x

s
Cv 

 Koefisien Kemencengan (Coefficien of Skewness)

 
   3

3

.21

.

sNN

Nxx
Cs




 

 Koefisien Ketajaman (Coefficien of Kurtosis) :

 
    4

24

321

.

sNNN

Nxx
Ck






 Perhitungan Metode Pearson Type III dapat menggunakan persamaan :

SdKRRt .
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Dimana :

Rt = Curah hujan dengan periode ulang T tahun

R = Curah hujan maksimum rata-rata

Sd = Standar deviasi

K = Faktor dari sifat distribusi Pearson Type III, yang didapat dari tabel fungsi

Cs dan Probabilitas kejadian. (tabel nilai K Pearson Type III) (Soewarno, 1995)

2.4 Uji Kecocokan Distribusi Frekuensi Curah Hujan Rencana

Untuk menentukan kecocokan distribusi frekuensi dari contoh data

terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat mengambarkan atau

mewakili distribusi frekuensi tersebut diperlukan pengujian parameter,

diantaranya ialah :

1. Chi - kuadrat (chi - square)

2. Smirnov – Kolmogorov

Umumnya pengujian dilaksanakan dengan cara menggambarkan data pada

kertas peluang dan menentukan apakah data tersebut merupakam garis lurus, atau

dengan membandingkan kurva frekuensi dari data pengamatan terhadap kurva

frekuensi teoritisnya.

1. Uji Chi-Kuadrat

Uji chi – kuadrat dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan

distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel

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

oleh karena itu disebut dengan uji Chi – Kuadrat. Parameter X² dapat dihitung

dengan rumus :

 

Ei

EiOi
X

G

i
h





 1

2

2

(Soewarno, 1995)

Dimana :

2
hX : parameter chi – kuadrat terhitung

G : jumlah sub kelompok

Oi : jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke – i
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Ei : jumlah niliai teoritis pada sub kelompok ke - i

Prosedur uji Chi Kuadrat adalah :

1) Urutkan data pengamatan (dari besar kekecil atau sebaliknya)

2) Kelompokkan data menjadi G sub-group,tiap-tiap sub grup minimal 4 data

pengamatan

Tidak ada aturan yang pasti tentang penentuan jumlah kelas (grup),H.A. Sturges

pada tahun 1926 mengemukakan suatu perumusan untuk menentukan banyaknya

kelas yaitu

 G=1+3,322log(n)

 Dk=G-R-1  
1


N

m
XmP

  
m

N
XmT

1


Dimana :

G : banyaknya kelas

n : banyaknya nilai observasi (data)

3) Jumlahkan data pengamatan sebesar Oi tiap-tiap sub group

4) Jumlahkan data dari persamaan distribusi yang digunakan sebesar Ei

5) Tiap-tiap sub group hitung nilai (Oi - Ei)
2 dan

 
Ei

EO ii
2

6) Tentukan derajat kebebasan dk= G-R-1 ( nilai R=2, untuk distribusi

normal dan binomial, dan nilai R = 1, untuk distribusi Poisson ).

Interpretasi hasilnya adalah :

 Apabila peluang lebih besar dari 5% maka persamaan distribusi teoritis

yang digunakan dapat diterima.

 Apabila peluang lebih kecil dari 1% maka persamaan distribusi teoritis

yang digunakan tidak dapat diterima.

 Apabila peluang berada diantara 1 sampai 5% adalah tidak mungkin

mengambil keputusan, maka perlu penambahan data.
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2. Uji Smirnov-Kolmogorov

Uji kecocokan ini sering disebut uji kecocokan non parametic,karena

pegujian tidak mengunakan fungsi distribusi tertentu.Rumus yang digunakan

adalah:

D = maksimum     XPXP ,,

Dengan:

    1
n

m
XP

  
S

XX
tF






     ttfXP  1,

(Soewarno, 1995)

2.5 Perhitungan Debit Puncak Banjir

Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu

Nakayasu dari Jepang , telah menyelidiki hidrograf satuan pada beberapa

sungai di Jepang. Rumus tersebut adalah sebagai berikut :

Qp =
)3,0(6,3

..

3,0TT

RoAC

p 

Dimana :

Qp = debit puncak banjir (m³/detik)

Ro = hujan satuan (mm)

T p = tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir (jam)

T 3,0 = waktu yang diperlukan oleh penurunan debit, dari debit puncak sampai

menjadi 30% dari debit puncak (jam).

Qa = Qp.
4,2









Tp

t

Dimana :

Qa = limpasan sebelum mencapai debit puncak. (m³/detik). Bagian lengkung

turun (decreasing limb)
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Qd > 0,3 Qp ;   Qd = Qp.0,3 pangkat
3,0T

Tpt 

0,3 Qp > Qd > 0,3² Qp ;   Qd = Qp.0,3 pangkat
3,0

3,0

5,1

5,0

T

TTpt 

0,3² Qp > Qd                ;    Qd = Qp.0,3 pangkat
3,0

3,0

2

5,0

T

TTpt 

Tenggang waktu Tp = t g + 0,8 t r

 L < 15 km t g = 0,21.L 7,0

 L > 15 km t g = 0,4 + 0,058 L

Dimana :

L = Panjang alur sungai (km)

t g = waktu konsentrasi (jam)

t r = 0,5. t g sampai t g (jam)

T 3,0 =  . t g (jam)

Sumber : (CD. Soemarto, 1999)

2.6 Analisa Volume Embung

Fungsi utama Embung adalah untuk memanfaatkan air pada musim

penghujan, menampung air sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

Hal yang terpenting dari embung adalah kapasitas embung atau kapasitas

tampungan yang meliputi :

 Kapasitas efektif:Volume tampungan dari embung yang dapat

dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan air yang ada.

 Kapasitas mati :Volume tampungan untuk sedimen

Kapasitas tampungan tersebut perlu diketahui sebab merupakan dasar untuk

perencanaan bangunan-bangunan seperti : Bendungan, Spillway maupun intake.

2.6.1 Analisa Penyedia Air.

2.6.1.1 Lengkung Kapasitas Waduk

Lengkung kapasitas embung merupakan grafik yang menghubungkan luas

daerah genangan dengan volume tampungan terhadap elevasinya. Berhubung
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fungsi utama embung adalah untuk menyediakan tampungan, maka ciri fisik

utama yang terpenting adalah kapasitas tampungan.

Lengkung kapasitas dapat dibentuk dengan cara mengukur luas yang diapit

oleh tiap – tiap garis kontur di dalam kedudukan embung tersebut dengan

planimeter. Komulatif dari lengkung luas dan elevasi tersebut merupakan

lengkung kapasitas waduk. Pertambahan tampungan antara dua elevasi dihitung

dengan mengalikan luas rata-rata pada elevasi tersebut dengan perbedaan kedua

elevasinya. Akumulasi seluruh pertambahan dibawah suatu elevasi tertentu

merupakan volume tampungan waduk pada elevasi tersebut.

Secara sistematis volume tampungan waduk dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut:

Ii =  ( h(i + 1 ) – hi ) x 0.5 x ( Fi + F ( i + 1 )

It =

Dimana :

Ii= Volume pada setiap elevasi ketinggian mulai hi sampai h (i + 1) ( m3 )

Fi= Luas genangan pada elevasi tinggi hi (m2)

F(i + 1)= Luas genangan pada elevasi tinggi h ( i + 1 ) (m2)

It= Volume total  (m3)

Gambar 2.1. Grafik Hubungan Antara Elevasi, Luas dan Volume

2.6.2 Debit Andalan

Debit andalan juga dapat diartikan suatu debit yang dapat disediakan guna

kepentingan tertentu sepanjang tahun dengan resiko kegagalan yang telah




n

i

li
1

Luas Genangan (m²)

Volume tampungan (m3)
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diperhitungkan. Jadi diperbolehkan ditetapkan debit andalan sebesar 80% berarti

akan dihadapi resiko adanya debit-debit yang kurang dari debit andalan sebesar

20%. Sedangkan daerah pelayanan yang menggunakan sumber air dari waduk,

Debit tersedia didapat dari operasi waduk.Dalam perencanaan proyek penyediaan

air terlebih dahulu harus dicari debit andalan tujuannya adalah untuk menentukan

debit perencanaan yang diharapkan selalu tersedia disungai sepanjang tahun.

Analisa debit sungai ini menggunakan beberapa metode, namun yang an digunkan

saat ini adalah metode NRECA

2.6.2.1 Metode NRECA

Model NRECA dikembangkan oleh NORMAN CRAN FORD untuk data

debit harian, bulanan yang merupakan model hujan-limpasan yang relatif

sederhana, dimana jumlah parameter model hanya 3 atau 4 parameter. Cara

perhitungan dengan metode NRECA ini, juga sesuai untuk daerah cekungan yang

setelah hujan berhenti, masih ada aliran di sungai selama beberapa hari.

Persamaan dasar yang digunakan adalah persamaan keseimbangan air sebagai

berikut.

H – E + PT = L

Keterangan :

H : Hujan

E : Evapotranspirasi

PT : Perubahan Tampungan

L : Limpasan Model NRECA strukturnya di bagi menjadi dua tampungan, yaitu

tampungan kelengasan (moisture storage) dan tampungan air tanah (groundwater

storage). Kandungan kelengasan di tentukan oleh hujan dan evapotranspirasi

aktual. Kandungan air tanah di tentukan oleh jumlah kelebihan kelengasan (excess

moisture).
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Metode Nreca dapat digunakan untuk menghitung debit bulanan dari hujan

berdasarkan keseimbangan air di DAS. Langkah perhitungan mencangkup 18

tahap, dan dapat dilakukan perkolo 1-18, nerikut langkahnya:

Kolom 1 : Nama bulan januari sampai desember

Kolom 2 : Presipitasi (hujan) bulanan rata-rata (mm)

Kolom 3 : Evapotranspirasi potensial (PET) (mm)

Kolom 4 : Nilai tampungan awal (Wo)

Kolom 5 :Ratio tampungan tananh (Wi), Dihitung dengan : Wi = Wo/

NOMINAL. Nominal = 100 + 0,2 Ra. Ra = hujan Tahunan (mm)

Kolom 6 : Ratio presipitasi (Rb) / evapotranspirasi Potensial – kolom (2)/kolom

(3)

Kolom 7 : Ratio AET/PET. AET = Evapotranspirasi Aktual, Ratio ini didapat

bantuan grafik

Kolom 8 : AET (i) = Kolom 7 x Kolom (3) x koef reduksi

Kolom 9 : Neraca Air = Rb –AET (Kolom (2)- kolom (8))

Kolom 10 : Rasio kelebihan kelengasan tanah , diperoleh:

a. Bila neraca air pada kolo (9) positif, maka rasio tersebut dapat diperoleh

bantuan grafik.\,dengan memasukkan nilai tampungan kelengasan tanh

b. Jika harga kelebihan kesetimbangan air negatif, maka harga rasio ini sama

dengan nol.

Kolom 11 : Kelebihan kelengasan tanah, didapatkan dengan mengalikan harga

pada kolom (10) dengan kolom (9)

Kolom 12 : Perubahan tampungan = Kolom 9- kolom 11

Kolom 13 : Pengisian air tanah. Hasil ini di dapat dari mengalikan PSUB dengan

kolom (11). PSUB adalah parameter yang menggambarkan

karakteristik tanah permukaan (kedalaman 0-2m), nilainya 0,1-0,5,
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bergantung pada sifat lulus air lahan, nilai PSUB = 0,1 (bila bersifat

kedap air), dan PSUB = 0,5 (bila bersifat lulus air)

Kolom 14 : Tampugan awal air tanah , harga tampungan air tanah awal yang

harus dicoba-coba dengan nilai awal =2

Kolom 15 :Tampungan akhir air tanah. Harga tampungan akhir air tanah

didapatkan dari penjumlahan antara kolom (13) dan (14)

Kolom 16 : Aliran air tanah. Harga ini didapat dari perkalian antara GWF dengan

kolom (15). GWF adalah parameter yang menggambarkan

karakteristik tanah permukaan (kedlaman 2-10 m), nilainya 0,1-0,5.

Bergantung pada sifat lulus air lahan, nilai GWF = 0,9 (bila kedap

air) dan P2 = 0,5 (bila lulus air)

Kolom 17 :Direct flow. Didapat dari pengurangan antara kolom (11) dengan

kolom (13)

Kolom 18 : Debit Total = kolom (16) + kolom (17)

Kolom 19 : Debit observasi (debit pengukuran)

2.6.3 Analisa Kebutuhan Air Baku

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air baku maka Embung Kates

juga akan berfungsi untuk penyediaan air baku untuk kecamatan Rasanae timur

khusunya untuk beberapa Desa yang ditinjau.

Analisa kebutuhan air adalah untuk menetapkan kebutuhan air bersih yang

diperlukan oleh penduduk beserta fasilitas – fasilitas sosial ekonomi, termasuk

menentukan kebutuhan air untuk masa mendatang.

2.6.3.1 Jumlah Penduduk

Untuk memperkirakan kebutuhan air bersih untuk penduduk di sekitar

Embung, faktor pertumbuhan penduduk sangat menentukan dalam perencanaan

debit kebutuhan dan sarana distribusi. Adapun jumlah penduduk di kecamatan

Rasanae timur pada tahun 2008 sebanyak 3159 jiwa.

Untuk menentukan jumlah penduduk pada masa yang akan datang, maka

pertumbuhan jumlah penduduk harus diproyeksikan karena penduduk merupakan
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bagian dari faktor sosial yang senantiasa berubah. Analisa kebutuhan air untuk

embung Kates ini hanya menetapkan kebutuhan air untuk penduduk untuk

proyeksi beberapa tahun ke depan.

Metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah Metode Meometrik

dan rumus yang digunakan adalah  :

Pn = Pt ( 1 + r   )n

(  Sarwoko Mangkudiharjo, PAB 1985.1053 )

Keterangan:

Pn = jumlah penduduk pada proyeksi n tahun

Po = jumlah penduduk pada awal  tahun data

Pt = jumlah penduduk pada akhir tahun data

r = laju pertumbuhan penduduk ( % )

t = selang waktu tahun data

n = jumlah tahun proyeksi

2.6.3.2 Jumlah Kebutuhan Air

Jumlah Kebutuhan air sangat bergantung akan konsumsi penduduk

tersebut. Tingkat kebutuhan air untuk keperluan domestik antara satu kota dengan

kota lain akan sangat berbeda. Kehilangan air direncanakan maksimal sebesar

20% berdasarkan Kriteria Perencanaan Sector Air bersih, Direktorat Air Bersih.

2.7 Penelusuran banjir lewat waduk

Salah satu manfaat dari pembangunan embung adalah untuk

mengendalikan suatu sungai. Apabila terjadi banjir, maka permukaan air didalam

embung naik sedikit demi sedikit dan embung akan penuh air dan mencapai

ambang bangunan pelimpah. Tinggi permukaan air waduk maksimal ini harus

dapat dihitung dengan teliti dengan melakukan penelusuran banjir. Dengan

mengetahui tinggi permukaan air waduk maksimal ini dapat dicari tinggi

bendungan paling menguntungkan (optimal) yang masih dalam keadaan aman
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terhadap resiko banjir. Metode penelusuran banjir di waduk yang lazim digunakan

yaitu, “Modified Pul’s Method”, dengan persamaan sebagai berikut :

   
12

2121

22
SS

QQII







Sumber :  Soedibyo 1988

Keterangan :

I1, I2 = inflow pada waktu t1, t2

Q1, Q2 = outflow pada waktu t1, t2

S1, S2 = volume tampungan pada waktu t1, t2

Persamaan  dengan periode penelusuran ∆t setelah disederhanakan akan menjadi :
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2
2

1
1

21 tQ
S

tQ
St

II

Bila debit masuk, hubungan volume tampungan deng elevasi muka air,

hubungan outflow dengan elevasi muka air, volume tampungan awal, debit keluar

awal semuanya diketahui, maka persamaan tersebut di atas dapat digunakan

setahap demi setahap untuk menghitung perubahan tampungan waduk dan outflow

yang disebabkan oleh setiap banjir.

Setelah bagian kiri dari persamaan diketahui semuanya, maka bagian

kanan persamaan yaitu
2

tQ
S 2

2


 dapat dihitung.  Dengan menggambar kurva

hubungan antara
2

tQ
S 2

2


 dengan elevasi serta kurva hubungan antara outflow

O dengan elevasi, maka dapat diketahui hubungan antara O dengan (S2 + O/2).

Pada awal penelusuran, volume tampungan awal (S) debit keluar (Q) dan

debit masuk (I) diketahui. Setelah langkah waktu ∆t telah ditetapkan, maka

seluruh komponen persamaan bagian kiri telah diketahui semuanya, sehingga

bagian kanan persamaan yang merupakan fungsi
2

tQS 2
2


 dapat dihitung.

Untuk langkah perhitungan yang praktis, dapat digunakan metoda semi

grafis sebagai berikut :
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1. Dari data hubungan antara volume tampungan S dengan elevasi dan debit

keluar Q dengan elevasi, dibuat grafik/kurva hubungan
2

tQS 
 dengan elevasi,

∆t adalah merupakan langkah waktu yang diambil sebesar 20% sampai 40% dari

waktu naik hidrograf debit masuk (inflow).

2. Digambar pula kurva hubungan antara debit keluar Q dengan elevasi.

3. Pada awal penelusuran, volume tampungan, elevasi dan debit keluar telah

diketahui. Untuk langkah waktu awal t
2

II 21 






 
dan

2
tQ

S 1
1


 diketahui

sehingga dengan menggunakan persamaan penelusuran diatas
2

tQ
S 2

2


 dapat

dihitung.

4. Elevasi muka air pada
2

tQS 2
2


 dapat diperoleh dari kurva pertama,

sedang debit keluar Q2 pada langkah waktu akhir dapat diperoleh dari kurva

kedua.

5. Dari
2

tQS 2
2


 dapat diketahui Q2 ∆t yang selanjutnya dapat dirubah

menjadi
2

tQS 1
1


 awal, untuk langkah waktu berikutnya.

Prosedur ini dilakukan berulang-ulang tahap demi tahap untuk seluruh hidrograf

debit masuk.

2.8 Evaporasi

Evaporasi pada umumnya berarti penguapan. Evaporasi dipengaruhi oleh

beberapa faktor semisal suhu, iklim, dan angin. Pada perencanaan embung kates,

penulis menggunakan data dari BMKG Malang sebgai acuan data Evaporasi.

Namun pada umumnya rumus yang digunakan sebagai berikut.

Rumus empiris Penman :

E = 0,35(e a -e d ) 





 

100
1

V
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Pasangan batu / beton
5.00 - 10.00

sampai maksimal 7.00
3.00
1.00

Type Tinggi ( m ) Lebar Puncak ( m )
Urugan < 5.00 2.00

Dimana :

E = evaporasi (mm/hari)

e a = tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata harian (mm/Hg)

e d = tekanan uap sebenarnya (mm/Hg)

V = kecepatan angin pada ketinggian 2m di atas permukaan tanah (mile/hari)

Sumber : Suyono Sosrodarsono,2002

2.9 Neraca Air (Water Balance)

Neraca air merupakan proses sirkulasi air,mengenai hubungan antara

aliran ke dalam/ masuk (inflow) dan aliran keluar (outflow) di suatu daerah untuk

suatu periode tertentu.

Perhitungan Keseimbangan air ini untuk mengetahui berapa perubahan

volume waduk akibat debit Inflow dan Outflow. Sehingga bisa direncakan berapa

tampungan yang tepat

I – O  = ± S

Keterangan :

I = inflow

O = outflow

Komponen yang berfungsi penting dalam perhitungan neraca air, antara lain:

- Kebutuhan Air Baku penduduk

- Luas Genangan

- Curah Hujan

- Evaporasi

2.10 Tipe tubuh Embung

a. Lebar Puncak

Lebar puncak tubuh bendungan yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel - 2.1.

Tabel 2.1 Lebar Puncak Tubuh bendungan
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Sumber :   Kriteria Desain Embung Kecil Untk Daerah Semi Kering Di Indonesia

PUSLITBANG   PENGAIRAN, Maret 1994.

b. Kemiringan Lereng Urugan

Kemiringan lereng urugan ditentukan sedemikian rupa agar stabil Dengan

mempertimbangkan hal tersebut diatas dan mengambil koefisien gempa 0,15g,

diperoleh kemiringan urugan yang disarankan. Stabilitas lereng urugan dihitung

dengan menggunakan metode A.W.BISHOP.

c. Tinggi Tubuh Bendungan

Tinggi tubuh bendungan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan

tampungan air dan keamanan terhadap bahaya banjir (peluapan), dengan demikian

tinggi tubuh embung setinggi muka air kolam pada kondisi penuh (kapasitas

tampung desain ) ditambah tinggi tampungan banjir dan tinggi jagaan.

fb HHHd 

Keterangan :

Hd = Tinggi tubuh bendungan rencana, m.

Hk = Tinggi muka air kolam pada kondisi penuh, m.

Hb = Tinggi tampungan banjir, m.

Hf = Tinggi jagaan, m.

d. Tinggi Jagaan

Tinggi jagaan adalah jarak vertikal antara muka air kolam / tendon pada

saat terjadi banjir ( Q 50 tahunan ) dengan puncak tubuh bendungan.Tinggi jagaan

pada tubuh bendungan dimaksudkan untuk memberikan keamanan tubuh

bendungan terhadap peluapan akibat banjir. Besarnya tinggi jagaan tergantung

dari type tubuh bendungan, seperti pada Tabel 2.2
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Tabel 2.2.  Tinggi Jagaan

Type Tubuh Bendungan Tinggi

Jagaan ( m )

Sketsa Penjelasan

1. Urugan Homogen

dan Majemuk

2. Pasangan Batu /

Beton

3. Komposit

1,00

0,50

0,50

Ma banjir
Ma Normal

puncak bendungan

Sumber :   Kriteria Desain Embung Kecil Untk Daerah Semi Kering Di Indonesia

PUSLITBANG   PENGAIRAN, Maret 1994.

Dalam menentukan tinggi jagaan perlu di perhatikan faktor – faktor yang

mempengaruhi eksistensi dari calon embung, antara lain :

 Kondisi dan situasi tempat dan kedudukan calon embung.

 Pertimbangan – pertimbangan tentang karakteristik dari banjir abnormal.

 Kemugkinan timbulnya ombak besar dalam embung yang disebabkan oleh

angin dengan kecepatan tinggi atau gempa bumi.

 Kemungkinan terjadinya kenaikan permukaan air diluar dugaan karena

kerusakan – kerusakan pada bangunan pelimpah.

 Tingkat kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan dengan jebolnya

embung yang bersangkutan.

Sehinggatinggi jagaan dapat dihitung dengan pendekan sebagai berikut :

Hf ≥ hw + he/2 + ha + hi

Hf ≥ Δh + ( hw atau he/2 ) + ha + hi

(Bendungan Type Urugan ,Ir Suyono sasrodarsono. )

Keterangan :

Hf = Tinggi jagaan

he  = Tinggi ombak akibat gempa

ha = Tinggi kemungkinan kenaikan permukaan air embung apabila terjadi

kemacetan pada pintu bangunan pelimpah.

hi   = Tinggi tambahan yang didasarkan pada type embung ( m ).
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hw  = Tinggi ombak akibat tiupan angin ( m ).

Δh  = Tinggi kemungkinan kenaikan permukaan air akibat banjir abnormal ( m )

2.11 Bangunan Pelimpah ( Spillway )

Tipe bangunan pelimpah/spillway pada embung direncanakan memakai

tipe Ogee yang biasa digunakan pada bendungan tipe urugan. Berbagai type

mercu Ogee  dapat dilihat pada Gambar 2.2

Dari berbagai tipe ogee yang ada maka dipilih tipe ogee dengan

kemiringan pada upstream atau hilir 1: 1 (tegak). Persamaan lengkung spillway

bagian downstream bendungan adalah sebagai berikut :

Ho

Y
=

n

Ho

X

K






1

Sumber: KP02, 1986

Dimana X dan Y adalah  koordinat-koordinat permukaan hilir (lihat

gambar 2.2) dan Ho adalah tinggi energi rencana di atas mercu. Harga k dan n

adalah parameter. Harga ini tergantung pada kecepatan dan kemiringan

permukaan belakang. Tabel 2.3 menyajikan harga k dan n untuk berbagai

kemiringan hilir dan kecepatan pendekatan yang rendah.

Tabel 2.3  Harga K dan n

Sumber : KP02, 1986, hal 47

Untuk bagian hulu mercu bervariasi sesuai dengan kemiringan permukaan

hilir ( lihat gambar 2.2.)

Kemiringan permuukaan hilir K n

Vertikal 2 1.85

3:1 1.936 1.836

3:2 1.939 1.81

1:1 1.873 1.776
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Gambar 2.2 Bentuk – Bentuk Mercu Ogee

(Sumber: Kriteria Perencanaan 02,  Tahun 1986)

2.12 Perhitungan hidraulis pelimpah

Bangunan Pelimpah (spillway) adalah bangunan beserta instalasinya untuk

mengalirkan air banjir yang masuk kedalam waduk agar tidak membahayakan

keamanan bendungan. Apabila terjadi kecepatan aliran air yang besar akan terjadi

olakan yang dapat mengganggu jalannya air sehingga menyebabkan berkurangnya

aliran air yang masuk kebangunan pelimpah. Maka kecepatan aliran air harus

dibatasi, yaitu tidak melebihi kecepatan kritisnya. Ukuran bangunan pelimpah

harus dihitung dengan sebaik-baiknya, karena kalau terlalu kecil ada resiko tidak

mampu melimpahkan debit air banjir yang terjadi. Sebaliknya apabila ukurannya

terlalu besar, bangunan akan akan menjadi semakin mahal yang dapat

mempengaruhi biaya proyek secara keseluruhan. Berikut ini adalah salah satu

skema tipe bangunan pelimpah pada bendungan urugan

a. Saluran Pengarah

Saluran pengarah adalah sebagai penuntun dan pengarah aliaran agar

aliran tersebut senantiasa dalam kondisi hidrolika yang baik
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Gambar 2.3 Saluran Pengarah

(Sumber : Bendungan Tipe Urukan, Ir. Suyono Sosrodarsono

Harga h dapat dicari dengan rumus  :

Q = C B h 3/2 m3/dt

Dimana :

C =  Koefisien limpasan

B =  Panjang pelimpah (m)

h =  Tinggi air diatas mercu pelimpah(m)

A = Luas penampang basah (m2)

(Sumber : Bendungan Tipe Urukan, Ir. Suyono Sosrodarsono

b. Saluran pengatur

Saluran pengatur dibuat dengan diding tegak lurus dan makin menyempit

ke hilir sebesar 12’30’

Gambar 2.4 Saluran Pengatur

(Sumber : Bendungan Tipe Urukan, Ir. Suyono Sosrodarsono)

S a l u r a n  P e n g a t u r

b 2

1 2 ° 3 0 '

T r a n s i s ia m b a n g

1 2 ° 3 0 '

b 1

L

S  p e n g a t u r
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c. Saluran Transisi dan Saluran Peluncur

Saluran transisi direncanakan agar debit banjir rencana yang akan

disalurkan tidak menimbulkan air terhenti (back water) dibagian hilir saluran

samping dan memberikan kondisi yang paling menguntungkan, baik didalam

saluran maupun pada aliran yang akan menuju saluran peluncur.

Penentuan bentuk penampang memanjang dapat dilakukan dengan rumus

Bernoulli, sebagai berikut :

hf
g

V
dZ

g

V
dZ 

22

2
2

22

2
1

11

Dimana :

Z1 : elevasi dasar pada hulu saluran peluncur (m)

Z2 : elevasi dasar pada hilir saluran peluncur (m)

d1 : kedalaman air kritis pada ujung hulu saluran transisi (m)

d2 : kedalaman air kritis pada ujung hilir saluran transisi (m)

V1 : kecepatan aliran kritis pada bagian hulu saluran transisi (m/dtk)

V2 : kecepatan aliran kritis pada bagian hilir saluran transisi (m/dtk)

g : percepatan gravitasi (9,81 m/dtk2)

hf : kehilangan total tinggi tekanan yang disebabkan oleh gesekan (m)

If : miring energi

Iw : miring muka air

Io : miring dasar saluran

x : panjang bagian saluran

α : koefisien energi
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Gambar 2.7 Skema aliran dalam Kondisi Terjadinya Aliran Kritis diujung

hilir saluran transisi

2.13 Perhitungan Hidraulis Peredam Energi

Bangunan peredam energi digunakan untuk meghilangkan atau setidak-

tidaknya untuk mengurangi energi dalam aliran air agar tidak merusak tebing,

jembatan, jalan, bangunan dan instalasi lain di sebelah hilir bangunan pelimpah

yaitu di ujung hilir saluran peluncur.(Soedibyo,2003,335)

Sebelum aliran air melintasi bangunan pelimpah dikembalikan lagi ke

sungai, maka kecepatan yang tinggi dalam kondisi super kritis tersebut harus

diperlambat dan diubah menjadi aliran subkritis. Dengan demikian kandungan

energi dengan daya penggerus yang sangat kuat yang timbul dalam aliran tersebut

harus direduksi hingga mencapai tingkat normal kembali.

Pada peredam energi disesuaikan dengan tipe bendungan, kondisi

topografi serta sistem kerjanya sehingga peredam energi mempunyai berbagai

tipe.Khusus untuk bendungan-bendungan urugan, biasanya digunakan tipe-tipe

sebagai berikut:

Tipe loncatan (water jump type), tipe kolam olakan (stilling basin type),

tipe bak pusaran (roller backet type.)

Dalam perencanaan ini menggunakan peredam energi tipe kolam olakan

datar, peredam energi tipe kolam olakan memiliki 4 ( empat ) tipe antara lain :

Bidang Persamaan

? x

Io

Iw

If

Z1
Z2

d1

V² 2g

d2

V² 2g

hf

1 2

? Z=Io.? x
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a. Kolam olakan datar type I

Kolam olakan datar type I adalah kolam olakan dengan dasar yang datar

dan terjadinya peredaman energi yang terkandung dalam aliran air dengan

benturan secara langsung aliran tersebut ke atas permukaan dasar kolam. Type ini

hanya sesuai untuk mengalirkan debit yang relatif kecil dan bilangan Froude <

1,7. Seperti yang terlihat pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Bentuk Kolam olakan datar type I

( Sumber : Suyono S, 2002:218 )

b. Kolam olakan datar type II

Kolam olakan tipe ini cocok untuk aliran dengan tekanan hydrostatis yang

tinggi dan debit yang besar ( q > 45 m3/dt/m, tekanan hydrostatis > 60 m dan

bilangan Froude > 4,5 )

Gambar 2.7 Bentuk Kolam olakan datar type II

( Sumber : Suyono S, 2002:218 )
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c. Kolam olakan datar type III

Prinsip kerja kolam olakan type III ini sangat mirip dengan type II, akan

tetapi lbh sesuai untuk mengalirkan air dengan tekanan hydrostatis yang rendah

dan debit yang besar per unit lebar, yaitu aliran dalam kondisi super-kritis dengan

bilangan Froude antara 2,5 s/d 4,5. Bentuk kolam olakan type III dapat dilihap

pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8 Bentuk Kolam olakan datar type III

( Sumber : Suyono S, 2002:218 )

d. Kolam olakan datar type IV

Prinsip kerja kolam olakan type ini sama dengan type III, akan tetapi

penggunaanya yang paling cocok adalah untuk aliran dengan tekanan hydrostatis

yang rendah dan debit yang agak kecil ( q < 18,5 m3/dt/m, V < 18 m/dt, bilangan

Froude > 4,5 )

Gambar 2.9 Bentuk Kolam olakan datar type IV

( Sumber : Suyono S, 2002:218 )
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Dalam penentuan jenis kolam olakan sebagai patokan digunakan bilangan

Froude yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

D1g

V
=Fr

.
1

Sumber : Suyono S. 2002 ; hal 220

Keterangan:

Fr  = bilangan Froude

V1 = kecepatan aliran pada penampang 1 (m/dtk)

D1 = kedalaman air di bagian hulu kolam olak (m)

g    = percepatan gravitasi (9,8 m/dtk2)

Untuk mengetahui kedalaman air pada bagian hilir kolam olakan dapat

diperoleh dari rumus sebagai berikut :

 181
2

1 2

1

2  F
D

D

Sumber: Suyono S. 2002; hal 220

Keterangan :

D1 dan D2   =    kedalaman air (m)

Sedangkan untuk mengetahui panjang kolam olakan menggunakan grafik

hubungan antara bilangan Froude dengan
2D

L
(dimana L disini ialah panjang

kolam olakan yang dicari) sebagai berikut :
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Gambar 2.10 .  Grafik hubungan antara bilangan Froude dengan nilai
2D

L

Sumber :Suyono S, 2002 ; hal 222

2.14. Analisa Stabilitas

Muatan dan gaya – gaya yang diperhitungkan meliputi :

a. Berat Sendiri Konstruksi

Berat sendiri ditentukan berdasarkan kondisi kering, basah atau dibawah

air, masing – masing lapisan dihitung sesuai dengan berat volumenya. Untuk

menentukan batas – batasnya digunakan jaringan aliran air ( flow net / garis

phreatik ).

b. Tekanan Pori

Tekanan air pori bekerja kearah normal terhadap bidang geser, sangat

menentukan terhadap keamanan terhadap geseran.

c. Tekanan Hidrostatis

Tekanan hidrostatis bekerja di dalam kolam / hulu tubuh embung dan

disebelah hilir.

d. Gaya Akibat Gempa

Gempa merupakan suatu gaya yang berpengaruh terhadap suatu konstruksi

bangunan. Besar gaya gempa yang ditimbulkan tergantung dari berat konstruksi

dan besarnya pengaruh gempa.Besar pengaruh gempa di Indonesia ditetapkan
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sesuai dengan zona seismik dengan parameter gempa yang berbeda ( DPMA,

1981 ).

2.15 Perhitungan Stablitas

a. Tubuh Embung.

Stabilitas tubuh embung dikontrol terhadap pengaruh longsor yang terjadi

di lereng dengan metode irisan (Method Of Slices).

Dimana :

Fs    = Faktor Keamanan

c      = kohesi (kN/m²)

nL = panjang irisan (m)

nW = berat irisan (kN/m)

n = sudut yang dibentuk oleh jari-jari lingkaran dengan garis

 = sudut geser tanah.

Sumber :   Braja M.Das-Noor Endah-Indrasurya B. Mochtar, 1994

b. Pelimpah.

Stabilitas konstruksi diinjau terhadap bahaya geser, guling, daya dukung

tanah dan rembesan.

a. Tinjauan Terhadap Bahaya Geser

Agar konstruksi aman terhadap bahaya geser, momen tahan harus lebih

besar dari gaya geser dengan memperhitungkan koefisien geser tanah terhadap

konstruksi yang ada.

Keamanan terhadap bahaya geser  :

n
H

Vfx





Keterangan :

n = Faktor keamanan

 















pn

n
nn

pn

n
nnn

W

WLc
Fs

1

1

sin

tan.cos..
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f = Koefisien geser antara dasar pondasi dengan tanah dasar

ΣV = Jumlah gaya – gaya vertikal.

ΣH = Jumlah gaya – gaya horisontal.

b. Tinjauan Terhadap Bahaya Guling

Agar konstruksi aman terhadap bahaya guling, momen tahan harus

lebih besar dari momen guling.

Keamanan terhadap bahaya guling :

Keterangan :

Mt = Momen tahan.

Mg = Momen guling

n = Faktor keamanan

c. Stabilitas terhadap daya dukung tanah

2

L

V

M
e 






e < 1,6 L







 




L

e

L

V 6
1

e > 1,6 L






















e
L

V

2

2

3

2


Keterangan :

e = Eksentrisitas

ΣM = Jumlah Momen (KN.m)

ΣV = Jumlah Gaya Vertikal (KN)

L = Panjang Pondasi (m)

n
Mg

Mt
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σ = Daya Dukung (4000 KN/m2)

d. Stabilitas Terhadap Rembesan

Bidang  yang dilalui air tidak boleh terjadi rembesan. Agar konstruksi

aman terhadap rebesan maka harus memenuhi syarat “ lane ”

H

LhLv
Cl




3

1

<

Keterangan :

Cl = Angka Rembesan.

ΣLv = Jumlah Panjang vertical

ΣLh = Jumlah Panjang Horisontal.

ΔH = Besar Tinggi muka Air.




