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BAB III 

METODE  PEMBAHASAN 

 

3.1 Data Umum  

Kawasan Perumahan Sawojajar berada di daerah Kelurahan Lesanpuro 

Kecamatan Kedungkandang yang memiliki luas sekitar 9,1 hektar dangan jumlah 

penduduknya sekitar 2000 jiwa. Berikut ini adalah peta Kawasan Perumahan 

Sawojajar  :  

 

 

 

Gambar 3.1 : Gambar lokasi perencanaan saluran drainase  

Sumber : (diunduh dari google map 06 Juli 2017, 18.16 WIB) 

LOKASI PERENCANAAN 
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3.2  Data yang Digunakan  

 Data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari instansi – instansi 

yang berkaitan dengan rencana kegiatan perencanaan. Berikut tabel 3.1 adalah 

data – data yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem drainase jalan : 

Tabel 3.1 Data-Data yang Diperlukan 

Data Sumber Data Kegunaan 

Curah Hujan BMKG Karang Ploso Menentukan debit air. 

Peta Kontur Dinas Bina Marga Menentukan arah aliran drainase. 

 

3.2.1 Data Curah Hujan  

Data curah hujan diperlukan dalam penentuan debit air banjir, data ini 

sangat vital dibutuhkan dalam perencanaan drainase, data yang diperlukan adalah 

data 10 tahun terakhir melalui 3 stasiun curah hujan milik badan klimatologi dan 

geofisika (BMKG) wilayah Karang Ploso. Stasiun penghitung curah hujan yang 

direncanakan akan digunakan sebagai sumber data curah hujan adalah Stasiun 

Ciliwung, Stasiun Karang Ploso, dan Stasiun Sukun.  

 

3.2.2 Peta Topografi 

Peta topografi (terlampir) didapatkan penulis dari Dinas Bina Marga Kota 

Malang, Peta topografi sangat penting dibutuhkan dalam perencanaan drainase, 

karena akan menjadi pedoman dalam penentuan skema aliran drainase dan 

perencanaannya.  

 

3.3 Teknik Pengolahan Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, maka langkah 

selanjutnya adalah mengolah data yang ada dengan menggunakan ilmu dasar dan 

terapan yang telah terkumpul dalam Tinjauan Pustaka. 

1. Menetukan Letak Jaringan Drainase 

a. Menentukan posisi saluran, biasanya pada jalan provinsi saluran 

diletakkan pada kanan kiri bahu jalan. 

b. Menentukan titik-titik saluran dengan penomeran (1, 2, dst). 
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c. Menentukan elevasi tiap titik dan arah alirannya. 

d. Dari penomeran, menentukan nama dan panjang saluran berdasarkan titik 

awal dan titik akhir. 

e. Menentukan jenis saluran berdasarkan fungsinya terhadap air limpasan dan 

gorong-gorong. 

f. Setelah pengelompokan, maka akan terlihat keterkaitan antar saluran, yang 

nantinya digunakan untuk debit akumulasi dalam menentukan dimensi. 

 

3.3.2 Analisa Hidrologi 

a. Menyiapkan data curah hujan minimal 3 stasiun, 

b. Menggunakan Metode rata – rata aljabar, yaitu di mana masing-masing 

stasiun mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan garis-garis 

sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua stasiun. 

c. Melakukan uji konsistensi, karena mengambil 3 STA maka pengujian 

dilakukan 3 kali 

d. .Melakukan uji homogenitas 

Data STA curah hujan diuji apakah data tersebut sudah homogen atau 

tidak 

e. Setelah mendapatkan curah hujan maksimum, lalu menghitung nilai 

kepencengan (Cs) dan koefisien puncak (Ck) 

f. Menentukan Koefisien Pengaliran berdasarkan lahan setiap saluran.  

g. Menentukan Waktu Konsentrasi Hujan air mengalir di atas permukaan 

tanah ke saluran terdekat (t0) dan waktu yang diperlukan air hujan 

mengalir di dalam saluran (td)  

g. Menentukan Intensitas Hujan dari data Waktu Konsentrasi Hujan 

menggunakan rumus 

h. Menghitung debit pada tiap saluran dengan mengunakan rumus  

i. Setelah menghitung debit pada tiap saluran, barulah menentukan 

saluran pembuangan dengan mempertimbangkan peta topografi, 

system saluran drainase dan komulatif debit air pada tiap saluran. 
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3.3.3 Analisa hidrolik 

 

a. Melakukan pengecekan kecepatan air pada saluran. Karena bahan 

yang digunakan menggunakan pasangan batu jadi koefisien yang 

diijinkan tidak boleh melebihi 1,5 tabel 2.8 

b. Dari kecepatan yang ditentukan, maka dimensi saluran bisa diketahui 

dengan menggunakan rumus 2.25 

c. Mengevaluasi kondisi eksisting lokasi penelitian dengan 

membandingkan debit rencana dengan debit saluran eksisting 

d. Mengidentifikasi penyebab terjadinya genangan pada lokasi 

penelitian 
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3.3.4 Diagram alir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2 Diagram Alir Perencanaan   

 

Persiapan 

Pengumpulan Data 

 

Pengolahan Data 

-Data sal. Eksisting 

-Data Tofografi 

-Data Hujan 

-Data Penduduk 

Analisa Hidrologi : 

- Analisa curah hujan 

- Analisa debit banjir` 

Analisa Hidrolika : 

- Analisa saluran eksisting 

- Perencanaan dimensi saluran 

 

Kapasitas 

memenuhi 

Kesimpulan hasil analisa 

Review desain saluran 

drainase 

Ya 

Tidak 

Analisa kapasitas 

aliran komponen 

drainase eksisting 

SELESAI 

MULAI 


