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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

Merencanakan embung memerlukan beberapa ilmu yang mencakup 

pengetahuan geologi, hidrologi, hidrolika dan mekanika tanah (Soedibyo, 

2003).  

2.2 Analisa Hidrologi  

Kehadiran dan gerakan air di dalam tanah disebut hidrologi (CD. 

Soemarto, 1986). Dalam analisis hidrologi akan dihasilkan kebutuhan 

tampungan waduk, ketersediaan air, dan puncak banjir desain (Departeman 

Pekerjaan Umum, 1997).  

2.2.1 Curah Hujan Rancangan  

2.2.1.1 Curah Hujan Area 

Curah hujan wilayah diperhitungkan dengan cara : 

 Metode Arithmatic Mean 

Metode aritmatik diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai dari 

berbagai pos penakar hujan di area tersebut.   

Rumus yang digunakan (CD. Soemarto, 1987) : 

 

Dimana : 

d    = Tinggi curah hujan rata-rata areal  

d1, d2, d3, ........ dn  = Tinggi curah hujan pada pos penakar 1,2,3,  

............n 

n    = Banyaknya pos penakar   

2.2.2 Pengujian Data 

Untuk mengetahui apakah data tersebut bisa digunakan atau tidak 

perlu dilakukan pengujian data. Dalam hal ini digunakan dua jenis uji yakni :  

1. Uji Konsistensi 

Jika terjadi perubahan data akibat lingkungan maka data tersebut 

bersifat konsisten. Dalam hal ini digunakan metode Rescaled Adjusted 
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Partial Sums (RAPS). Metode ini ditunjukkan dengan nilai kumulatif 

penyimpangannya terhadap nilai rata-rata dengan persamaan sebagai 

berikut ( I Made Kamiana, 2010 )  :  

0*

0 S  :  



k

i

ik YYS
1

* , dengan k = 1,2,3,...n. 

S

S
S k

k

*

** 
 

Dimana :  

S = Standar deviasi 

Statistik yang digunakan dalam penguji konsistensi yakni : 

**

0
max k

nk
SQ


  atau nilai range **

k
nk

**
k

nk
SminSmaxR




00  

Tabel 2.1 Nilai Kritis Q dan R 

N n

Q
 

n
R  

90% 95% 99% 90% 95% 99% 

10 1.05 1.14 1.29 1.21 1.28 1.38 

20 1.10 1.22 1.42 1.34 1.43 1.60 

30 1.12 1.24 1.46 1.40 1.50 1.70 

40 1.13 1.26 1.50 1.42 1.53 1.74 

50 1.14 1.27 1.52 1.44 1.55 1.78 

100 1.17 1.29 1.55 1.50 1.62 1.86 

∞ 1.22 1.36 1.63 1.62 1.75 2.00 

Sumber : I Made Kamiana, 2010, Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air 

 

2. Uji Stasioner  

Homogenitas suatu data dapat diketahui melalui uji stasioner. 

Terdapat 2 jenis pengujian stasioner sebagai berikut (Soewarno, 1995) : 

a. Uji kestabilan variasi berdasarkan Uji – F 
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Dengan: 

F = Nilai hitung uji F  

N1 = Jumlah data kelompok 1 

N2 = Jumlah data kelompok 1 

S1 = Standar deviasi data kelompok 1 

S2 = Standar deviasi data kelompok 2 

Dengan derajat bebas (dk): 

dk1 = N1 – 1  

dk2 = N2 – 1  

b. Uji kestabilan nilai rata-rata berdasarkan Uji - t 

 

Dengan: 

t  = Nilai hitung uji t 

N1  = Jumlah data kelompok 1 

N2 = Jumlah data kelompok 2 

1X  = Nilai rata-rata data kelompok 1 

2X  = Nilai rata-rata data kelompok 2 

S1 = Standar deviasi data kelompok 1 

S2  = Standar deviasi data kelompok 2 

Dengan derajat bebas dk = N1 + N2 – 2 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

Tabel 2.2 Nilai F kritis Untuk Level of Significant 5% 

dk2 
dk1 

9 10 12 15 20 

10 3,00 2,98 2,91 2,85 2,77 

11 2,87 2,85 2,79 2,72 2,65 

12 2,77 2,75 2,69 2,62 2,54 

13 2,69 2,67 2,60 2,53 2,46 

14 2,62 2,6 2,53 2,46 2,39 

15 2,55 2,53 2,46 2,39 2,32 

Sumber : Soewarno,1995,Hidrologi:Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa 

Data,Jilid 2 

 

Tabel 2.3 Nilai Kritis tc Distribusi - t Uji Dua Sisi 

dk Derajat kepercayaan, α 

0,05 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

6,314 

2,920 

2,353 

2,132 

2,015 

 

1,943 

1,895 

1,860 

1,833 

1,812 

Sumber : Soewarno,1995, Hidrologi:Aplikasi Metode Statistik untuk 

Analisa Data,Jilid 2 

 

2.2.3 Analisa Frekuensi 

Untuk mengetahui perkiraan probabilitas dilakukan analisa frekuensi. 

Sistematika perhitungan metode analisa frekuensi yakni :  

a. Parameter Statistik 

Mengetahui variasi besaran derajat (dispersi) dari suatu sebaran 

dilakukan dengan parameter statistik. Beberapa cara untuk mengukur 

dispersi antara lain :  

 Nilai rata-rata ( �̅� ) 
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 Standar deviasi (Sd) 

 

 Koefisien kemencengan (Cs) 

 

 Koefisien kurtosis (Ck) 

 

 Koefisien variasi (Cv) 

 

Sifat masing-masing parameter statistik distribusi yakni : 

 Harga Cs = 1.139 dan Ck = 5.402 untuk distribusi Gumbel 

 Harga Cs antara 0 < Cs < 9 untuk distribusi Log Pearson Type III 

 Harga Cs = 0 dan Ck = 3 untuk distribusi Normal 

 Harga Cs > 0 untuk distribusi Log Normal 

 

b. Analisa Frekuensi  

Adapun metode tersebut digunakan persamaan sebagai berikut :  

 Metode EJ Gumbel Tipe I 

Dalam menganalisa frekuensi menggunakan metode gumbel 

digunakan persamaan (Soewarno, 1995) :  

 

Xt  = Nilai variat yang diharapkan terjadi. 

X   = Nilai rata-rata hitung variat 

S  = Standar Deviasi (simpangan baku) 

YT  = Nilai reduksi variat dari variabel yang diharapkan terjadi 

pada periode ulang tertentu  
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Yn  = Nilai rata-rata dari reduksi variat (mean of reduce 

variate) nilainya tergantung dari jumlah data (n)  

Sn  = Deviasi standar dari reduksi variat (mean of reduced 

variate) nilainya tergantung dari jumlah data (n) 

 Log Pearson Tipe III 

Dalam analisa frekuensi digunakan metode log person tipe III 

dengan persamaan (Soewarno, 1995) :  

 
3

1

3

21 )S)(n)(n(

LogXLogXn

Cs

1)(n

)LogX(LogX

S

LogX
n

1
LogX

K.SLogXXLog

LogX

n

i

n

1i

2
i

LogX

n

1i

i

LogX



























 

Dimana: 

X = Curah hujan (mm) 

X Log  = Rerata log X 

SLog X  = Diviasi standart dari log X 

Cs = Koefisien kemencengan dari log X 

K = Faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari periode 

ulang (return period) dan tipe distribusi frekuensi (Variabel Reduksi 

Gauss)  

 Metode Normal  

Dalam menganalisa frekuensi digunakan metode normal 

dengan persamaan (Soewarno, 1995) :  

 

Dimana  : 

Xt   = Variate yang diekstrapolasikan yaitu besarnya curah  

hujan rancangan untuk periode ulang tertentu. 
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X  = Harga rerata curah hujan 

K  = Faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari periode 

ulang (return period) dan tipe distribusi frekuensi (Variabel Reduksi 

Gauss)  

n

X

=X

n

1=i

i
 

Dimana : 

�̅�   = Nilai rata-rata 

Xi  = Nilai varian ke i 

n  = Jumlah data 

 Metode Log Normal  

Dalam menganalisa frekuensi menggunakan metode gumbel 

tipe I digunakan persamaan (Soewarno, 1995) :  

1)(n

)LogX(LogX

S

LogX
n

1
LogX

K.SLogXXLog

n

1i

2
i

LogX

n

1i

i

LogX



















 

Dimana : 

X = Curah hujan (mm) 

X Log  = Rerata log X 

K = Faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari periode 

ulang (return period) dan tipe distribusi frekuensi (Variabel Reduksi 

Gauss)  

 

2.2.4 Uji Kecocokan Sebaran 

Uji kecocokan sebaran bertujuan untuk mengetahui apakah data 

tersebut dapat digunakan untuk mewakili distribusi statistik yang akan 
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dilakukan analisa. Ada dua jenis uji kecocokan sebaran yakni uji kecocokan 

Chi Square dan Smirnov Kolmogorov..  

1. Uji Chi Square 

Data yang akan dilakukan analisis diuji melalui analisa uji  

kecocokan chi square. Parameter  dapat dihitung dengan rumus (Soewarno, 

1995) :   

 

Ei

EiOi

X

G

i
h






 1

2

2

 
Dimana : 

2

hX
 

= Parameter chi square terhitung 

G = Jumlah sub kelompok 

Oi  = Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke – i 

Ei  = Jumlah niliai teoritis pada sub kelompok ke – i 

 

Prosedur uji chi square adalah : 

1) Data diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. 

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

4 data pengamatan. 

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    dan  
 

Ei

EO ii
2

 

6) Jumlah seluruh G sub group nilai 
 

Ei

EO ii
2

 
untuk menentukan 

nilai chi kuadrat hitung.  

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

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

 Persamaan distribusi teoritis yang digunakan dapat diterima apabila 

peluang lebih besar dari 5%. 

 Persamaan distribusi teoritis yang digunakan tidak dapat diterima 

apabila peluang lebih kecil dari 1%. 

 Perlu penambahan data apabila peluang berada diantara 1 sampai 

5%. 

 

2. Uji Smirnov Kolmogorov 

Uji kecocokan ini sering disebut uji kecocokan non parametik, 

karena pegujian tidak mengunakan fungsi distribusi tertentu. Rumus yang 

digunakan adalah (Soewarno, 1995) : 

D = maksimum     XPXP ,,
 

Dimana : 

  
 1


n

m
XP  

  
S

XX
tF




  

     ttfXP  1,
 

 

2.3 Intensitas Curah Hujan 

Besarnya debit (banjir) perencanaan ditentukan oleh intensitas curah 

hujan yang dinyatakan dalam rumus (Suyono Sosrodarsono, 1977) : 

I =  
𝑅24

24
∗ [

24

𝑡
]

2
3
 

Dimana : 

I   = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

R24 = Curah hujan harian (mm) 

t  = Interval kedatangan banjir (jam) 
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2.4 Distribusi Curah Hujan Jam-Jaman  

Perhitungan Intensitas Curah Hujan ini menggunakan Metode Dr. 

Mononobe dengan persamaan (Suyono Sosrodarsono, 1977) : 

I =  
𝑅24

𝑇
∗ [

𝑇

𝑡
]

2
3
 

Dimana : 

I   = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

R24 = Curah hujan harian (mm) 

t  = Interval kedatangan banjir (jam) 

 

Tabel 2.4 Harga-Harga Koefisien Limpasan Air Hujan 

 
(Sumber : KP-02) 

 

2.5 Debit Banjir Rancangan 

 Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu 

Nakayasu dari Jepang ,telah menyelidiki hidrograf satuan pada 

beberapa sungai di Jepang. Rumus tersebut adalah sebagai berikut (CD. 

Soemarto, 1987) : 

 

Dimana :  

Qp = Debit puncak banjir (m³/detik) 

Ro = Hujan satuan (mm) 

T p = Tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir (jam) 
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T 3,0 =Waktu yang diperlukan oleh penurunan debit, dari debit  

        puncak sampai menjadi 30% dari debit puncak (jam). 

 

Dimana :  

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

Bagian lengkung turun (decreasing limb) 

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 
       

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) 

 

2.6 Debit Andalan 

Dalam analisa ketersediaan air dibutuhkan data debit bulanan atau 

harian dengan periode pencatatan lebih dari 10 tahun. Gerakan air hujan 

dengan air limpasan merupakan konsep metode NRECA (Departeman 

Pekerjaan Umum, 1997). 

 Metode NRECA 

Langkah perhitungan metode NRECA (Departeman Pekerjaan 

Umum, 1997) :   

(1). Nama bulan Januari sampai Desember 

(2). Nilai hujan rata-rata nulanan (Rb) yang dihitung.  
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(3). Nilai penguapan peluh potensial (PET) 

(4). Nilai tampungan kelengasan awal (Wo). Nilai ini harus dicoba-coba 

dan percobaan pertama diambil 600 (mm/bulan) di bulan Januari. 

(5). Ratio tampungan tanah (soil storage ratio-Wi) dihitung dengan 

rumus : 

 

 Ra          = Hujan tahunan (mm)  

(6). Ratio Rb / PET  = kolom (2) : kolom (3) 

(7). Ratio AET/PET 

AET = Penguapan peluh aktual yang dapat diperoleh dengan gambar 2.2 

nilainya tergantung dari ratio Rb/PET. (kolom 6) dan Wi (kolom 5) 

 

Gambar 2.1 Ratio Rb/PET 
(Departemen Pekerjaan Umum, 1997) 

(8). AET  = (AET/PET) x PET x koefisien reduksi  

  = kolom (7) x kolom(3) x koefisien reduksi 

(9). Neraca air  = Rb – AET =  kolom(2) –  kolom(8)  

(10). Ratio kelebihan kelengasan (excess moisture) yang dapat diperoleh 

sebagai berikut : 

(i). Bila neraca air (kolom 9) positif, maka ratio tersebut dapat 

diperoleh dari gambar 2.2 dengan memasukkan nilai 

tampungan kelengasan tanah (Wi) dikolom 5. 

(ii). Bila neraca air negatif, ratio = 0 
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Gambar 2.2 Rasio Kelebihan Kelengasan Tanah 
(Departemen Pekerjaan Umum, 1997) 

(11). Kelebihan kelengasan  

= ratio kelengasan x neraca air 

= kolom (10) x kolom (9) 

(12). Perubahan tampungan 

= Neraca – kelebihan kelengasan  

= kolom(9) – kolom(11) 

(13). Tampungan air tanah = P1 x kelebihan kelengasan  

= P1 x kolom (12) 

P1=Parameter yang menggambarkan karakteristik tanah permukaan 

(kedalaman 0 – 2 m), nilainya 0,1 – 0,5 tergantung pada sifat lulus  

air lahan 

P1 = 0,1 bila bersifat  kedap air 

P1 = 0,5 bila bersifat lulus air 

(14). Tampungan air tanah awal yang harus dicoba – coba dengan nilai 

awal = 2 

(15). Tampungan air tanah akhir 

= tampungan air tanah + tampungan air tanah awal 

= kolom(13) + kolom(14) 

(16). Aliran air tanah  = P2 x tampungan air tanah akhir   

= P2 x kolom (16) 
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 P2 = parameter seperti P1 tetapi untuk lapisan tanah dalam  

(kedalaman  2–10 m ) 

P2 = 0,9 bila bersifat kedap air 

P2 = 0,5 bila bersifat lulus air 

(17). Larian langsung (direct run off) 

= kelebihan kelengasan – tampungan air tanah 

= kolom(11) – kolom(13) 

(18). Aliran Total =  larian langsung + aliran air tanah  

= kolom(17) + kolom(18) , (mm/0,5 bulan) 

Dalam m
3
/0,5 bulan = kolom (19) (mm) x 10 x luas daerah tadah 

hujan (Ha) 

Untuk perhitungan bulan berikutnya diperlukan nilai tampungan 

kelengasan (kolom 4) untuk bulan berikutnya dan tampungan air tanah 

(kolom 14) bulan berikutnya yang dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut : 

 Tampungan kelengasan = tampungan kelengasan bulan berikutnya + 

perubahan tampungan = kolom (4) + kolom (12), semuanya dari bulan 

sebelumnya. 

 Tampungan air tanah = tampunan air tanah bulan sebelumnya – aliran air 

tanah = kolom (15) – kolom (16), semuanya dari bulan sebelumnya. 

Sebagai patokan diakhir perhitungan, nilai tampungan kelengasan 

awal (Januari) harus mendekati tampungan kelengasan bulan Desember. Jika 

perbedaan antara keduanya cukup jauh (>200 mm) perhitungan perlu diulang 

mulai bulan Januari dengan mengambil nilai tampungan kelengasan awal 

(Januari) = tampungan kelengasan bulan Desember.  
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2.7 Kebutuhan Air Baku dan Air Irigasi  

2.7.1 Standar Kebutuhan Air 

Ada 2 macam standar kebutuhan air yakni (Dirjen Cipta Karya, 2000) : 

1. Standar kebutuhan air domestik 

Standar kebutuhan air domestik digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti : memasak, minum,mencuci, dan keperluan 

rumah tangga lainnya. satuan yang dipakai liter/orang/hari. 

2. Standar kebutuhan air non domestik  

Standar kebutuhan air non domestik digunakan untuk keperluan di 

luar kebutuhan rumah tangga, antara lain : 

 Kebutuhan komersil dan industri 

 Kebutuhan umum   

2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Air Baku 

Untuk merencanakan kebutuhan air baku terlebih dahulu harus ditinjau 

jumlah penduduk yang ada pada saat ini serta proyeksi jumlah penduduk pada 

masa mendatang. Hasil dari analisa perkembangan penduduk akan digunakan 

sebagai dasar dalam perhitungan kebutuhan air baku.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi proyeksi penduduk adalah : 

 Jumlah penduduk dalam satu wilayah 

 Laju pertumbuhan penduduk 

 Kurun waktu proyeksi 

Proyeksi jumlah Penduduk untuk masa yang akan datang dihitung 

berdasarkan persamaan eksponensial dirumuskan sebagai berikut : 

rnPo.ePn    

Dimana : 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

Po = Jumlah penduduk pada tahun awal dasar (jiwa) 

r = Angka pertumbuhan penduduk (%) 

n = Periode waktu (tahun) 

e = Bilangan logaritma natural yang besarnya sama dengan 2,71828 
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Tabel 2.5 Kriteria Kebutuhan Air Berdasarkan Pedoman Cipta Karya 

 
(Direktorat Air Bersih, PU Cipta Karya)  

*) Terhadap kebutuhan rata-rata harian 

 

2.7.3 Kebutuhan Air Irigasi 

Berbagai kondisi lapangan yang berhubungan dengan kebutuhan air 

untuk pertanian bervariasi terhadap waktu dan ruang seperti dinyatakan dalam 

faktor-faktor sebagai berikut (Bambang Triatmodjo, 2013) : 

1. Jenis dan varietas tanaman yang ditanam petani. 

2. Variasi koefesien tanaman, tergantung pada jenis dan tahap pertumbuhan 

dari tanaman. 

3. Kapan dimulainya persiapan pengolahan lahan (golongan). 

4. Jadwal tanam yang dipakai oleh petani, termasuk di dalamnya pasok air 

sehubungan dengan persiapan lahan, pembibitan dan pemupukan.  

5. Status sistem irigasi dan efisiensi irigasinya.  

6. Jenis tanah dan faktor agro-klimatologi. 

 

 Kebutuhan air irigasi  

Dihitung dengan persamaan (Bambang Triatmodjo, 2013) : 
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Dimana : 

KAI  = Kebutuhan air irigasi (liter/dt) 

Etc  = Kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

IR  = Kebutuhan air irigasi ditingkat persawahan (mm/hari) 

WLR  = Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (mm/hari) 

P  = Perkolasi (mm/hari) 

Re  = Hujan efektif (mm/hari) 

IE  = Efisiensi irigasi (%) 

A  = Luas areal irigasi (ha) 

 Kebutuhan air konsumtif  

Dihitung dengan persamaan (Bambang Triatmodjo, 2013) : 

 

Dimana : 

Etc  = Kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

Eto  = Evapotranspirasi (mm/hari) 

kc  = Koefesien tanaman  

 Kebutuhan air untuk penyiapan lahan 

Perhitungan kebutuhan air selama penyiapan lahan, digunakan 

metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlstra (Standard 

Perencanaan Irigasi KP-01, 1986), persamaan sebagai berikut : 

 

Dimana : 

IR  = Kebutuhan air irigasi di tingkat persawahan (mm/hari) 

M  = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi 

dan perkolasi di sawah yang telah dijenuhkan = Eo + P (mm/hari) 

P  = Perkolasi (mm/hari) 

Eo  = Evaporasi air terbuka (=1,1 x Eto) (mm/hari) 

k  = M (T/S) 

e  = Koefisien  
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 Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (WLR) 

Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air ditetapkan berdasarkan 

Standar Perencanaan Irigasi KP-01, 1986. Besar kebutuhan air untuk 

penggantian lapisan air adalah 500 mm/bulan (atau 3,3 mm/hari selama ½ 

bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi. 

 Perkolasi (P) 

Laju perkolasi sangat bergantung pada sifat tanah, dan sifat tanah 

umumnya tergantung pada kegiatan pemanfaaatn lahan atau pengolahan 

tanah berkisar antara 1-3 mm/hari (Bambang Triatmodjo, 2013) . 

 Curah hujan efektif 

Digunakan persamaan sebagai berikut (Bambang Triatmodjo, 2013) : 

 

Dimana : 

Re  = Curah hujan efektif (mm/hari) 

𝑅80  = Curah hujan yang kemungkinan tidak terpenuhi sebesar  

20% (mm) 

𝑅80 didapat dari urutan data dengan rumus Harza : 

 

Dimana : 

M  = Rangking dari urutan terkecil  

n  = Jumlah tahun pengamatan  

 Efesiensi irigasi (EI) 

Efisiensi irigasi merupakan faktor penentu utama dari unjuk kerja 

suaru sistem jaringan irigasi. Efisiensi irigasi terdiri atas efisiensi pengaliran 

yang pada umumnya terjadi di jaringan utama dan efisiensi di jaringan 

sekunder (dari bangunan pembagi sampai petak sawah). Efisiensi irigasi 

didasarkan asumsi bahwa sbagian dari jumlah air yang diambil akan hilang 

baik di saluran maupun di petak sawah. Kehilangan ini disebabkan oleh 

kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan rembesan. (Bambang Triatmodjo, 

2013). 
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 Luas areal irigasi 

Luas areal irigasi adalah luas sawah yang akan diairi. Data ini dapat 

diperoleh dari Dinas Pengairan berupa peta dan luasan daerah irigasi 

(Bambang Triatmodjo, 2013) .  

 

2.8 Neraca Air atau Simulasi Tampungan  

Neraca air digunakan untuk mengecek apakah air yang tersedia cukup 

untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan air minum. Hasil dari perhitungan 

neraca air yakni (Bertha, 2007): 

 Pola tanam akhir yang akan dipakai untuk jaringan irigasi yang sedang 

direncanakan. 

 Pola distribusi air minum. 

 Keandalan tampungan embung. 

 

2.9 Penelusuran Banjir 

Penelusuran banjir bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrograf 

outflow yang sangat diperlukan dalam pengendalian banjir. Perubahan antara 

inflow (I) dan outflow (O) dipengaruhi oleh faktor tampungan atau penampang 

sungai yang tidak seragam (CD. Soemarto, 1987).  

I > O tampungan embung naik, elevasi muka air embung naik. 

I < O tampungan embung turun, elevasi muka air embung turun. 

Pada penelusuran banjir berlaku persamaan kontinuitas  

 

Dimana : 

∆ 𝑆 = Perubahan tampungan air di embung  
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2.10 Perencanaan Embung  

2.10.1 Rencana Tubuh Embung 

 Lebar puncak 

Lebar puncak tubuh embung diambil sebagai berikut:  

Tabel 2.6 Lebar Puncak Tubuh Embung 

Tipe  Tinggi 

(m) 

Lebar Puncak  

(m) 

Pasangan batu/beton Sampai maksimal 7,00 1,00 

(Departemen Pekerjaan Umum, 1997) 

 Kemiringan lereng  

Kemiringan lereng urugan harus ditentukan sedemikian rupa agar 

stabil terhadap longsoran. Dengan cara mempertimbangkan berbagai hal dan 

diambil koefesien gempa sebesar 0,15g akan diperoleh kamiringan yang 

disarankan seperti tabel berikut: 

Tabel 2.7 Kemiringan Lereng Urugan Untuk Tinggi Maksimum 10,00 M 

Material Urugan Material Utama Kemiringan Lereng  

Vertikal : Horisontal 

Hilir  Hulu  

Urugan majemuk 

 Urugan batu dengan inti 

lempung atau dinding 

diafragma  

 Kerikil – kerikil dengan 

inti lempung atau 

dinding diafragma  

 

Pecahan batu 

 

 

Kerikil – kerikil 

 

1 : 1,50 

 

 

1 : 2,50  

 

1 : 2,50 

 

 

1 : 7,50   

(Departemen Pekerjaan Umum, 1997)   

 Tinggi jagaan  

Tinggi jagaan adalah jarak vertikal antara muka air kolam pada 

waktu banjir desain (50 tahunan) dan puncak tubuh embung. Besar tinggi 

jagaan tergantung dari tipe tubuh embung dan diambil seperti tabel berikut 

(Departemen Pekerjaan Umum, 1997) : 

Tabel 2.8 Tinggi Jagaan Embung 

Tipe Tubuh Embung Tinggi Jagaan  

(m) 

Pasangan batu/beton 0,00 

(Departemen Pekerjaan Umum, 1997) 
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 Tinggi tubuh embung 

Tinggi tubuh embung sebesar tinggi muka air kolam pada kondisi 

penuh (= kapasitas tampungan desain) ditambah tinggi tampungan banjir 

dan tinggi jagaan.  

 

Dimana : 

Hd = Tinggi tubuh embung desain (m) 

Hk = Tinggi muka air kolam pada kondisi penuh (m) 

Hb = Tinggi tampungan banjir (m) 

Hf  = Tinggi jagaan (m) 

 

2.10.2 Rencana Teknis Bangunan Pelimpah (Spillway) 

1. Type bangunan pelimpah (spillway) 

Direncanakan menggunakan tipe Ogee untuk bangunan pelimpah pada 

embung. Berbagai tipe mercu Ogee. Persamaan lengkung spillway bagian 

downstream bendungan adalah sebagai berikut ( KP- 02, 1986) : 

 

Dimana  

X dan Y  = Koordinat-koordinat permukaan hilir  

Ho   = Tinggi energi rencana di atas mercu 

k dan n  = parameter 

Tabel 2. 9 Harga K dan n 

 
( KP-02, 1986, hal 47) 
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Gambar 2.3 Bentuk – Bentuk Mercu Ogee 
 (KP – 02, 1986) 

2. Perhitungan hidraulis pelimpah (spillway) 

Bangunan pelimpah (spillway) yakni bangunan dengan seluruh 

komponennya berfungsi untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam 

waduk agar tidak membahayakan keamanan. Salah satu tipe bangunan pelimpah 

pada bendungan tipe urugan yakni :  

 Saluran pengarah 

Saluran pengarah berfungsi sebagai penuntun dan pengarah aliran 

agar aliran dalam kondisi hidrolika yang baik.  

 

Gambar 2.4 Saluran Pengarah 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977) 

Harga h dapat dicari dengan rumus (Sosrodarsono dan Takeda, 1977) :  

 

Dimana :  

Q  = Debit (m
3
/dt) 

C =  Koefisien limpasan (2,0 – 2,1) 
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B =  Panjang pelimpah (m) 

H =  Tinggi air diatas mercu pelimpah (m) 

 Saluran pengatur  

Saluran pengatur berfungsi untuk mengatur kapasitas aliran debit air 

yang melintasi bangunan pelimpah.  

 

Gambar 2.5 Saluran Pengatur 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977) 

3. Perhitungan hidraulis peredam energi  

Bangunan  peredam energi digunakan untuk peredam energi pencegah 

gerusan. Dalam perencanaan ini menggunakan peredam energi tipe kolam 

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

1. Kolam olakan datar tipe I 

Kolam olakan tipe I digunakan untuk mengalirkan debit yang relatif 

kecil dan bilangan Froude < 1,7. Seperti yang terlihat pada gambar 2.7 

 

Gambar 2.6 Bentuk Kolam Olakan Datar Tipe I 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977:218 ) 
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2. Kolam olakan datar tipe II 

Kolam olakan tipe II digunakan untuk aliran dengan tekanan 

hydrostatis yang tinggi dan debit yang besar ( q > 45 m
3
/dt/m, tekanan 

hydrostatis > 60 m dan bilangan Froude > 4,5 ) 

 

Gambar 2.7  Bentuk Kolam Olakan Datar Type II 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977:218 ) 

3. Kolam olakan datar tipe III 

Kolam olakan tipe III digunakan untuk aliran dengan tekanan 

hidrostatis yang rendah dan debit yang agak kecil ( q < 18,5 m
3
/dt/m, V < 

18 m/dt, bilangan Froude > 4,5 ) 

 

Gambar 2.8 Bentuk Kolam Olakan Datar Type III 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977:218 ) 

4. Kolam olakan datar tipe IV 

Kolam olakan tipe IV Froude antara 2,5 s/d 4,5.  
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Gambar 2.9  Bentuk Kolam Olakan Datar Type IV 
(Sosrodarsono dan Takeda, 1977:219 ) 

Untuk menentukan jenis kolam olakan yang akan digunakan, digunakan 

bilangan Froude sebagai patokan. Sehingga, dapat dihitung dengan rumus 

berikut (Suyono Sosrodarsono. 1977 ; hal 220) : 

D1g

V
=Fr

.

1        

Dimana: 

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/dtk
2
) 

Kedalaman air pada bagian hilir kolam olakan dapat diperoleh dari 

rumus berikut (Suyono S. 1977 ; hal 220) : 

 181
2

1 2

1

2  F
D

D
   

Dimana : 

D1 dan D2 = kedalaman air (m) 

Untuk mengetahui nilai panjang kolam olakan digunakan grafik 

hubungan antara bilangan Froude dengan 
2D

L
 (L adalah panjang kolam 

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

L
 

(Suyono Sosrodarsono dan Takeda, 1977:222) 

 

2.10.3 Analisa Stabilitas Embung  

Muatan-Muatan Gaya-Gaya yang Diperhitungkan : 

a. Berat sendiri bangunan  

Berat sendiri bangunan tergantung pada bahan yang dipakai untuk 

membuat bangunan tersebut. 

 

Dimana : 

V = Gaya vertikal karena berat sendiri (kN) 

A = Luas penampang banguna (m
2
) 

𝛾b = Berat jenis bahan (kN/m
3
) 

B = Lebar bangunan (m) 

Untuk pendekatan umum berat jenis bahan di bawah ini 

digunakan sebagai acuan : 
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Tabel 2.10 Harga-Harga Berat Jenis 

Bahan Berat jenis (kgN/m
3
) 

Pasangan batu 

Beton tumbuk 

Beton bertulang 

22 

23 

24 

Sumber : Prastumi : 56  

b. Reaksi pondasi  

Reaksi pondasi boleh diandaikan berbentuk trapesium dan 

tersebar secara linier.  

 
Gambar 2.11 Unsur-Unsur Persamaan Distribusi Tekanan Pada  

Pondasi  
Sumber : Prastumi : 57  

Tekanan vertikal pondasi : 

 

Dimana : 

p   = Tekanan vertikal pondasi 

∑(𝑊)  = Jumlah gaya vertikal, termasuk tekanan ke atas kecuali 

reaksi pondasi  

A   = Luas dasar pondasi (m
2
) 
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e   = Eksentrisitas pembebanan atau jarak dari pusat gravitasi 

dasar (base) sampai titik potong resultan dengan dasar.  

I   = Momen kelembaban dasar dari sekitar pusat gravitasi. 

m   = Jarak dari titik pusat luas dasar sampai ke titik dimana 

tekanan dikehendaki.  

Untuk dasar segi empat dengan panjang (L) dan lebar (ℓ) 1,0 m,   

I = L
3
/12 dan A = 1, rumus menjadi (Prastumi, 2008) : 

 

m’= m” = 
1

2
 L 

 Tekanan vertikal maksimum pondasi pada ujung bangunan : 

 

 Tekanan vertikal minimum pondasi pada ujung yang lain : 

 

Bila harga I dari persamaan di atas lebih besar dari 1/6L maka 

akan dihasilkan tekanan negatif pada ujung bangunan. Tarikan seperti itu 

tidak ijinkan karena akan menyebabkan konstruksi terguling. Sehingga, 

harus diusahakan membuat reaksi pondasi positif di ujung-ujungnya atau 

tekanan negatif = 0 dan tekanan maksimum lebih kecil dari daya dukung 

ijin tanah di bawah pondasi.  

 

c. Gaya gempa 

Gaya horisontal karena gempa diambil sama dengan berta 

banguna dikalikan dengan intensitas gempa (Prastumi, 2008) : 

 

Dimana : 

he  = Gaya horisontal karena gempa (kN) 

e  = Intensitas gempa (=0,1 ~ 0,15) 

V  = Gaya vertikal karena berat sendiri bangunan (kN) 
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2.11 Kontrol Stabilitas 

Stabilitas konstruksi ditinjau terhadap bahaya geser, guling, dan daya 

dukung tanah. 

1. Tinjauan Terhadap Guling  

Agar konstruksi aman terhadap bahaya guling, maka momen tahanan 

harus lebih besar dari momen guling. Keamanan terhadap bahaya guling 

(Soedibyo, 2003) : 

𝑀𝑇

𝑀𝐺
 ≥ Fk 

Dimana : 

MT  = Momen tahanan  

MG  = Momen guling 

Fk = Faktor keamanan  terhadap penggulingan  

Sf = 
∑ 𝑀𝐴𝑣

∑ 𝑀𝐴ℎ
 ≥ 1,50  

Dimana :  

Sf  = Angka keamanan terhapat penggulingan  

Mav  = Momen vertikal total 

Mah  = Momen horisontal total 

Bendungan tidak akan terguling apabila : 

e = |
∑ 𝑀

∑ 𝑉
−  

𝐵

2
| < 

𝐵

6
 

 

Dimana : 

e  = Eksentrisitas, jarak antara titik tangkap gaya R dengan titik 

tengah pondasi T = DT 

B  = Lebar pondasi 

M  = Momen total 

V = Vt  = Gaya vertikal total  

2. Tinjauan Terhadap Geser 

Agar konstruksi aman terhadap bahaya geser, maka momen tahanan 

harus lebih besar dari momen geser. Keamanan terhadap bahaya guling 

(Soedibyo, 2003) : 
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Sf  = 
𝑓 .  ∑ 𝑉+𝐶 .  𝐴

∑ 𝐻
 ≥ 𝑆𝑓′ 

Dimana : 

Sf   = Angka keamanan terhadap geseran 

f   = Koefesien gesekan 

𝜏  = Tegangan geseran dari beton terhadap batuan pondasi 

A  = Luas permukaan pondasi 

Tabel 2.11 Harga-Harga Perkiraan Untuk Koefisien Gesekan 

 
(sumber : KP-02, 146) 

3. Stabilitas Terhadap Daya Dukung Tanah  

Dari segi penggulingan dan penggeseran, semakin besar gaya 

vertikal total akan semakin baik karena angka keamanan yang timbul makin 

besar. Tetapi dari segi tegangan tanah, hal ini tidak menguntungkan karena 

semakin besar gaya vertikal total tegangan yang timbul akan semakin besar 

(Soedibyo, 2003). 

qu  = (𝐶 . 𝑁𝑐 +  𝜏 . 𝑑 . 𝑁𝑞 − 1 + 
1

2
 . 𝜏 . 𝐵 . 𝑁𝜏 ) 

Dimana : 

Fk  = Faktor keamanan  

d  = Kedalaman pondasi  

c  = Kohesifitas  

𝜏  = Berat jenis tanah jenuh  

𝜃  = Sudut geser dalam 
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Tabel 2.12 nilai-nilai kapasitas dukung terzaghi 

𝜃 Nc N 𝜏 Nq 

0 5,71 0,00 1,00 

5 7,32 0,00 1,64 

10 9,64 1,20 2,70 

15 12,80 2,40 4,44 

20 17,70 4,60 7,43 

25 25,10 9,20 12,70 

30 37,20 20,00 22,50 

35 57,80 44,00 41,40 

40 95,60 100,14 81,20 


