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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Curah Hujan Wilayah 

 Hujan merupakan sebuah proses terjadinya kondesasi uap air, yang terjadi di 

atmosfer  menjadi butiran- butiran air yang kemudian jatuh ke permukaan tanah. Hujan 

biasanya terjadi karena adanya pendinganan udara atau bertambahnya uap air di udara. 

Hal tersebut tidak lepas dari kemungkinan akan terjadi bersamaan. Turunnya hujan 

biasanya tidak lepas dari pengaruh kelembaban udara yang memacu jumlah titik-titik air 

yang terdapat pada udara. Indonesia memiliki daerah yang dilalui garis khatulistiwa dan 

sebagian besar daerah di Indonesia merupakan daerah tropis, walaupun demikian 

beberapa daerah di Indonesia memiliki intensitas hujan yang cukup besar.  

Curah hujan adalah jumlah jatuhnya air hujan dipermukaan tanah dalam periode 

tertentu, yang diukur dengan satuan mm di atas permukaan horizontal. Dalam penjelasan 

lain curah hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam 

tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Indonesia 

merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi dikarenakan 

daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah hujan 1 (satu) 

milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air 

setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. 

Data curah hujan dan debit merupakan data yang sangat penting dalam 

perencanaan krib. Analisis data hujan dimaksudkan untuk mendapatkan besaran curah 

hujan. Perlunya menghitung curah hujan wilayah adalah untuk penyusunan suatu 

rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir (Sosrodarsono & Takeda, 

1977). Metode yang digunakan dalam perhitungan curah hujan rata-rata wilayah daerah 

aliran sungai (DAS) ada tiga metode, yaitu metode rata-rata aritmatik (aljabar), metode 

poligon Thiessen dan metode Isohyet (Loebis, 1987). 
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2.1.1 Metode rata- rata arit matik (aljabar) 

Metode rata- rata arit matik adalah metode yang paling sederhana, hasil dari 

pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang sama akan 

dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun yang ada. Stasiun hujan 

yang digunakan dalam perhitungan adalah stasiun yang berada dalam DAS, tetapi 

stasiun yang berada di luar DAS tangkapan yang masih berdekatan juga bisa 

diperhitungkan. 

R = 
R1 R2+…+Rn

n
         ....... (2.1) 

Keterangan: 

R : Curah hujan rata- rata wilayah 

Rn : Curah hujan pada stasiun n 

n : Jumlah stasiun penakar hujan  

 

2.1.2 Metode Polygon Thiessen 

Metode Polygon Thiessen adalah cara menentukan hujan wilayah dengan 

rata- rata tertimbang. Masing- masing pos penakar hujan mempunyai daerah 

pengaruh sendiri- sendiri. Nilai curah hujan wilayah dapat ditentuka dengan 

menggunkan rumus: 

R = 
A1R1+A2R2+…+AnRn

A1+A2+…+An
       ....... (2.2) 

Keterangan: 

R  : Curah hujan rata- rata ( mm ) 

A1, A2, An : Luas daerah polygon 1,2,....,n (km2) 

R1, R2, Rn : Curah hujan maksium pada stasiun 1, 2, ...., n (mm) 
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2.1.3 Metode Isohyet 

Metode Isohyet adalah metode penentuan curah hujan wilayah berdasarkan 

kontur curah hujan dari data hujan yang ada di dalam DAS dan di sekitar wilayah. 

Isohyet adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang 

sama. Pada metode Isohyet, dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua 

garis Isohyet adalah merata dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis Isohyet 

tersebut. Metode Isohyet merupakan cara paling teliti untuk menghitung kedalaman 

hujan rata-rata di suatu daerah, pada metode ini stasiun hujan harus banyak dan 

tersebar merata, metode Isohyet membutuhkan pekerjaan dan perhatian yang lebih 

banyak dibanding dua metode lainnya. (Triatmodjo, 2008). 

 

2.2 Curah Hujan Rencana 

Perhitungan curah hujan rencana digunakan untuk meramal besarnya hujan 

dengan periode ulang tertentu. Berdasarkan curah hujan rencana tersebut kemudian dicari 

intensitas hujan yang digunakan untuk mencari debit banjir rencana (Sosrodarsono & 

Takeda, 1977).  

Dalam ilmu statistik dikenal beberapa macam distribusi frekuensi dan empat jenis 

distribusi yang banyak digunakan dalam bidang hidrologi, yaitu distribusi normal, 

distribusi Log-Normal, distribusi Log-Person III, dan distribusi Gumbel. Sebelum 

menghitung curah hujan wilayah dengan distribusi yang ada dilakukan terlebih dahulu 

pengukuran dispersi untuk mendapatkan parameter-parameter yang digunakan dalam 

perhitungan curah hujan rencana (Suripin, 2004). 

2.2.1    Pengukuran Dispersi 

Suatu kenyataan bahwa tidak semua variat dari suatu variabel hidrologi 

terletak atau sama dengan nilai rata-ratanya, kemungkinan ada nilai variat yang lebih 

besar atau lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya. Besarnya derajat dari sebaran variat 

disekitar nilai rata-ratanya disebut dengan variasi (variation) atau dispersi 

(dispersion) dari pada suatu data sembarang variabel hidrologi. Cara mengukur 

besarnya variasi atau dispersi disebut pengukuran dispersi, pengukuran dispersi 
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meliputi standar deviasi, koefisien kemencengan, koefisien variasi, dan pengukuran 

kurtosis. (Soewarno, 1995). 

a. Standart Deviasi (S) 

S = 
(Xi-X)2

n-1
       ....... (2.3) 

b. Koefisien keragaman sample (Cv) 

Cv = 
S

X
       ....... (2.4) 

c. Koefisien kemiringan populasi (Cs) 

Cs = 
n ∑ (Xi-X)3

(n-1) (n-2) S3      ....... (2.5) 

d. Koefisien Kurtosis ( Ck) 

Ck = 
n ∑ (Xi-X)4

(n-1) (n-2) (n-3) S4      ....... (2.6) 

Keterangan 

Xi : Data hujan (mm) 

X : Data hujan rata- rata (mm) 

n : Jumlah sample 

 

2.2.2    Distribusi Probabilitas 

Dalam menentukan jenis sebaran yang akan digunakan untuk melakukan 

analisis frekuensi dilakukan dengan beberapa asumsi sebagai berikut: 

 Distribusi Normal (nilai Cs = 0 dan Ck = 3) 

 Distribusi Log Normal (nilai Cs = 3, Cv dan Cs selalu positif) 

 Distribusi Gumbel (nilai Cs = 1,1396 dan Ck = 5,4002) 

 Distribusi Log Pearson III tidak ada sifat khas. Distribusi ini bisa digunan jika 

dari hasil pengujian, harga Cs dan Ck dari data yang diuji tidak sesuai dengan 

sifat- sifat khas distribusi lainnya. 
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a. Distribusi Gumbel 

Untuk Menghitung curah hujan rencana dengan metode distribusi Gumbel 

digunakan persamaan distribusi frekuensi empiris sebagai berikut (Soemarto, 

1999): 

X= X+ s K       ....... (2.7) 

Keterangan: 

𝑋 : nilai tengah sampel 

K : faktor frekuensi 

s : standar deviasi sampel 

Faktor frekuensi k didapat dengan menggunakan rumus: 

K = 
YT-Yn

Sn
        ....... (2.8) 

Keterangan 

YT : reduced variate 

Yn : harga rata- rata reduced variate 

Sn : reduced standar deviation 

 

Tabel 2.1 Hubungan Reduced Mean Yn 

Sumber: C.D Soemarto, 1999 

 

 

 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5220 
20 0,5225 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,5309 0,5320 0,5332 0,5343 0,5353 
30 0,5362 0,5371 0,5380 0,5388 0,5402 0,5402 0,5410 0,5418 0,5424 0,5432 
40 0,5436 0,5422 0,5448 0,5453 0,5458 0,5463 0,5468 0,5473 0,5477 0,5481 
50 0,5485 0,5489 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 0,5511 0,5519 0,5518 
60 0,5521 0,5534 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 0,5540 0,5543 0,5545 
70 0,5548 0,5552 0,5555 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567 
80 0,5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 0,5581 0,5583 0,5585 
90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5595 0,5598 0,5599 
100 0,5600          
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Tabel 2.2 Hubungan Standar Deviation Sn 

Sumber: C.D Soemarto, 1999 

Tabel 2.3 Reduced Variate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Distribusi Log Pearson III 

Dalam Metode Log Pearson III diperlukan tahapan untuk menghitung 

curah hujan rancangan sebagai berikut: 

1. Data rerata curah hujan maksimum tahunan sebanyak n buah diubah 

ke dalam bentuk logaritma (Log Xi) 

 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 10,095 10,206 10,316 10,411 10,493 10,565 
20 0,0628 0,0696 10,696 10,811 10,864 10,915 10,961 11,004 11,047 11,086 
30 0,1124 11,159 11,159 11,226 11,255 11,285 11,313 11,339 11,363 11,388 
40 0,1413 11,436 11,436 11,480 11,499 11,519 11,538 11,557 11,574 11,590 
50 0,1607 11,623 11,623 11,658 11,667 11,681 11,696 11,708 11,721 11,734 
60 0,1747 11,759 11,759 11,782 11,793 11,803 11,814 11,824 11,834 11,844 
70 0,1859 11,863 11,863 11,881 11,890 11,898 11,906 11,915 11,923 11,930 
80 0,1938 11,945 11,945 11,959 11,967 11,973 11,980 11,987 11,994 12,001 
90 0,2007 12,013 12,020 12,026 12,032 12,038 12,044 12,049 12,055 12,060 

100 12,065                   

Tr 
(tahun) 

Reduced Variate 

2 0.36651 
5 1.9940 

10 2.25037 
20 2.97019 
50 3.90194 
100 4.60015 
200 5.29561 
500 6.21361 

1000 6.90726 
2000 7.60065 
5000 8.51709 
10000 9.21029 
20000 9.90346 
50000 10.89177 

100000 11.51292 

Sumber: C.D Soemarto, 1999 
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2. Menghitung harga logaritma rata- rata: 

Log X = 
∑ Log Xin

i=1

n
      ....... (2.9) 

3. Menghitung harga simpangan baku atau standart deviasi: 

Sd= 
∑ ( log xi- logx)

2n
i=1

n-1

1
2

     ....... (2.10) 

4. Menghitung harga koefisien kemencengan (Cs) 

Cs = 
n ∑  ( log Xi- log X)

3n
i=0

(n-1)(n-2)Sd3      ....... (2.11) 

5. Menghitung logaritma curah hujan rancangan dengan kala ulang 

tertentu 

Log XT= log Xi +Sd. K     ....... (2.12) 

Keterangan: 

XT             : curah hujan rancangan (mm) 

 : rata- rata logaritma dari hujan maksimum tahunan (mm) 

Sd  : simpangan baku 

K  : variabel standart 

6. Menghitung koefisien kurtosis (Ck) 

Ck= 
n2 ∑ ( log Xi- log X)

4n
i=0

(n-1)(n-2)(n-3)Sd4      ....... (2.13) 

Keterangan 

Ck : Koefisien Kurtosis 

7. Menghitung koefisien variasi (Cv) 

Cv = 
Sd

Log X
       ....... (2.14) 

Keterangan 

Cv : Koefisien variasi 

 



 
11 

 

Tabel 2.4 Nilai K untuk Distribusi Log Pearson III 

Sumber: C.D Soemarto, 1999 

 

2.2.3 Uji Keselaran Distribusi 

  Uji keselarasan bertujuan untuk mengetahui jenis sebaran yang paling 

sesuai dengan data hujan. Uji sebaran dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih, dapat mewakili dari 

distribusi statistik sampel data yang dianalisis (Soemarto, 1999).Terdapat dua jenis 

uji keselarasan yaitu uji keselarasan Chi Square dan Sirnov Kolmogorof. 

a. Uji Keselerasan Chi Square 

X2= ∑
(Oi - Ei)2

Ei
N
i=1       ....... (2.15) 
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Keterangan 

X2 : harga chi square 

Oi : jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-i 

Ei : jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-i 

N : jumlah data 

  Suatu distribusi akan dikatakan selaras jika nilai X2 hitung , X2 kritis. Nilai 

X2 kritis dapat dilihat pada Tabel.... Dari hasil pengamatan yang didapat dicari 

penyimpangannya dengan chi square kritis paling kecil. Untuk suatu nilai nyata 

tertentu yang sering diambil adalah 5%. Derajat kebebasan ini secara umum 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

DK = K - ( α + 1 )      ....... (2.16) 

K = 1 + 3.322 log n      ....... (2.17) 

Ei = 
n

K
        ....... (2.18) 

  Keterangan 

  DK : derajat kebebasan  

  K : jumalah kelas 

  Ei : nilai yang diharapkan 

  n : jumlah data 

  α : banyaknya keterikatan, untik chi square adalah 2 
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Tabel 2.5 Nilai Kritis Chi Square 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Smirnov Kolmogorof 

Uji Smirnov Kolmogorof diperoleh dengan memplot data dan probabilitas 

dari data yang bersangkutan, serta hasil perhitungan empiris dalam bentuk 

grafis. Dari kedua hasil pengeplotan, dpat diketahui penyimpangan terbesar ( 

Δ maksimum). Penyimpangan tersebut kemudian dibandingkan dengan 

penyimpangan yang diijinkan (Δ cr). 

dk 
Derajat Kepercayaan 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 2.70554 3.84146 5.0239 6.63489 7.8794 
2 4.60518 5.99148 7.37778 9.21035 10.59653 
3 6.25139 7.81472 9.3484 11.34488 12.83807 
4 7.77943 9.48773 11.14326 13.2767 14.86017 
5 9.23635 11.07048 12.83249 15.08632 16.74965 
6 10.64464 12.59158 14.44935 16.81187 18.54751 
7 12.01703 14.06713 16.01277 18.47532 20.27774 
8 13.36156 15.50731 17.53454 20.09016 21.95486 
9 14.68366 16.91896 19.02278 21.66605 23.58927 

10 15.98717 18.30703 20.4832 23.20929 25.18805 
11 17.27501 19.67515 21.92002 24.72502 26.75686 
12 18.54934 21.02606 23.33666 26.21696 28.29966 
13 19.81193 22.36203 24.73558 27.68818 29.81932 
14 21.06414 23.68478 26.11893 29.14116 31.31943 
15 22.30712 24.9958 27.48836 30.57795 32.80149 
16 23.54182 26.29622 28.84532 31.99986 34.26705 
17 24.76903 27.5871 30.19098 33.40872 35.71838 
18 25.98942 28.86932 31.52641 34.80524 37.15639 
19 27.20356 30.14351 32.85234 36.19077 38.58212 
20 28.41197 31.41042 34.16958 37.56627 39.99686 
21 29.61509 32.67056 35.47886 38.93223 41.40094 
22 30.81329 33.92446 36.78068 40.28945 42.79566 
23 32.00689 35.17246 38.07561 41.63833 44.18139 
24 33.19624 36.41503 39.36406 42.97978 45.55836 
25 34.38158 37.65249 40.6465 44.31401 46.92797 
26 35.56316 38.88513 41.92314 45.64164 48.28978 
27 36.74123 40.11327 43.19452 46.96284 49.64504 
28 37.91591 41.33715 44.46079 48.27817 50.99356 
29 39.08748 42.55695 45.72228 49.58783 52.3355 
30 40.25602 43.77295 46.97922 50.89218 53.67187 

Sumber: Soewarno 1995 
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2.3 Intensitas Curah Hujan 

Untuk menentukan Debit Banjir Rencana, perlu didapatkan harga satuan 

Intensitas Hujan. Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada 

suatu kurun waktu di mana air tesebut berkonsentrasi. Analisis curah hujan ini dapat 

diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau (Loebis, 1987). Untuk 

menghitung intensitas curah hujan, dapat digunakan beberapa rumus empiris sebagai 

berikut (Soemarto, 1999): 

I= 
R24

24
* 

24

t

2/3
        ....... (2.19) 

Ketarangan 

I : intensitas curah hujan (mm/jam) 

t : lamanya curah hujan (jam) 

R24 : curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

  

2.4 Perilaku Sungai 

Perubahan alur sungai disebabkan karena terjdinya perubahan kemiringan yang 

mendadak, pada saat alur sungai ke luar dari daerah penggunung yang curam dan 

memasuki dataran yang lebih landai sehingga menyebabkan terjadinya proses 

pengendapan. Pada lokasi tersebut sungai menjadi bertambah lebar dan dangkal sehingga 

menyebabkan terjadinya pengendapan. Dataran alluvial terjadi karena dasar sungai yang 

terus menerus naik, dan hanyutnya sedimentasi yang terbawa arus dengan luapan air 

banjir tersebar dan mengendap secara luas membentuk dataran alluvial. Pada daerah 

dataran yang rata alur sungai tidak stabil dan apabila sungai mulai berbelok maka 

terjadilah erosi pada tebing belokan luar yang berlangsung secara intensif, sehingga 

terbentuklah meander sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Meander sungai yang mengalami sudetan secara alami 

2.5 Sudetan ( Shourt Cut) 
 
Sudetan adalah salah satu metode pengendalian banjir. Pada alur sungai yang 

berkelok- kelok dan sangat kritis, sebaiknya dilakukan sudetan agar air banjir dapat 

mencapai hilir atau laut dengan cepat, dengan mempertimbangkan alur sungai yang stabil. 

Hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh oleh alira air menjadi lebih pendek, kemiringan 

sungai akan lebih curam dan kapasitas pengaliran bertambah. 

Sudetan pada alur sungai alluvial yang bermeander dapat terjadi secara alamiah 

karena adanya pergerakan/ pergeseran meander. Didalam perencanaan sudetan buatan 

pada umumnya akan mengganggun keseimbangan yang ada sehingga secara alamiah alur 

sungai cenderung kembali pada kondisi semula. Pada masa penyesuaian dengan keadaan 

yang baru akan terjadi kerusakan- kerusakan yang tidak diinginkan dan diperkirakan 

sebelumnya. Hal ini terjadi pada sudetan yang tidak disertai dengan perencanaan alur 

sungai stabil dan pertimbangan terhadap proses yang akan timbul. Hal- hal yang perlu 

diperhatikan pada pembuatan sudetan antara lain adalah: 

1. Tujuan dilakukannya sudetan. 

2. Arah alur sudetan. 

3. Penampang sungai sudetan. 

4. Pengaruh penurunan muka air di bagian hulu sudetan terhadap lingkungan. 

5. Pengaruh berkurangnya fungsi retensi banjir. 

6. Tinjauan terhadap aspek sosial- ekonomi. 
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Gambar 2.2 Sudetan 

Pertimbangan- pertimbangan teknis didalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Daerah Sudetan 

Analisis yang dilakukan berkaitan dengan derah sudetan adalah 

penentuan kondisi kritis atau tidaknya meander dengan memperhatikan 

parameter- parameter yang berkaitan yaitu: 

e. Panjang meander : L 

f. Jari- jari meander : R 

g. Amplitudo meander : a 

h. Debit sungai  : Q 

i. Lebar sungai  : B 

Kondisi meander ini dapat ditentukan dengan mengetahui harga dari,                  

R/ B < 10 merupakan kondisi kritis. Maka dengan mengetahui harga R/ B 

dapat ditentukan daerah yang akan disudet dengan memperhatikan efisiensi 

dan sistem sungai secara keseluruhan. 

2. Perbaikan Alur Sungai 

Dalam perbaikan alur sungai harus memperhatikan faktor non teknis 

yang tidak kalah penting meliputi masalah sosial ekonomi misalnya pemilihan 

alur sungai yang tidak melewati pemukiman penduduk, situs sejarah dan lain- 

lain. 
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Pada perbaikan alur sungai juga harus memperhatikan beberapa 

faktor- faktor teknis sebagai berikut: 

a. Arah aliran sungai pada tikungan diusahakan berbentuk kurva. 

b. Menghindari dua tikungan yang berhubungan langsung, harus ada alur 

transisi. 

c. Perbandingan antara lebar sungai dan jari- jari meander lebih besar dari 

20 ( B/ R > 20) 

d. Panjang alur transisi diantara dua tikungan adalah antara 2 – 3 lebar 

sungai. 

e. Lebar sungai pada tikungan adalah antara 1,1 – 1,3 kali lebar sungai 

bagian lurus. 

 

2.6 Pembagian Ruas Sungai Menurut Kemiringan/ Landai Sungai 

Pusat penelitian dan pengembangan sumber daya air tahun 2003 menyatakan, 

sungai secara garis besar dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Bagian atas (upstream), adalah bagian hulu yang terletak di lereng gunung 

sehingga kecepatan alirannya masih tinggi. Pada bagian ini kecepatan aliran banjir 

dapat mencapai puluhan m/det. Mengingat tanah dasar sungai terdiri dari 

bermacam-macam jenis tanah, maka profil memanjang sungai pada bagian ini 

adalah sangat tidak teratur, ada yang turun ada yang datar kedua-duanya silih 

berganti. Oleh karena kecepatan yang tinggi, maka pada bagian ini biasanya 

terjadi pengikisan yang cukup besar dan jenis material yang diangkut oleh 

aliranpun bervariasi dari halus sampai batuan yang berdiameter besar. Oleh 

karena pengikisan banyak, maka pada zone ini (hulu) dari sungai ini disebut zone 

pengikisan. 

b. Bagian tengah (middle stream), aliran ini sudah agak tenang meskipun kemiringan 

rata-rata dasar sungai masih relative curam. Pada zone ini kecepatan aliran banjir 

masih bias mencapai ± 5 m/det. Benda-benda yang besar dan kasar yang terkikis 
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dari bagian atas mulai mengendap dibagian ini, sementara sedimen yang halus 

masih terus terangkut sampai ke hilir. Sebenarnya pada bagian ini terdapat 

pengendapan sedimen, tetapi pengikisan pun selalu mengimbangi sedimentasi 

tersebut. Karena pada bagian ini terjadi pengikisan dan pengendapan, maka pada 

zone ini sering disebut zone keseimbangan. Pengertian keseimbangan pada sungai 

dimaksudkan jika dalam 1 – 2 generasi tidak kelihatan perubahan-perubahan yang 

nyata. 

c. Bagian bawah (down stream), di bagian ini kecepatan aliran pada umumnya kecil. 

Kecepatan aliran banjirpun mungkin hanya sekitar 2 m/det saja. Bagian daerah 

disekitar sungai adalah dataran, jadi tinggi permukaan air sungai tidak banyak 

berbeda dengan permukaan tanah daerah sekelilingnya, sehingga pada musim 

banjir air sering meluap dan menggenangi kedaerah dataran itu. Pada bagian 

bawah ini arah aliran biasanya menjadi tidak teratur sehingga mengakibatkan 

bentuk sungai berbelok- belok yang lazim disebut meandering. Pada bagian 

bawah ini pengendapan akan sering melebihi pengikisan, terutama jika dibagian 

atas dan bagian tengah terjadi proses erosi yang cukup besar. 

Dari penjelasan di atas permasalahan sungai seperti banjir, pengarahan aliran, dan 

pengaman tebing biasanya terdapat di sungai bagian hilir dan sungai bagian tengah, 

sedangakan sungai dibagian hulu atau atas biasanya terjadi permasalahan dalam 

pengendalian aliran agar tidak terjadi pengikisan secara terus menerus. Secara skematis 

kondisi sungai dari hulu hingga hilir dapat dilihat pada gambar 

 

2.7 Pembagian Kecepatan Pada Penampang 

Kecepatan pada penampang saluran di bagi berdasarkan faktor- faktor seperti, 

bentuk penampang yang tidak lazim, kekasaran saluran dan  debit aliran. Dalam kondisi 

arus yang lebar, saluran yang dangkal atau licin serta deras sering terjadi kecepatan 

maksimum di permukaan yang bebas. Kekerasan saluran dapat menyebabkan perubahan 

kelengkungan kurva pembagian kecepatan vertical. ( Ven Te Chow,22) 
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Pada tikungan, kecapatan akan meningkat pada bagian yang berbentuk cembung, 

yang menyebabkan gaya sentrifugal pada aliran, hal ini akan mengakibatkan bagian sisi 

sebelah dari tebing akan mengalami gerusan dan penumpukan sedimen, karena kecepatan 

dari air akan menggerus sisi tebing yang di pengaruhi oleh gaya sentrifugal. 

 

2.8 Krib 

Krib adalah bangunan yang berfungsi mengatur arah aliran pada belokan sungai 

dan sekaligus melindungi tebing sungai dari pukulan air. Krib merupakan bangunan yang 

dibuat mulai dari tebing sungai sampai mengarah ke tengah sungai guna mengatur arus 

sungai, krib juga berfungsi untuk mengurangi kecepatan arus sungai sepanjang tebing, 

mempercepat sedimentasi, menjamin keamanan tanggul atau tebing agar tidak tergerus.  

Pemasangan krib dapat membuat aliran mengalir ke tengah alur sungai sehingga 

tidak membahayakan tebing sungai sehingga suatu alur sungai menjadi stabil. Dalam 

perencanaan krib harus diperhitungkan terhadap kedalaman air dan pola gerusan, 

besarnya degradasi sungai yang diperkirakan akan terjadi mempengaruhi kestabilannya 

(Sosrodarsono Suyono, 2008).  

 

 

Gambar 2.3 Kurva kecepatan pada penampang saluran ( Ven Te Chow, 22) 
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Fungsi krib adalah sebagai berikut: 

1. Krib sebagai pelindung tebing sungai secara tidak langsung dari gerussn lokal 

atau bahaya gejala meander. Misalnya pada tebing sungai yang dekat daerah 

potensial, pada belokan sungai. 

2. Krib sebagai pengatur atau pengarah arus sungai sesuai dengan tujuannya 

misalnya pada bagian atas banguann pengambilan terjadi perubahan arah arus. 

3. Krib sebagai perbaikan alinyemen sungai untuk keperluan tertentu. Krib di 

pasang pada kiri – kanan tebing sungai untuk mempertahankan lebar dan 

kedalaman sungai yang di pakai untuk navigasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Penggunaan Krib 

Secara garis besar krib diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Krib permeable 

Pada tipe permaebel, air dapat mengalir melalui krib. Bangunan ini akan 

melindungi tebing terhadap gerusan arus sungai dengan cara meredam energi 

yang terkandung dalam aliran sepanjang tebing sungai dan bersamaan dengan 

itu mengendapkan sendimen yang terkandung dalam aliran. Krib permaebel 

terbagi dalam beberapa jenis, antara lain jenis tiang pancang, rangka piramid 

dan jenis rangka kotak. 

2. Krib impermeable 

Krib dengan konstruksi tipe impermeabel disebut juga krib padat sebab air 

sungai tidak dapat mengalir melalui tubuh krib. Bangunan ini digunakan untuk 
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membelokan arah arus sungai dan karenanya sering terjadi gerusan yang 

cukup dalam didepan ujung krib atau bagian sungai disebelah hilirnya. Untuk 

mencegah 

gerusan, biasanya pada lokasi yang diperkirakan akan terjadi gerusan, 

dipertimbangkan penempatan pelindung dengan konstruksi fleksibel seperti 

matras atau hamparan pelindung batu sebagai pelengkap dari krib padat. Dari 

segi konstruksi, terdapat beberapa jenis krib, impermeabel misalnya bronjong 

kawat, 

matras dan pasangan batu. 

3. Krib semi permeable 

Krib semi permeabel ini berfungsi ganda yaitu sebagai krib permeabel dan 

krib padat. Biasanya bagian yang padat terletak disebelah bawah dan berfungsi 

pula sebagai pondasi. Sedang bagian atasnya merupakan konstruksi yang 

permeabel disesuaikan dengan fungsi dan kondisi setempat. 

Tabel 2.6 Hubungan Antara Panjang dan Interval Krib 

Lokasi Krib Hubungan antara Interval ( L ) dan panjang ( LP ) 

Bagian Lurus L = (1,7-2,3) LP 

Bagian Luar L = (1,4-1,8) LP 

Bagian Dalam L = (2,8-3,6) LP 

Sumber: Suyono Sosrodarsono  

Dalam pemasangan krib yang sesuai dengan arah arus terdapat krib silang dan 

krib memanjang, transversal dyke ( krib silang ) dipasang melintang sesuai dengan arah 

arus sungai, sedangkan longitudinal dyke ( krib memanjang ) dipasang sejajar dengan 

arah arus sungai ( Suyono Sosrodarsono, 176). Formasi krib dapat di pasang tegak lurus 

dengan arah aliran, condong ke hulu, condong ke hilir, dan kombinasi. 
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Gambar 2.5 Arah Krib ( Ernawan Setyono) 

 Penentuan panjang krib bergantung pada panjang krib dan lebar dari sungai. 

Untuk bagian sungai yang mengalami pukulan air, jarak antara krib berdekatan akan 

dibuat lebih rapat agar gerusan tidak sampai ketebing sungai. Apabila jarak antara krib 

terlalu jauh maka akan terjadi arus yang menyilang. Hubungan antara panjang dan 

interval krib di sungai dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

2.9 Sedimen 

Sedimentasi adalah pengangkutan, melayang ( suspensi ) atau mengendapnya 

material fragmental oleh air. Sedimentasi juga dapat diartikan sebagai hasil dari proses 

terjadinya erosi dalam berbagai bentuk secara topografi. Sediment yield adalah jumlah 

sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air. Di sungai material 

sedimen berupa tanah dengan berbagai jenis yaitu: lempung, lanau, lumpur, pasir, kerikil, 

dan bongkahan. Sedimen yang sering ditemui di sungai baik yang teralarut ataupun tidak 

terlarut merupakan hasil dari pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti 

perubahan iklim. Hasil dari pelapukan batuan biasanya dikenal dengan partikel tanah, 

partikel-partikel tanah yang terlepas akan terangkut ke tempat yang lebih rendah dan akan 

masuk ke dalam sungai sebagai sedimen. Oleh adanya transport sedimen dari tempat 

tinggi ke tempat yang lebih rendah akan menyembakan pendangkalan waduk, sungai, 

saluran irigasi, dan terbentuknya tanah- tanah baru disekitar pinggir- pinggir dan di delta- 

delta sungai. Asdak (1995). 

Sedimen pantai dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir yaitu lumpur, 

lempung, pasir, kerikil dan batu. Pasir yang mempunyai diameter antara 0,063 dan 2,0 
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mm dibedakan menjadi lima kelas. Material yang sangat halus seperti lempung dan 

lumpur yang mempunyai diameter di bawah 0,063 mm merupakan termasuk sedimen 

kohesif. Distribusi ukuran butir biasanya dianalisis dengan saringan dan dipresetasikan 

dalam bentuk kurva presentase berat kumulatif. Pada umumnya distribusi ukuran butiran 

pasir mendekati distribusi log normal, sehingga sering digunakan pula skala satuan phi. 

Ukuran butir median D50 adalah paling banyak digunakan untuk ukuran butiran pasir. 

Tabel 2.7 Klasifikasi ukuran butir dan sedimen 

Nama Partikel Ukuran (mm) 

 

Batu (Stone) 

Bongkah (boulder) > 256 

Krakal (coble) 64 – 256 

Kerikil (peoble) 4 – 64 

Butiran (granule) 2 – 4 

 

 

Pasir (Sand) 

Pasir sangat kasar (very coarse sand) 1 – 2 

Pasir kasar (coarse sand) 1/4 - 1 

Pasir sedang (medium sand) 1/4 - 1/2 

Pasir halus (fine sand) 1/8 - 1/4 

Pasir sangat halus (very find sand) 1/16 – 1/8 

 

Lumpur (Silt) 

Lumpur kasar (coarse silt) 1/32 – 1/16 

Lumpur sedang (medium silt) 1/64 – 1/32 

Lumpur halus (medium silt) 1/128 – 1/64 

Lumpur sangat halus (very find silt) 1/256 – 1/128 

 

Lempung (Clay) 

Lempung kasar (coarse clay) 1/640 – 1/256 

Lempung sedang (medium clay) 1/1024 – 1/640 

Lempung halus (fine clay) 1/2360 – 1/1024 

Lempung sangat halus (very find clay) 1/4095 – 1/2360 

 

2.10 Hec Ras 

Hec-ras adalah sebuah sistem software yang didesain untuk melakukan berbagai 

analisis hidrolika. Hec-ras mampu menampilkan perhitungan penampang muka air 1 

dimensi untuk aliran dalam saluran alami atau buatan. Hec-ras juga mampu 
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memperhitungkan penampang muka iar aliran subkritis, superkritis, dan campuran. 

Sistem ini mengandung 3 komponen analisis hidrolik satu dimensi, yaitu perhitungan 

penampang muka air aliran tetap (steady flow), aliran tidak tetap (unsteady flow), 

perhitungan transportasi sedimen. Ketiga komponen akan menggunakan tampilan data 

geometri dan perhitungan geometri hidrolika. Hec-ras yang digunakan adalah Hec-ras 

versi 5.0.5. 

1. Persamaan Energi 

Hec-ras menghitung profil muka air dari satu penampang ke penampang berikutnya 

dengan persamaan energi melalui prosedur iterasi yang disebut dengan Standart Step 

Method. Persamaan energi yang dimaksud adalah: (Hec-ras Reference Manual, 2018) 

Z2 +  Y2 + 
α2V2

2

2g
 = Z1 +  Y1 + 

α1V1
2

2g
 + he    ....... (2.20) 

 Keterangan 

Z1,Z2 : elevasi dari saluran utama 1 dan 2 (m)   

Y1,Y2 : kedalaman air penampang1 dan 2 (m)   

V1,V2 : kecepatan aliran rata – rata (m/s)   

g : percepatan gravitasi (m/s) 

hf : kehilangan Energi (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Hubungan pada Persamaan Energi 
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2. Kehilangan Tinggi Energi 

Kehilangan tinggi energi diantara dua penampang terdiri dari dua komponen yaitu, 

kehilangan energi karena gesekan (friction losses) dan kehilangan energi karena 

perubahan tampang. Persamaan kehilangan energi adalah sebagai berikut: (Hec-ras 

Reference Manual, 2018) 

hf = LSf  + C 
α2v2

2

2g
-

α2v2
2

2g
      ....... (2.21) 

Keterangan: 

L = panjang jangkuan kedua penampang yang diberi bobot menurut debit 

𝑆̅ = Kermiringan garis energi karena gesekan diantara dua penampang 

C = koefisien atas kehilangan energi (penyempitan atau perluasan) 

Dimana panjang jangkauan kedua penampang yang diberi bobot, jumlahkan sebagai: 

(Hec-ras Reference Manual, 2018) 

L = 
LlobQlob+LchQch+LrobQrob

Qlob+Qch+Qrob
      ....... (2.22) 

 Keterangan 

Llob, Lch, Lrob = Panjang ruas penampang sungai untuk aliran di sisi kiri tengah,  

dan sisi kanan. 

Qlob,   Qch, Qrob= debit yang mengalir pada sisi kiri, tengah, dan sisi kanan. 

 

3. Kapasitas Angkut Tampang 

Penentuan dari kapasitas angkut dan koefisien kecepatan untuk penampang dihitung 

dengan membagi aliran beberapa bagian, yang kecepatannya didistribusikan secara 

merata. Pendekatan yang digunakan dalam HEC-RAS adalah untuk membagi aliran di 

daerah bantaran tampang aliran. Kapasitas angkut dihitung dengan membagi penampang 

sungai dengan mengacu pada persamaan Manning’s: (Hec-ras Reference Manual, 2018) 

Q = KSf
1/2        ....... (2.23) 

K = 
1

n
AR2/3        ....... (2.24) 
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Keterangan: 

K = Kapasitas tampang  

Sf = Kemiringan pada garis energi 

n = Angka kekasaran (manning) 

A = Luas tampang aliran ( tampang basah) setiap bagian tampang 

R = Radius hidrolik 

 

4. Energi Kinetik 

Hec- ras merupakan permodelan satu dimensi, sehingga hanya ada satu muka air 

dan karena itu hanya satu energi yang di perhitungkan pada setiap penampang. Untuk 

mendapatkan ketinggian muka air, energi kinetik rata- rata dapat diperoleh dengan 

merat- ratakan tinggi energi kinetik di ketiga bagian tampang. Berikut ini adalah gambar 

yang memperlihatkan bagaimana energi kinetik diperoleh dari tampang lintang bagian 

tengah dan tepi kanan.  

 

 

 

 

 

 Untuk menghitung energi kinetik rata- rata diperlukan koefisien tinggi kecepatan   

∝, yang  dihitung dengan cara sebagai berikut: (Hec-ras Reference Manual, 2018) 

∝ 
V

2

2g
= 

Q1
V1

2

2g
+Q2

V2
2

2g

(Q1+Q2)V
2        ....... (2.25) 

∝ = 
 [Q1

V1
2

2g
+Q2

V2
2

2g
]

(Q1+Q2)V
2        ....... (2.26) 

Gambar 2.7 Contoh perhitungan memperoleh energi kinetik 
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∝ = 
 Q1 +Q2

(Q1+Q2)V
2        ....... (2.27) 

Pada umumnya: 

∝ = 
 Q1V1

2+Q2V2
2+…+QnVn

2

QV
2       ....... (2.28) 

 Koefisien kecepatan ∝ dihitung berdasarkan dengan angkutan sedimen di ketiga 

aliran ( sisi kiri, tengah, dan sisi kanan). Juga dapat ditulis dengan hubungan angkutan 

sedimen dan luas area, sebagai berikut: (Hec-ras Reference Manual, 2018) 

∝ = 
(At)2 Klob

3

Alob
2 +

Kch
3

Ach
2 +

Krob
3

Arob
2

Kt
3        ....... (2.29) 

 Keterangan: 

 At   = Total luas area tampang lintang 

Alob, Ach, Arob  = Luas area bataran/ tepi kiri, tengah, dan tepi kanan 

 Kt   = Total angkutan sedimen 

Klob, Kch, Krob = Angkutan sedimen bantaran/ tepi kiri, tengah, dan tepi 

kanan. 

 

5. Kehilangan Energi Akibat Gesekan 

Kehilangan energi akibat gesekan pada HEC-RAS sebagai hasil dari �̅�𝑓 dan L 

(Persamaan 2.21), dimana �̅�𝑓 adalah kemiringan karena gesekan (Friction slope) untuk 

jangkauan dan panjang sungai L didefinisikan pada persamaan 2.22 . Kemiringan karena 

gesekan (kemiringan garis energi) pada setiap penampang dihitung dengan persamaan 

Manning sebagai berikut: (Hec-ras Reference Manual, 2018) 

Sf = 
Q

K

2
        ....... (2.30) 

6. Koefisien Penyempitan dan Pelebaran Tampang 

Penyempitan dan pelebaran tampang pada Hec- ras dihitung dengan persamaan: 

(Hec-ras Reference Manual, 2018) 
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he= C 
α1V1

2

2g
-

α2V2
2

2g
       ....... (2.31) 

Keterangan: 

C = Koefisien Penyempitan atau pelebaran 

Tabel 2.8 Koefisien Penyempitan dan Perluasan Tampang 

Hec- ras mengasumsi bahwa penyempitan (kontraksi) terjadi apabila tinggi 

kecepatan hilir lebih besar daripada kecepatan hulu. Demikian juga sebaliknya, ketika 

tinggi kecepatan hulu lebih besar dari kecepatan hilir akan terjadi perluasan (ekspansi).

 Penyempitan Perluasan 

Tidak berubah 0.0 0.0 

Masa berangsur- angsur 0.1 0.3 

Karena ada jembatan 0.3 0.5 

Tiba- tiba 0.6 0.8 
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