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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2. 1 Definisi Embung 

Embung adalah nama laian dari penyebutan kecil. Bendungan kecil ialah 

bangunan untuk menaikan elevasi muka air yang syaratnya tidak memenuhi untuk 

disebut menjadi bendungan besar  (BWS, 2015): 

a. Tinggi Bendungan lebih dalam dari 15 m yang diukur dari bagian bawah 

pondasi hingga puncak bagian. 

b. Apabila tinggi dari bendungan berkisar antara 10 hingga 15 meter dapat 

juga disebut sebagai sebuah bendungan besar apabila syarat berikut 

terpenuhi dimana : 

–  Panjang pada bagian puncak bendungan lebih dari 500  

– Besar kapasitas untuk tampungannya lebih dari 500.000 m3 

– Perhitungan besarnya Debit puncak 2000 m3/detik 

 

2. 2 Tujuan Pembangunan Embung 

Embung yang hendak dibangun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air yang 

dibutuhkan oleh warga sekitar area embung. Embung yang merupakan bagian dari 

bendungan dipergunakan untuk menampung air irigasi di waktu terjadinya kelebihan 

volume air sehingga dapat digunakan pada waktu tertentu saat dibutuhkan atau saat air 

irigasi tidak mencukupi.  

Pada dasarnya Bendungan sendiri mempunyai fungsi cukup banyak seperti 

untuk pengairan irigasi, PLTMH, pengendalian banjir, peternakan dan lain sebagainya. 

Namun karena Bendungan yang ukuran dan volume tampung yang lebih kecil atau 

yang sering disebut Embung biasanya hanya digunakan untuk keperluan irigasi dan 

domestik saja (KP-02, 2010).
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2. 3 Analisa Kebutuhan Air 

Analisa ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan air bersih domestic ataupun 

irigasi yang diperlukan oleh penduduk beserta beberapa fasilitas-fasilitas sosial dan 

ekonomi yang dibutuhkan termasuk didalamnya kebutuhan dimasa mendatang 

sehingga perencanaan volume Embung yang dibangun dapat mencakup secara 

keseluruhan dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

a. Jumlah Penduduk 

Untuk memperkirakan kebutuhan air bersih yang akan disalurkan dari embung, 

factor pertumbuhan penduduk sangatlah berpengaruh dan menentukan dalam proses 

perencanaan embung Uuwan ini. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2015 

jumlah penduduk pada desa Uuwan Dumoga barat sebanyak 2499 jiwa. Bila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk 10 tahun sebelumnya yang berjumlah 2120 

jiwa maka dapat diketahui bahwa adanya jumlah peningkatan jumlah penduduk 

sehingga kebutuhan akan air bersih akan meningkat. 

Metode yang dapat digunakan dalam perencanaan ini ialah metode Geometrik. 

Perkiraan jumlah penduduk dengan metode ini mengansumsikan bahwa jumlah 

penduduk akan mengalamai penambahan secara geometric menggunakan dasar 

perhitungan bunga majemuk (Adioetomo & Samosir, 2010) 

b. Jumlah Kebutuhan Air 

Jumlah kebutuhan air yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan sangat 

berbeda-beda bergantung dari tingkatn konsumsi penduduk. Tingkat kebutuhan air 

untuk domestik juga sangat bergantung dari tingkat kesejahteraan penduduk.  

• Kebutuhan Air Baku 

Analisa perhitungan yang dilakukan setidaknya dapat memperlihatkan besaran 

kebutuhan dasar serta besaran kebutuhan untuk pengembangan (development need) 

dengan mempertimbangkan teknologi yang siap pakai, standar-standar yang harus 

terpenuhi, serta perencanaan yang mengacu pada teknologi non standar. 

Apabila mengacu pada sumber yang dimiliki maka kebutuhan air minum dapat 

di rincikan sebagai berikut (DPU, 2007): 

1. Jumlah kebutuhan domestic 
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2. Kriteria yang digunakan 

• Merujuk pada  hasil survey berdasarkan kebutuhan prasarana 

• Pemakaian air untuk SR = 120 lt/org/hr 

• Penggunaan untuk HU/TA = 60 lt/org/hr (nilai standar pelayanan 

minum) 

3. Kebutuhan non-domestik 

4. Kebutuhan industry dengan  penggunaan air = 0,1 – 0,3 l/ha/hr 

5. Kebutuhan industry dengan kriteria penggunaan air = 900 l/niaga/hr (niaga 

skala kecil) serta 5000 l/niaga/hr (niaga skala besar) 

6. Kebutuhan penggunaan pada fasilitas umum (ruang pendidikan, 

pemerintahan dsb) dengan kisaran pemakaian air = 10% -15% berdasar 

pada kebutuhan air domestic 

7. Perkiraan  direncanakan hingga 15 atau 20 tahun kedepan sesuai dengan 

rancana SPAM 

8. Penggunaan untuk jumlah harian maksimum berkisar pada = 1,15 rata-rata  

perhari  

9. Penggunaan air pada jam-jam puncak  berkisar antara 1,5 hingga 1,7 

pemakaian maksimum perhari 

10. Penggunaan untuk hotel diperkiraan mencapai 3 m3/kamar/hr 

 

• Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi merupakan besaran volume air yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan proses pengairan tanaman irigasi dimana mencakup kehilangan 

air, evapotranspirasi serta kebutuhan untuk tanaman yang diperhitungkan dari jumlah 

air tanah dan juga  (Shidarta, 1997). 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan air irigasi 

diantaranya: 

o Topografi 

o Hidrologi 

o Klimatologi 
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o Tekstur tanah 

• Kebutuhan air oleh tanaman 

Kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tanaman disebabkan oleh faktor seperti 

evaporasi, transpirasi yang kemudian diperhitungkan menjadi evapotranspirasi. 

• Evaporasi 

Evaporasi sendiri ialah proses penguapan yang terjadi akibat panas yang terjadi. 

Penyebab utama dari Evaporasi sendiri adalah sinar matahari yang menyinari 

permukaan sehingga durasi penyinaran akan sangat berpengaruh terhadap besaran dari 

volume evaporasi itu sendiri. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

penguapan dengan menggunakan rumus penman (Shidarta, 1997) yakni: 

• Transpirasi 

Transpirasi ialah terjadinya penguapan air yang pada tanaman dan memasuki 

atmosfir. 

Transpirasi yang terjadi pada waktu siang hari cukup besar bahkan pada waktu-

waktu tertentu  dapat melebihi besarnya evaporasi dari permukaan air atau tanah yang 

basah, namun saat malam hari nilainya sangat kecil bahkan dapat di abaikan. 

• Evapotranspirasi 

Evapotranspirasi yang biasa disebut juga sebagai kebutuhan konsumtif 

tanaman yang berasal dari jumlah air untuk evaporasi permukaan area tanaman 

menggunakan air yang berasal dari dalam tubuh tanaman itu sendiri. 

 

2. 4 Analisa Volume Embung 

Sesuai dengan fungsinya embung yang dibangun dimaksudkan agar air yang 

berlebihan pada musim penghujan dapat ditampung dan dipergunakan pada musim 

kemarau untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil yang optimum maka 

hal yang pertama harus dipertimbangkan ialah mengenai volume dari embung tersebut 

atau sering disebut dengan kapasitas embung/kapasitas penampungan yang meliputi: 

➢ Kapasitas Efektif  

Kapasitas eefektif ialah kapasitas volume tampung yang dapat melayani 

kebutuhan sehari-hari kebutuhan air penduduk. 
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➢ Kapasitas Mati 

Kapasitas mati merupakan kapasitas volume tampung untuk sedimen sehingga 

tidak berdampak pada kapasitas efektif nantinya. 

Perhitungan kapasitas tersebut perlu untuk direncanakan sebab merupakan 

bagian dari proses perencanaan dari bangunan-bangunan air seperti : Embung, Spillway 

maupun intake. 

  

2. 5 Tahapan dalam Perencanaan Pembangunan Embung 

Embung sendiri memiliki beberapa bagian yang harus terpenuhi sebelum 

melakukan proses desain agar nantinya bangunan yang direncanakan sesuai dengan 

yang diharapkan. Beberapa hal yang harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu ialah 

sedimentasi, tampungan efektif, tinggi normal muka air serta debit puncak banjir. 

a. Tinggi Rencana Muka Air Embung 

• Muka air rendah (low water level) 

Untuk menjaga agar volume tampungan dari embung sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlu diperhitungkan tampungan mati akibat sedimentasi atau 

pengendapan yang terjadi pada Embung. Sedimentasi sendiri diakibatkan oleh proses 

yang terjadi akibat erosi tanah diarea DAS. Volume tampungan mati sendiri ditetapkan 

sebesar 5% dari total volume tampungan maksimum (Syah & Sabri, 2014) 

• Muka Air Normal (normal water level) 

Titik muka air normal adalah posisi dimana puncak(mercu) pelimpah yang ada 

pada embung. Secara teknis, tinggi muka air normal ditetapkan setelah tampungan 

efektif embung dihitung, serta dengan memasukan parameter volume tampungan 

efektif ditambah volume tampungan mati/sedimentasi ke dalam lengkung kapasitas 

embung, sehingga akan diperoleh elevasi muka air normal 

• Muka air banjir (high water level) 

High water level atau muka air banjir ini merupakan nilai kedudukan muka air 

maksimum di dalam proses perencanaan embung dimana besaran nilainya akan sangat 

dipengaruhi oleh dimensi bangunan pelimpah serta debit banjir yang terjadi. Secara 
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teknis muka air banjir akan dihitung dengan melakukan perhitungan terhadap masukan 

dari debit banjir rancangan sesuai dengan patokan perancangan yang telah ditetapkan.  

Patokan perancangan yang diterapkan dalam perencanaan ini ialah kala ulang 

100 tahun dikontrol terhadap banjir kala ulang 1000 tahun, dan hasil yang diperoleh 

harus mampu untuk mengantisipasi debit banjir maksimum (peak maximum flood). 

b. Konstruksi embung 

Apabila dilihat dari kualitas konstruksi yang telah dilaksanakan di indonesia, 

embung yang dibangun memiliki kecenderungan untuk menggunakan konstruksi 

urugan. Embug urugan sendiri diklasifikasikan dalam type homogen, zonal dan sekat. 

Selain itu juga embung type urugan diklasifikasikan dari material yaitu urugan tanah 

dan urugan batu. Berdasarkan klsifikasinya, maka konstruksi embung mempunyai onti 

(core). 

2. 6 Tipe Tubuh Embung 

❖ Lebar Puncak 

Lebar puncak bagian tubuh Embung yang direncanakan dapat dilihat dari 

tabel 2.1 berikut ini: 

 

Sumber: (Kasiro, Adidharma, Rusli, Nugroho, & Sunarto, 1994) 

❖ Kemiringan Lereng Urugan 

Dengan mempertimbangkan Type urugan maka kemiringan lerang dapat 

dibangun sedemikian rupa agar stabil dan menggunakan nilai dari koefisien gempa 

yakni sebesar 0,15 g sehingga diperoleh sebuah desain lereng yang stabil dihitung 

dengan menggunakan metode A.W. Bishop. 
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❖ Tinggi tubuh Embung 

Untuk tinggi tubuh dari embung harus mempertimbangkan besarnya kebutuhan 

tampungan air serta keamanan tubuh embung terhardap bahaya banjir(peluapan) yang 

dapat terjadi sewaktu-waktu. Dengan demikian maka perencanaan embung dilakukan 

dengan membangun setinggi muka air ditambah dengan tinggi tampungan banjir dan 

tinggi jagaan yang direncanakan. 

❖ Tinggi jagaan 

Tinggi jagaan merupakan jarak vertical antara muka air kolam pada saat terjadi 

debit puncak (Q 50 tahunan) dengan puncak tubuh Embung. Pembuatan jagaan ini 

diperuntukan untuk memberi keamana bagi bendukan bila terjadinya perluapan air 

akibat banjir . masing-masing type tubuh Embung memiliki ukuran tersendiri dalam 

proses perencanaan tinggi jagaan sebagai mana tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2 tinggi jagaan 

(Kasiro, Adidharma, Rusli, Nugroho, & Sunarto, 1994) 

Dalam proses penentuan tinggi jagaan perlu dipertimbangkan beberapa faktor 

yang ada yang dapat mempengaruhi eksistensi embung nantinya yakni: 

• Situasi dan kondisi daerah embung yang akan dibangun 

• Pertimbangan mengenai karakteristik bilamana terjadinya banjir abnormal 

• Kemungkinan terjadinya ombak cukup besar yang terjadi karena gempa 

bumi atau tiupan angin dengan kecepatan tinggi. 

• Kemungkinan terjadi naiknya tinggi permukaan air yang diluar dugaan 

akiabat kerusakan pada bagian bangunan. 

• Kerugian akibat kerusakan yang terjadi pada bagian embung yang 

bersangkutan. 

(Sasrodarsono, 2015) 
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2. 7 Bangunan Pelimpah (spillway)  

Fungsi utama spillway atau bangunan pelimpah adalah untuk menjaga tinggi 

muka air embung dan melepaskan kelebihan air banjir yang tidak dapat lagi ditampung 

oleh embung tersebut.  

Tipe bangunan spillway yang digunakan dalam perencanaan ini ialah Ogee 

Spillway (pelimpah muka air bebas) yang sering digunakan pada embung yang bertipe 

urugan. Beberapa bentuk tipe mercu Ogee dapat perhatikan pada gambar 2.3 

Untuk perencanaan permukaan mercu Ogee pada bagian hilir maka digunakan 

persamaan berikut: 

𝑌

ℎ𝑑
=  

1

𝐾
 [

𝑋

ℎ𝑑
]

𝑛

 

dimana x dan y merupakan titik pusat permukaan hilir (gambar 2.3) dan hd merupakan 

tinggi energi yang direncanakan pada bagian atas Mercu. Besaran nilai  K dan n adalah 

parameter. Nilai-nilai ini sangat bergantung pada besarnya kecepatan dan nilai 

kemiringan permukaan. Pada tabel 2.3 telah disajikan nilai-nilai harga dari K dan n 

untuk beberapa jenis kemiringan hilir serta kecepatan pendekatan yang rendah (KP-02, 

2010). 

Tabel 2.3 harga-harga K dan n 

Kemiringan permukaan 

hilir 

K n 

Vertikal 2 1,850 

3 : 1 1,936 1,836 

3 : 2 1,939 1,810 

1 : 1 1,873 1,776 

Bagian hulu mercu bervariasi sesuai dengan kemiringan permukaan hilir (gambar 2.3) 
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Gambar 2.1 bentuk-bentuk mercu jenis ogee 

Sumber : (KP-02, 2010) 

2. 8 Analisa Stabilitas 

• Stabilitas Lereng 

Acuan perencanaan kemiringan bagian tanggul dapat menggunakan bilangan 

Stabilitas Taylor. Untuk bagian kemiringan-kemiringan yang lebih penting  maka 

diperlukan analisis yang jauh lebih lengkap yakni dengan menggunakan metode Irisan 

Bishop (Bishop method of Slices) 

Gambar 2.10 menampilkan kurva Taylor, dimana nilai N merupakan jumlah 

tak berdimensi dan sama dengan: 
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Gambar 2.2 Kurve-kurve taylor untuk stabilitas tanggul 

Gambar 2.1 menampilkan nilai bilangan stabilitas sebagai fungsi dari 

kemiringan (i) tanggul, besaran sudut gesekan ς dan faktor kedalaman yang digunakan 

untuk jenis tanah dengan ζ yang rendah. 

Tanggul yang digunakan pada proyek irigasi tidak diwajibkan untuk 

direncanakan tahan terhadap gempa karena tinggi  serta ukuran tidak mensyaratkannya. 

Cara yang lebih baik untuk merencanakan lereng tanggul ialah dengan 

menganalisa keseimbangan massa tanah yang cenderung slip pada bagian lengkung 

permukaan.pada metode Bishop, irisan dan tebal satuan yaitu volume yang memiliki 

kecenderungan terhadinya slip dibagi-bagi menjadi beberapa irisan-irisan secara 

Vertikal(gambar 2.11) (KP-06, 2010) 
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• Stabilitas Terhadap aliran filtrasi 

Tubuh ataupun pondasiyang didesain harus dapat menahan gaya-gaya yang 

diakibatkan oleh adanya air filtrasi yang mengalir melalui bagian celah diantara 

butiran-butiran tanah yang dipergunakan untuk membangun. 

Demi mengetahui daya tahan dari tubuh embung yang di desarin maka 

hendaknya diperhitungkan beberapa hal berikut : 

❖ Formasi pada garis depresi (seepage line formation) pada tubuh embung 

dengan tinggi elevasi muka air tertentu. 

❖ Volume air filtrasi yang melewati tubuh dan juga pondasi embung 

❖ Adanya Kemungkinan terjadi proses sufosi(piping)  akibat gaya-gaya 

dinamis yang terjadi pada aliran filtrasi. 

• Rembesan 

Perhitungan tekanan air tanah dihitung dengan menganalisa jalur rembesan 

dengan menggunakan metode lane yang sering disebut dengan angka rembesan 

line (weighted creep ratio method) (KP-02, 2010) 

Tabel 2.3. harga-harga untuk angka rembesan lane (CI) 

 

Sumber : Kriteria perencanaan 02, 2010 
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• Tebal lantai olakan 

Akibat terjadinya rembesan pada bagian bawah tubuh embung, sehingga setiap 

bagian titik kontruksi akan mendapat tekanan secara vertical dan juga 

horizontal yang biasanya disebut dengan (uplift pressure). Untuk lantai hulu 

yang disebabkan adanya air dengan ketinggian minimun stinggi mercu 

sehingga dapat menahan tekana keatas selain tekanan yang cukup kecil 

sehingga dapat diabaikan.  

Berbeda pada bagian lantai hilir (kolam olakan), keadaan berbahaya 

diakibatkan oleh tekanan rembesan yang terjadi pada bagian ini relative cukup 

besar serta seringkali kosong atau tidak adanya air yang mengalir. Oleh 

karenanya, tebal dari kolam olak harus benar-benar diperhitungkan sehingga 

tidak terjadi dorongan kea rah atas akibat dapat diimbangi oleh berat lantainya.   

• Stabilitas terhadap guling 

Gaya guling adalah gaya yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan 

terhadap tubuh embung dari air yang berada dalam waduk. 

 

• Stabilitas  terhadap Gaya Geser 

Persamaan yang dipakai adalah (KP-02, 2010): 
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Tabel 2.4 kuat geser tanah lunak 

 

 

• Stabilitas terhadap daya dukung tanah 

Untuk memastikan keamanan dari bangunan maka perlu dilakukan pengecekan 

terhadap daya dukung tanah tempak pijakan pondasi bangunan agar nantinya 

apabila terjadi penurunan maka dapat diantisipasi. 

Berikut persamaan yang dapat digunakan: 

 

Tabel 2.5 harga-harga perkiraan daya dukung izin 
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2. 9 Perhitungan Curah Hujan rata-rata 

Data curah hujan rata-rata (CH) pada suatu daerah tangkapan air (catchment 

area)  atau yang seringkali dinamai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai  

besaran yang bervariasi, oleh sebab itu diperlukan adanya perhitungan CH yang 

nantinya dipergunakan untuk mengetahui besaran aliran permukaan (run off) yang 

dibutuhkan dalam proses perencanaan embung. 

Menurut (Hutchinson, 1970) dikatakan bahwa ketelitian hasil pengukuran CH 

sangat bergantung pada variabilitas spasial CH, yang artinya semakin banyak jumlah 

penakaran maka akan semakin menghasilkan perkiraan yang optimal 

 

• Metode Rata-rata Aritmatik 

Metode rata-rata Aritmatika (Arithmatic Mean) ialah salah satu metode untuk 

mencari nilai rata-rata CH. Metode ini sendiri seringkali digunakan untuk daerah-

daerah yang memiliki variasi CH kecil. 

Uji Distribusi data Curah Hujan 

Hujan sendiri mempunyai karakteristik yang menyesuaikan dengan ruang dan 

waktu ia turun. Karakteristik yang dimiliki tersebut mengakibatkan pengamatan pada 

masing-masing daerah memiliki sifat-sifat yang berbeda yang dimana hanya berlaku 

untuk daerah tersebut. Beberapa karakteristik hujan untuk pengembangan SDA ialah 

lama hujan, tangkapan hujan, intensitas serta arah dari gerak hujan(Suripin, 2004). 

Beberapa Analisa statistic yang diperlukan untuk memastikan atas kelayakan 

data untuk dipergunakan  pada metode selanjutnya ialah: 

a. Uji konsistensi 

b. Uji ketiadaan Trend 

c. Uji stasioner 

d. Uji persistensi 

• Uji Konsistensi 

Data yang terdapat dalam satu daerah stasioner, memiliki kemungkinan 

terjadinya perbedaan sifat yang dimiliki terhadap stasiun yang lainnya. Pada data-data 

jenis ini tidak dapat langsung digunakan sebagai data curah hujan, oleh karenanya perlu 
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adanya pengujian terlebih dahulu sebelum data siap untuk digunakan ataupun untuk 

informasi lenjutan. 

• Uji Ketiadaan Trend 

Nata Wirawan (2001) dalam bukunya  menjelaskan bahwa trend adalah kondisi 

data hujan yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka waktu yang cukup 

Panjang. Deret berkala yang dimana merujuk pada salah satu arah baik kenaikan 

ataupun penurunan dapat dikatakan bahwa telah terjadi sebuah trend.  

Data yang menunjukkan terjadinya trend maka Analisa yang dilakukan harus 

mengikuti garis trend yang ditunjukan dari hasil uji. Contohnya seperti Analisa regresi 

ataupun moving average (rata-rata gerak). Adapun beberapa metode yang dapat 

dijadikan acuan diantaranya adalah:  

a. Spearman 

b. Mann and Whitney 

c. Cox and Stuart 

Perencanaan yang coba digunakan oleh penulis pada tugas akhir ini ialah 

metode Spearman, ini disebabkan metode ini dapat digunakan untuk satu jenis variable 

hidrologi yakni data hujan tahunan.  

• Uji Stasioner 

Uji stasioner adalah uji yang dilakukan setelah melakukan uji trend, uji ini 

bertujuan untuk melihat apakah terjadi perubahan antar varian dalam runtun 

waktu/periode yang ada. Bila terdapat perubahan pada salah satu parameter yang ada 

maka data tersebut dapat dikategorikan tidak stasioner yang artinya adalah data tersebut 

Homogen. 

• Uji Persistensi 

Dari setiap data yang dikumpulkan terdapat kemungkinan berasal dari sample 

yang acak (random), oleh karenanya data tersebut perlu di uji agar dapat dilakukan 

distribusi peluang. Uji persistensi uji yang di lakukan untuk melihat bahwa data tidak 

bergantung terhadap data beret berkala yang lainnya. 
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2. 10 Perhitungan Curah Hujan Rencana 

Perencanaan curah hujan rancangan dimaksudkan untuk menghitung intensitas 

hujan dimana akan sangat berpengaruh terhadap proses perencanaan bangunan embung 

nantinya. Oleh karena itu dilakukan perhitungan menggunaan metode distribusi Person 

Type III. 

Metode Distribusi Person Type III 

Beberapa langkah untuk melakukan perhitungan menggunaakan metode ini 

ialah: 

Untuk data curah hujan (x) di urutkan berdasarkan nilai tertinggi hingga 

terendah: 

 

Perhitungan untuk metode Log Person Type III dapat menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 
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2. 11 Uji kecocokan Distribusi Frekuensi pada Curah Hujan Rencana 

Agar dapat mengetahui kebenaran dan kesesuaian data dengan jenis sebaran 

atau distribusi frekuensi teoritis yang telah dipilih, maka perlu dilakukannya sebuah 

pengujian lanjutan berupa pengujian parameter yakni diantaranya: 

11. Uji Chi-Square  

12. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Pada  umumnya, perhitungan dilakukan menggunakan cara manual yaitu 

dengan menggambar data pada kertas peluang yang kemudian dilakukan pengecekan 

apakah data tersebut membentuk sebuah garis lurus atau tidak. Ataupun dengan cara 

membandingkan antara teoritis dengan hasil pengamatan 

1. Uji Chi-Square 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui frekuensi  dari nilai yang diperoleh 

tidak berbeda jauh dengan nilai-nilai yang diharapkan (Trihendradi, 2013). Dengan 

menggunakan uji ini maka kita dapat melihat apakah persamaan yang dipilih dapat 

mewakili distribusi statistic sample  yang di gunakan. Proses pengambilan pada uji ini 

sangatb bergantung dari besarnya nilai dari X2, oleh karenanya dinamakan dengan uji 

Chi-Square atau Chi-Kuadrat.  

2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji Smirnov-Kolmogorov dilakukan untuk melihat pengujian nul hipotesa 

suatu sample atas suatu distribusi tertentu (Trihendradi, 2013). Pada uji ini sering juga 

dinamakan dengan uji kecocokan non parameterik (non parametric test), ini 

disebabkan karena saat pengujian ini tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. 

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Mengurutkan data dari data terbesar hingga data yang terkecil atau sebaliknya 

kemudian menentukan peluang dari data tersebut; 

b. Menentukan nilai-nilai peluang teoritis dari hasil data pada point (persamaan 

distribusinya); 

c. Berdasarkan nilai perluang yang sudah diperoleh, tentukan selisih terbesarnya 

antara peluang pengamatan dengan teoritis; 
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d. Berdasarkan pada tabel nilai kritis (Smirnov-Kolmogorov test) tentukan besaran 

harga Do (didapat dari tabel 3.42 Soewarno 1995) 

Bilamana besar nilai D lebih kecil dari nilai Do maka distribusi teoritis yang akan 

menjadi acuan untuk menggunakan persamaan distribusi dapat diterima, apabila 

besaran nilai D lebih besar dari nilai Do maka distribusi teoritis yang akan 

dipergunakan untuk menentukan persamaan distribusi tidak dapat diterima. 

(Soewarno, 1995) 

 

2. 12 Perhitungan Debit Puncak Banjir 

Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu 

Perhitungan debit banjir dilakukan di suatu titik tinjauan untuk memperoleh 

debit banjir rencana dengan menggunakan beberapa jenis kala ulang yang diinginkan. 

Beberapa kala ulang yang biasanya digunakan ialah kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 

tahun , 50 tahun, dan 100 tahun. Metode perhitungan debit banjir sangat bergantung 

pada data yang didapat dari hasil pengukuran. Apabila tidak diperoleh  data debit maka 

dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan curah hujan rencana yang diperoleh 

dari data curah hujan yang dimiliki, kemudian diubah menjadi hidrograf banjir dengan 

metode Hidrograf Satuan Sintetik. 

Rumus untuk menentukan debit puncak banjir yang dibuat oleh nakayasu 

dengan metode HSS ialah sebagai berikut (SNI, 2016): 
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Gambar : 2.3 Hidrograf Satuan Nakayasu 

 

Kurva Majemuk (4 Kondisi Kurva) 

a. Lengkung Naik (Rising Limb) 

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑝 

𝑄𝑎 =  𝑄𝑝(
𝑡

𝑇𝑝
)2,4 

Diamana: 

Qa  adalah limpasan sebelum mencapai debit puncak (m3/dt) serta  t merupakan  

waktu yang dibutuhkan sebelum Qp 
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b. Untuk (𝑇𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑝 + 𝑇0,3 

Qd1 = 𝑄𝑝. 0,3
(

1−𝑇𝑝

𝑇0,3
)
 

c. Bagian Lengkung Turun (Decreasing Limb) 

Qd2 = Qp . 0,3
(

1−𝑇𝑝+0,5

1,5 𝑇0,3
)
 

d. Untuk (𝑡 ≥ 𝑇𝑝 + 1,5 𝑇0,3) 

Qd3
 = Qp . 0,3

(
1−𝑇𝑝+1,5  𝑇0,3

2 − 𝑇0,3
)

 

Untuk : 

TL < 15 km, tg yang digunakan = 0,21 L0,7 

TL > 15 km, tg yang digunakan  = 0,4 + 0,058 L 

Tp = 1,6 TL 

Dimana: 

Dengan ketentuan: 

Qp = debit Puncak dari banjir (m3/dt); 

R = perhitungan hujan satuan (mm); 

Tp =  jarak waktu antara awal hujan dengan puncak banjir (jam); 

T0,3 = waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari besar debit puncak 

hingga tercapainya 30% dari debit puncak (jam); 

C = nilai Koefisien pengaliran; 

TL = time Lag (jam); 

L = Panjang dari sungai (km); 

QB = linpasan sebelum mencapai debit puncak (m3/s); 

T = Waktu (jam). 

 

2.6.1 Debit Andalan 

Debit andalan (dependable flow) ialah debit minimum pada aliran sungai untuk 

melihat kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan besarannya untuk dipergunakan 

sebagai sumber irigasi. Kemungkinan terpenuhinya ialah ditetapkan sebesar 80% yang 

artiny, 20% dari besaran debit yang direncanakan dianggap hilang yang diasumsikan 
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dipengaruhi oleh factor yang lainnya. Debit andalan ditentukan untuk periode tengah 

bulanan. Debit minimum sungai dianalisis dari data debit harian aliran sungai. Untuk 

memperoleh data yang tepat serta handal, maka catatan data yang dibutuhkan 

setidaknya harus mencakup minimal jangka waktu 20 tahun. Apabila syarat ini tidak 

dapat dipenuhi, maka metode hidrologi empiris dan analitis menjadi pilihan yang dapat 

digunakan. 

Penurunan yang terjadi berakibat pada kinerja saluran irigasi yang semakin 

berkurang sehingga berdampak pada pengurangan areal persawahan yang dapat dialiri. 

Demi mengantisipasi hal ini, maka diperlukan faktor koreksi besaran 80% - 90% untuk 

debit andalan (DPU, Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi KP-01, 2008). 

Daerah pelayanan yang menggunakan sumber air dari waduk, debit yang 

didapat dari operasi waduk. Dalam perencanaan proyek penyediaan waduk, perlunya 

perencanaan andalan bertujuan untuk mengantisipasi agar nantinya air yang digunakan 

dengan memanfaatkan waduk dapat memenuhi kebutuhan selama 1 tahun penuh 

sebelum memasuki musim penghujan selanjutnya. Karena data hujan yang dimiliki 

kurang dari 20 tahun,maka model simulasi pertimbangan air dari Dr. Mock aatu Nreca 

dan serupa lainya dapat digunakan dengan memanfaatkan curah hujan daerah aliran 

sungai, evapotranspirasi, vegetasi, tanah dan karakteristik geologis daerah aliran 

sebagai data masukan. 

 Metode NRECA 

Nreca dulunya dikembangkan oleh Norman Cran Ford yang dipergunakan 

untuk menghitung debit harian, bulanan yang merupakan model hujan limpasan yang 

cenderung relatif sederhana yang hanya menggunakan hanya 3 atau 4 parameter. 

Metode NRECA ini cuga cocok untuk menghitung daerah cekung yang mana apabila 

hujan sudah reda masih mengaliri daerah sungai dalam beberapa hari kedepannya. 

Adapun persamaan yang digunakan ialah sebagai berikut (Indra, Jasin, Binilang, & 

Mamoto, 2012): 

H - E + PT = L 

Dimana: 

 H = Hujan 
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PT = Evapotranspirasi 

PT = Perubahan Tampungan 

L = Limpasan 

Limpasan pada model NRECA secara umum dibagi menjadi dua tampungan, 

yaitu tampungan kelengasan (moisture storage) serta tampungan air tanah 

(groundwater storage). Kandungan pada kelengasan dipengaruhi oleh hujan dan 

evapotranspirasi actual serta kandungan air  dalam tanah dipengaruhi oleh jumlah 

kelebihan kelengasan (excess moisture). 

 

Gambar 2.4 Skema Simulasi Debit Metode Nreca 

Metode NRECA dipergunakan untuk melakukan perhitungan debit bulanan 

berdasarkan pada air yang terdapat pada daerah aliran sungai (DAS). Langkah-langkah 

untuk melakukan perhitungan yang dilakukan mencakup 20 langkah  


