
5 
 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Landasan Umum 

Tahun 2006 silam musibah yang menerjang kabupaten Sidoarjo memberikan 

dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan sampai saat ini dan 

hingga saat ini semburan lumpur panas masih berlangsung. Untuk mencegah 

lumpur mengalir ke daerah sekitarnya, maka dibangun tanggul disekitar daerah 

letusan. Bencana yang telah menyita perhatian dunia, banyak pihak dalam maupun 

luar negri mengambil langkah untuk menghentikan lumpur tersebut. Namun tidak 

ada satupun metode yang berhasil menghentikan luapan lumpur. Dengan 

berjalannya waktu dan begitu juga volume lumpur meningkat dari hari ke hari 

maka masalah yang dihadapi di Sidoarjo berkaitan erat dengan stabilitas tanggul.  

 

Gambar 2.1  Lokasi pekerjaan proyek tanggul Sidoarjo 

Sumber : Badan Penanggulangan Lumupur Sidoarjo (BPLS) 
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2.1.1 Fenomena Geologi Terjadinya Luapan Lumpur Panas 

Para ahli geologi banyak berpendapat bahwa semburan panas Sidoarjo erat kaitannya 

dengan gejala alam yang disebut gunung lumpur/ mud volcano yang banyak tersebar 

di Indonesia khususnya di Indonesia timur dikenal dengan istilah poton, bahkan di 

Jawa Timur utara pun banyak ditemukan seperti Bleduk Kuwu dekat Purwodadi, 

gunung Anyar dekat Surabaya bahkan diselatan Kali Porong, yang dulu 

menyemburkan lumpur tetapi sekarang sudah mati. 

Definisi dari mud vulkano adalah suatu gunung api lumpur yang berbentuk suatu 

kerucut tanah liat dan lumpur berukuran kecil, yang pada umumnya kurang dari 1-2 m 

tingginya. Fenomena lumpur vulkanik yang terjadi di lokasi kegiatan PT. Lapindo 

Brantas, Inc Porong Sidoarjo diperkirakan para ahli geologi karena patahan atau crack 

yang memotong puncak dari batu gamping formasi kujang, indikasi slump 

(kemungkinan menunjukan mobile shale) dan collapse zone (indikasi pernah 

terjadinya collapse didaerah ini pada masa lampau). Semburan lumpur vulkanik dapat 

terjadi karena adanya liquifaction (pencairan) atau seperti agar-agar yang dihentakan 

secara mendadak sehingga menyembur keluar. 

Pada kondisi stabil mobile shale (mobile clay) adalah seperti tanah lempung yang 

sering dilihat dipermukaan bumi dengan wujud sangat liat. Namun ketika kondisi 

dinamis karena mengalir maka percampuran dengan air bawah tanah menjadikan 

lempung ini seperti bubur. Lumpur vulkanik ini bisa melalui crack (patahan) yang 

sudah ada dapat juga melalui pinggiran sumur dengan membentuk crack/ fracture 

yang baru. Keduanya akan menyebabkan kejadian yang sama yaitu keluarnya lumpur 

(mud volcano). 
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Gambar 2.2 Penampang struktur bawah permukaan di sumur Banjar Panji 

dengan sumber lumpur panas Porong-Sidoarjo 

(Sumber : Penelitian geologi struktur untuk identifikasi kebolehjadian system 

panas bumi di gunung lumpur Sidoarjo, Jawa Timur ) 

 

Sejak munculnya semburan lumpur Sidoarjo untuk pertama kalinya tanggal 29 

mei 2006, suhu semburan relatif konstan, semburan tersebut berisi lumpur panas 

dan air. Fakta ini kemudian mengarah pada system panas bumi, jika sebuah system 

panas bumi menjadi pertimbangan, maka harus dipenuhi syarat-syarat terbentuknya 

sebuah system tersebut. Adanya formasi batuan panas sebagai sumber panas, 

seservoir sebagai penjebak air dan air itu sebagai fluida media penghantar panas. 

Syarat-syarat ini nampaknya secara visual terpenuhi oleh fenomena gunung lumpur 

di Sidoarjo. Terutama dua unsur yang muncul dipermukaan, yaitu air dan lumpur 

panas yang tersembur dipusat semburan gunung lumpur di Sidoarjo. 

Berdasarkan data geologi regional Jawa Timur, disebelah selatan dari lokasi 

gunung lumpur di Sidoarjo adalah kompleks gunung api yang berjarak hanya 20 

km. Analogi visual mengindikasikan bahwa sumber panas seharusnya tidak jauh 
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dari lokasi gunung lumpur lusi di Sidoarj, akan tetapi analogi ini memerlukan uji 

secara mendalam dilabolatorium. 

Berdasarkan data pemboran yang telah dilakukan Badan Pengawas Minyak dan 

Gas (BP MIGAS) untuk Lapindo Brantas Inc, bahwa diduga pada kedalaman lebih 

dari 3000 m terdapat formasi batu gamping yang merupakan reservoir untuk sumber 

air yang muncul ke permukaan. Diatas formasi batu gamping terdapat formasi batu 

pasir dan formasi batu lumpur. Air menerobos batu pasir dan batu lumpur kemudian 

menjadi semburan lumpur dipermukaan akibat adanya tekanan yang tinggi di bawah 

permukaan. Lumpur yang muncul dipermukaan mempunyai suhu mendekati 1000 

C.  

Survey dilokasi sekitar gunung lumpur lusi menunjukan bahwa disebelah 

selatan dari lokasi gunung lumpur di Sidoarjo adalah kompleks gunung apu Arjuno 

dan gunung api Welirang yang berjarak hanya sekitar 20 km. jarak ini tidak jauh 

dari lokasi gunung lumpur. Di kompleks gunung api tersebut ditemukan banyak 

sumber air panas yang keluar sebagai mata air di sungai, diantaranya ada dua 

sumber air panas yaitu pacet dan cangar. Kedua sumber air panas tersebut 

merupakan indikasi sistem yang bisa dianalogikan bahwa lumpur panas Sidoarjo 

pun mempunyai potensi yang erat kaitannya dengan sistem panas bumi.    

 
Gambar 2.3 Semburan lumpur panas Sidoarjo 

(Sumber : Republika.co.id)  
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1.2  Dampak Lumpur Panas Lapindo Brantas Sidoarjo 

Luapan lumpur panas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo memberikan banyak 

dampak berupa kerusakan lingkungan hidup, berpengaruh terhadap kondisi fisik 

maupun social dan ekonomi di lingkungan sekitar. Seperti halnya kerusakan 

lingkungan yang ditimbulkan karena adanya lumpur panas Sidoarja yang kemudian 

dikenal dengan istilah LUSI. 

Lumpur panas Sidoarjo menjadi sebuah fenomena geologi yang menimbulkan 

keluarnya semburan lumpur, hal ini mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan dan 

social ekonomi masyarakat sekitar area lumpur. Secara fisik, pengaruh adanya luapan 

lumpur panas sidoarjo sangat berdampak secara langsung pada lingkungan sekitar. 

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh semburan panas tersebut berupa amblesan 

permukaan tanah, retakan tanah atau bangunan, serta pencemaran air tanah dan udara, 

yang nantinya akan berdampak pada perubahan pemanfaatan lahan dan degredasi 

lingkungan disekitar area terdampak. 

 

Gambar 2.4 Dampak adanya bencana alam lumpur Sidoarjo 

(Sumber : VOA Indonesia) 
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Sementara, secara social ekonomi, adanya semburan panas tersebut akan menghambat 

aktivitas social maupun ekonomi masyarakat sekitar area terdampak. Terhambatnya 

aktivitas social, hilangnya mata pencaharian maupun asset lahan yang dimiliki dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas 

kesehariannya. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh pada sistem penghidupan 

masyarakat sekitar lumpur panas Sidoarjo. Semburan panas Sidoarjo (LUSI) yang 

tidak kunjung berhenti dapat menimbulkan kerentanan social ekonomi penduduk yang 

mengakibatkan kerugian berupa korban jiwa dan harta benda sehingga mengancam 

kelangsungan hidup masyarakat. Sementara, sebagian besar masyarakat disekitaran 

lumpur Sidoarjo masih bertahan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Ketahanan 

masyarakat tersebut dilakukan dengan melakukan upaya-upaya adaptasi dengan 

lingkungan sekitar. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat sekitar 

lumpur panas yakni dengan membuka area wisata lumpur dengan menjadi guide 

pengunjung untuk berkeliling area sekitar lumpur tersebut. 

Hasil yang diperoleh masyarakat dengan mengantarkan pengunjung berkeliling area 

sekitar lumpur dapat digunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya. 

Peristiwa lumpur panas Sidoarjo yag hingga kini masih terjadi membuat sebagian 

warga yang tinggal didekat dengan area terdampak meminta ganti rugi kepada 

pemerintah terhadap lahan yang dimiliki. Hal tersebut menunjukan bahwa ada 

kecenderungan, masyarakat lebih memilih untuk meminta ganti rugi dalam 

kepemilikan lahan-nya, meskipun masih terdapat sebagian besar masyarakat yang 

lebih memilih untuk mempertahankan tempat tinggalnya.      

2.2.1 Kerentanan Sosial-Ekonomi 

Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah suatu bahaya 

(baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan 

bencana (USAID, 2009). Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui 

sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena 

bencana baru akan terjadi bila “bahaya” terjadi pada “kondisi” yang rentan. Menurut 

BAKORNAS PB (2007) menjelaskan bahwa tingkat kerentanan suatu kawasan 

terhadap bencana dipengaruhi oleh : 
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a) Kerentanan fisik (infrastruktur), menggambarkan perkiraan tingkat kerusakan 

terhadap kondisi fisik (infrastruktur) dan sangat berkaitan dengan lingkungan. 

b) Kerentanan social menggambarkan tentang perkiraan tingkat kerentanan 

terhadap keselamatan jiwa/ kesehatan penduduk apabila terdapat bahaya. 

c) Kerentanan ekonomi ini terkait dengan kesejahteraan penduduk. Seperti hal-

nya pilihan tempat tinggal, serta pengambilan keputusan atas terjadinya 

bencana. 

Sementara, menurut Sunarki,dkk (2009) terdapat beberapa indicator kuantitatif yang 

dapat diambil dari kerentanan social-ekonomi pada tingkat individu yang sering 

digunakan, antara lain usia balita dan tua (dibawah 5 tahun dan diatas 65 tahun), 

pendapatan, gender, status kerja, jenis tempat tinggal, rumah tempat tinggal sendiri 

atau tinggal dengan keluargabesar, tenure/ beban kerusakan bangunan rumah terkait 

apakah rumah milik pribadi, sewa, atau kredit, luas lahan, asuransi kesehatan, asuransi 

rumah, kepemilikan kendaraan, kecacatan, status tabungan atau pinjaman. 

2.2.2 Ketahanan 

Menurut ICLEI (2011) ketahanan merupakan kemampuan dan kapasitas masyarakat 

untuk menahan stress, bertahan hidup, sehingga melakukan aksi adaptasi, dan bangkit 

kembali dari krisis atau bencana. Pada dasarnya, fokus ketahanan masyarakat terhadap 

bencana berarti menempatkan penekanan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk diri mereka sendiri dan bagaimana untuk memperkuat kapasitas 

mereka terhadap kerentanan bencana yang ada. 

Sementara pemulihan utama depresi masyarakat akibat bencana dengan cara 

beradaptasi dengan keadaan mereka saat ini (Hirschman dan Bauman, 1996 dalam 

Twigg, 2007). Peningkatan kapasitas adaptasi menurut Hanley, (2011) dapat 

dilakukan dengan cara mengurangi jumlah rumah tangga yang kondisinya terletak 

dilokasi yang memiliki bahaya dan mengurangi sensitinitas dari kerentanan manusia 

dan aset misalnya bangunan dan infrastruktur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan strategi adaptif. 
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2.3 Hidrologi 

Hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hydros berarti air dan logos berarti 

ilmu, dengan demikian secara umum hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

air. Hidrologi dipelajari orang untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan keairan, contohnya manajemen air, pengendalian banjir dan 

perencanaan bangunan air. Keilmuan ini biasanya lebih diperuntukan untuk masalah-

masalah air di daratan, artinya hidrologi biasanya tidak diperuntukan untuk 

perhitungan yang ada hubungannya dengan air laut. Siklus hidrologi adalah rangkaian 

proses yang terjadi dengan air yang terdiri dari penguapan, presipitasi, infiltrasi dan 

pengaliran keluar (out flow). 

Air yang sampai ke permukaan tanah sebagian akan berinfiltrasi dan sebagian lagi 

mengisi cekungan-cekungan di permukaan tanah kemudian mengalir ke tempat yang 

lebih rendah. Masuk ke sungai-sungai dan akhirnya ke laut. Dalam perjalanannya, 

sebagian air mengalami penguapan. Air yang masuk kedalam tanah sebagian akan 

keluar lagi menuju sungai yang disebut dengan aliran antara (interflow), sebagian 

akan turun dan masuk kedalam air tanah yang sedikit demi sedikit dan masuk ke 

dalam sungai sebagai aliran bawah tanah (ground water flow). 
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Gambar 1.5 Siklus Hidrologi 

(Sumber : https://rumus.co.id/siklus-hidrologi/#!) 

 

Besarnya jumlah air yang tersedia baik diatas permukaan tanah dan dibawah 

permukaan tanah adalah 1.400 x 106 km3. Dengan persentase 97 % berupa air laut 

dan 3 % berupa air tawar. Kemudia air tawar yang hanya 3 % dari jumlah air diatas 

planit bumi ini adalh seperti berikut : 

• 75 % terdapat dikutub berupa salju, es dan gletser 

• 24 % berupa air tanah didaerah jenuh yang terletak dibawah permukaan air 

tanah 

• 0.3 % terdapat di danau-danau yang tersebar diatas bumi, misalnya di benua 

asia 

• 0.065 % sebagai butir-butir air yang terdapat didaerah tak jenuh 

• 0.035 % ada di atmosfir berupa awan, kabut, embun, hujan dll 

• 0.03 % berupa air hujan 

 

2.3.1 Presipitasi dan Hujan 

Presipitasi diartikan sebagai air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi 

dengan intensitas dan jumlah tertentu serta dalam wujud air yang tertentu juga. Air 

yang jatuh dari atmosfer tersebut bisa saja berwujud hujan, salju, uap air dan kabut. 

Karena semua wilayah Indonesia berada di sekitar garis lintang 0o dapat dipastikan 

Indonesia akan mengalami iklim tropis, presipitasi yang paling sering muncul adalah 

bentuk hujan, sehingga istilah presipitasi identic dengan hujan. 

Hujan diukur di stasiun penakar curah hujan. Stasiun penakar curah hujan biasanya 

terdiri dari dua macam yaitu pencatat hujan otomatis dan stasiun pencatat hujan 

manual. Data hujan yang tercatat biasanya diambil sebulan sekali untuk diolah dan 

dikumpulkan bersama data induk yang sudah diambil sebelumnya.  

Bentuk-bentuk presipitasi adalah sebagai berikut : 

a. Hujan merupakan bentuk yang paling penting. 

https://rumus.co.id/siklus-hidrologi/#!
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b. Embun merupakan hasil kondensasi dipermukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan 

dan kondensasi dalam tanah. 

c. Kondensasi diatas lapisan es terjadi jika ada massa udara panas bergerak diatas 

lapisan es tersebut. 

d. Kabut, pada saat ada kabut partikel-partikel air diendapkan diatas permukaan 

tanah dan tumbuh-tumbuhan. 

e. Es dan salju 

Besarnya presipitasi dalam hal ini dalam bentuk hujan tidak sama pada tempat yang satu 

dengan yang lain, artinya besarnya berubah-ubah. Berikut ini diberikan angka-angka 

presipitasi rata-rata tahunan untuk beberapa tempat dimuka bumi, diantaranya : 

• India = 10000 mm/tahun 

• Columbia = 7310 mm/tahun 

• Gunung Slamet (Indonesia) = 4000 mm/tahun 

• Singapura = 2320 mm/tahun 

• Belanda = 750 mm/tahun 

• Atena = 380 mm/tahun 

• Teheran = 220 mm/tahun 

• Aden = 55 mm/tahun 

2.3.2 Pengukuran Curah Hujan 

Dalam praktek kita kenal 2 macam alat untuk mengukur curah hujan yaitu 

penakar hujan dan pencatat hujan.  

2.3.2.1 Penakar Hujan 

a. Penakar hujan biasa 

Terdiri atas corong dan penampung yang diletakan pada ketinggian tertentu. 

Masing-masing negara standar dalam menentukan luas permukaan corong A, 

ada yang 2 dm2 dan ada pula yang 4 dm2. Banyaknya penangkapan akan 

berkuang dengan bertambahnya tinggi (h), ini disebabkan karena pengaruh 

turbulensi angina. 
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Gambar 2.6 Penakar hujan biasa 

(sumber : kajianpustaka.com) 

b. Penakar hujan rata tanah 

Dari poin a didapat kenyataan bahwa makin kecil h makin kecil pula pengaruh 

turbulensi angin terhadap penangkapan hujan oleh alat penakar hujan. Oleh 

karenanya, diciptakan alat penakar hujan rata tanah. 

 

Gambar 2.7 Alat penakar hujan rata tanah 

(sumber: Hidrologi Teknik) 

c. Penakar hujan inggris 

Bentuknya merupakan kombinasi antara penakar hujan biasa dengan penakar 

hujan rata tanah. Penangkapannya lebih baik dibandingkan dengan penakar biasa 

meskipun pengaruh turbulensi angina tidak dapat dihilangkan. 
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Gambar 2.8 Alat penakar hujan Inggris 

(sumber: Hidrologi Teknik) 

d. Interim reference precipitation Gauge 

Penakar ini dilengkapi dengan perisai Nipher yang terbuat dari logam yang 

digantung mengelilingi penakar. Penakar tersebut mempunyai ukuran tinggi h = 

1 m dan luas = 128 cm2. Penakar ini diusulkan oleh WMO (badan meteorology 

sedunia) untuk digunakan bagi keperluan eksperimen. 

 

Gambar 2.9 Alat penakar hujan Interim reference precipitation Gauge 

(sumber: Hidrologi Teknik) 

2.3.2.2 Pencatat Hujan 

Pencatat hujan (recording gauge) biasanya dibuat sedemikian, sehingga dapat 

bekerja secara otomatis. Dengan alat ini dimungkinkan pencatatan tinggi hujan 
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setiap saat sehingga intensitas hujan pada saat tertentu dapat diketahui pula. 

Dipasaran telah terdapat beberapa tipe yang diproduksi, antara lain sebagai berikut : 

a. Pencatat jungkit (tipping bucket) 

Bucket, seperti terlihat pada gambar dibawah ini dibagi dalam dua ruang yang 

diatur sedemikian rupa jika satu terisi kemudian menjungkit dan menjadi 

kosong, lalu menyebabkan ruang lain berada di posisi akan di isi oleh corong. 

Setiap jungkit menunjukan suatu tinggi hujan dengan pencatatan secara otomatis 

dan bertahap. 

 

Gambar 2.10 Pencatat jungkit 

(sumber: Hidrologi Teknik) 

b. Pencatat pelampung (float gauge) 

Hujan yang tertangkap oleh corong 1 tercurah kedalam penampang 2. Dengan 

terisinya penampang 2 maka pelampung 3 akan terangkat, pelampung 3 

dihubungkan den gan alat penulis yang dapat membuat grafik pada drum 

pencatat 4 yang diputar dengan bantuan pegas jam. Jika pencatatannya mencapai 

d = 10 mm, air dalam penampung akan tersedot keluar oleh sifon 5, sehingga 

penampung menjadi kosong sekaligus membawa alat penulis turun keposisi nol 

hasil pencatatannya seperti pada gambar 2.11 
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Gambar 2.11 Pencatat pelampung 

(sumber: Hidrologi Teknik) 

2.4 Model Stokastik 

Untuk menghasilkan (to generate) suatu urutan nilai (sequence of value) dari aliran 

sintetik suatu sungai, kita tinjau aliran-aliran yang merupakan hasil dari proses acak 

(random process), suatu proses yang hasilnya berubah menurut waktu dengan cara 

memasukan faktor probabilitas (Moran, 1959). Karakteristik-karakteristik lain dari 

urutan aliran dimasa lampau memberikan pertanda untuk memberikan pertanda untuk 

aliran dimasa mendatang.  

Meskipun aliran tahun ini kecil dan belum pasti, mungkin aliran tahun berikutnya 

akan lebih kecil dari pada nilai tengahnya. Demikian pula untuk aliran besar 

cenderung mengikuti aliran-aliran besar. Oleh karena itu, sejarah dari suatu aliran 

memberikan informasi yang berharga tentang aliran yang mungkin terjadi dimasa 

mendatang.  
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Model untuk menggeneralisasi haruslah menggunakan informasi tersebut, meskipun 

pada waktu yang bersamaan kita harus memasukan komponen acak (random 

component) untuk mengggambarkan ketidakmampuan kita untuk meramal urutan 

aliran dimasa mendatang secara acak. 

2.4.1 Komponen Acak  

Suaru komponen aliran historis atau sintetik dari suatu sungai adalah merupakan 

urutan angka-angka atau nilai-nilai yang dihasilkan oleh proses acak (random 

process) dalam urutan interval waktu secara bergantian, urutan tersebut dinamakan 

deret waktu (time series) yang ditulis dengan symbol xi, yang merupakan penjumlahan 

dua buah komponen, yaitu : 

xi = di + ei 

dimana : 

xi = deret waktu (time series) 

di = komponen deterministic, merupakan angka yang ditentukan oleh suatu fungsi 

    yang eksak, yang dibentuk oleh parameter-parameter dan nilai-nilai terdahulu 

   (previous value) di didapat dari fungsi nilai tengah debit, keragaman aliran

   yang di ukur dari standar deviasinya dan dari debit-debit masa lampau, seperti

    xi-1, xi-2. 

ei = komponen acak dari model. ei merupakan angka acak yang diambil atau hasil

    sampling dari himpunan angka-angka acak yang mempunyai distribusi atau

    pola probabilitas tertentu.  

Untuk mendapatkan nilai random dapat pula dilakukan oleh seorang pemogram 

computer yaitu dengan mengetik “=rand()” kemudian di transformasikan kedalam 

rumus :  

t1 = √
1

𝑢1
cos 2 𝜋 𝑢2 

t2 =  √
1

𝑢1
sin 2 𝜋 𝑢2 
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dimana t1 dan t2 mempunyai distribusi normal dengan nilai tengah 0 dan standar 

deviasi 1. Cara transformasi tersebut diusulkan oleh Box dan Muller (1998). Pada 

tabel 2.1 dan tabel 2.2 diberikan himpunan bilangan-bilangan acak yang diambil dari 

distribusi merata dan distribusi normal. 

Tabel 2.1 Bilangan acak distribusi merata 

 

Sumber : Hidrologi Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.132 0.736 0.795 0.799 0.165 0.640 0.314 0.420 0.915 0.867

1 0.104 0.319 0.930 0.100 0.731 0.393 0.855 0.720 0.581 0.399

2 0.491 0.434 0.390 0.649 0.638 0.089 0.978 0.228 0.075 0.810

3 0.592 0.834 0.074 0.581 0.137 0.385 0.807 0.400 0.901 0.497

4 0.024 0.125 0.788 0.962 0.366 0.145 0.788 0.472 0.817 0.992

5 0.847 0.302 0.254 0.024 0.583 0.776 0.175 0.307 0.212 0.942

6 0.268 0.814 0.065 0.996 0.633 0.069 0.068 0.451 0.873 0.362

7 0.506 0.181 0.464 0.662 0.638 0.475 0.772 0.346 0.213 0.230

8 0.098 0.875 0.577 0.393 0.102 0.542 0.577 0.788 0.089 0.141

9 0.688 0.459 0.100 0.591 0.619 0.631 0.308 0.918 0.171 0.444

10 0.279 0.251 0.038 0.559 0.322 0.479 0.611 0.776 0.099 0.219

11 0.279 0.787 0.375 0.562 0.070 0.180 0.139 0.288 0.968 0.835

12 0.757 0.973 0.990 0.819 0.768 0.220 0.685 0.920 0.954 0.975

13 0.507 0.935 0.317 0.958 0.782 0.843 0.063 0.708 0.087 0.988

14 0.463 0.405 0.548 0.385 0.710 0.730 0.002 0.299 0.844 0.662

15 0.752 0.192 0.230 0.673 0.196 0.189 0.845 0.905 0.077 0.169

16 0.729 0.207 0.297 0.620 0.654 0.438 0.397 0.371 0.524 0.583

17 0.832 0.337 0.491 0.671 0.090 0.392 0.535 0.641 0.421 0.506

18 0.073 0.275 0.206 0.256 0.234 0.327 0.680 0.856 0.281 0.975

19 0.988 0.808 0.556 0.771 0.409 0.321 0.332 0.811 0.916 0.604
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Tabel 2.2 Bilangan acak distribusi normal 

 

Sumber : Hidrologi Teknik 

2.4.2 Standar Deviasi 

Langkah selanjut untuk menentukan nilai deret waktu yang berguna untuk 

penggenerasian aliran sintetik dengan menetapkan unsur deterministic dari aliran. 

Salah satu yang perlu ditinjau adalah karakteristik-karakteristik penting dari suatu data 

aliran hitoris dan mengubah cara-cara untuk menggeneralisasi aliran agar menunjukan 

karakteristik yang sama. 

Langkah pertama, agar aliran-aliran yang digeneralisasi mempunyai nilai tengah 

seperti aliran yang diamati, semisal data historisnya sebanyak n alirah tahun, maka 

nilai tengahnya adalah 

x = 
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 -0.523 -0.607 -0.359 -0.393 0.084 -0.931 -0.027 0.798 1.672 -1.077

1 -1.536 1.382 0.071 -2.129 1.525 0.261 2.319 0.972 0.767 -2.849

2 -0.121 -0.71 -1.943 0.581 -0.711 -0.06 -0.482 -0.746 -0.747 1.254

3 -0.542 0.807 0.168 0.839 -0.756 -0.453 -1.912 0.766 -0.89 0.025

4 0.131 -1.111 -1.096 -0.785 0.31 1.314 -0.231 0.029 1.819 -1.602

5 -0.234 0.551 0.743 -0.9 0.435 -2.999 0.212 0.869 -0.716 -0.41

6 -1.01 0.611 0.23 0.009 -1.495 2.145 -1.033 0.729 0.309 0.92

7 0.273 -0.885 -0.016 0.775 -1.74 0.353 -1.519 0.958 -0.448 2.185

8 -0.102 -1.282 -0.585 1.461 -0.307 1.489 -0.196 0.506 -0.662 -1.175

9 0.368 0.793 0.407 0.066 -0.617 -0.58 0.107 -2.247 1.616 -1.06

10 -1.762 0.078 1.142 -2.056 -0.4 -1.701 -0.914 -1 -0.172 0.903

11 0.306 0.197 -0.324 1.171 1.016 -1.829 1.723 -0.513 -0.657 2.011

12 -0.465 -1.214 -0.174 0.894 0.245 -0.987 -1.155 0.592 -0.411 -0.109

13 -0.004 -0.029 -0.633 0.004 -0.603 1.104 -0.655 1.191 0.938 -0.805

14 0.593 0.252 -0.541 0.318 1.268 1.972 0.875 -1.03 -1.175 0.445

15 0.233 0.43 -0.331 -1.272 -0.289 -0.06 -0.754 0.789 0.546 0.687

16 0.571 -0.215 -1.09 0.61 -0.81 -0.364 -0.454 0.01 0.586 0.926

17 0.37 0.976 1.017 1.106 0.441 -2.376 0.968 0.016 -0.704 0.146

18 -0.009 -1.285 -0.346 -0.323 0.609 -0.373 -0.859 -1.034 0.153 0.997

19 0.416 -0.131 0.668 0.662 -1.835 1.646 1.347 0.131 0.783 0.076
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yang merupakan perkiraan nilai tengah populasi µ. Secara matematik dapat ditulis 

sebagai berikut : 

µ = E (x) 

dimana E (x) adalah dugaan dari x bila n mendekati tidak terhingga yaitu E (x) 

merupakan nilai batas dari x jika n mendekati tidak terhingga dan dimana xi 

merupakan aliran tahunan. Karena cara algoritma generasi yang digunakan hanyalah 

yang menghasilkan urutan terbatas dari aliran, nilai tengah sampel yang diperoleh 

tidak dapat diduga sama dengan data historis dan dekatnya nilai tengah tersebut dapat 

diperbaiki dengan makin panjangnya generasian.  

Karakteristik penting kedua dari data historic adalah keragaman data, yang diukur 

dengan keragaman dan standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai yang diduga dari 

skwadrat beda nilai yang ditarik secara dari populasi dengan nilai tengah populasi 

tersebut. Bila E merupakan operator duga, maka keragaman 2 adalah sebagai berikut 

: 

 2 = [𝐸(𝑥 − 𝜇)2] 

Sedangkan standar deviasi merupakan akar kwadrat dari keragaman, dalam hal ini  . 

Jika kita mempunyai sampel x1, x2, x3…….. xn dari populasi, maka keragaman 

populasi adalah 

s2 = 
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1  

 = 
1

𝑛−1
∑ 𝑥𝑖2 −

1

𝑛−1
x

2
𝑛
𝑖=1  

Dalam hal ini x  adalah nilai tengah sampel. Keluarnya n-1 dalam penyebut 

disebabkan karena dalam hitungan menggunakan x  bukan nilai tengah populasi µ, 

sehingga s diambail sebagai perkiraan dari  . 

2.4.3 Koefisien Kepencengan (Skewneess Coefficient) 

Dalam berbagai studi tentang persistensi debit, yang khas berhubungan dengan musim 

hujan dan kemarau, diperlukan model-model lebih terperinci, maka dari itu statistic 
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aliran historic yang dapat digabungkan dalam pemodelan adalah koefisien korelasi 

serial lag satu. Definisi tersebut mendasari model aliran rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

P1 = 
{𝐸[(𝑥𝑖−𝜇)(𝑥𝑖+1 − 𝜇)]}

𝜎2  

Dimana : 

P1 = ukuran besarnya rentangan terhadap suatu debit cenderung untuk menentukan

    aliran selanjutnya. 

µ = nilai tengah populasi 

  = keragaman populasi debit xi 

2.4.4 Model Markov 

Sebelumnya sudah dibahas mengenasi parameter-parameter aliran dan setelah 

distribusinya dipilih, maka selanjutnya memilih model untuk aliran sintetik. Dalam 

hal ini penulis pilih adalah model Markov. Model Markov tersebut mempunyai bentuk 

antara lain : 

qi = di + ei 

dimana : 

qi = debit aliran 

di = komponen diterministik 

ei = komponen acak 

komponen diterministiknya mempunyai bentuk otoregresip linear. Dalam model yang 

paling sederhana mempunyai bentuk sebagai berikut : 

qi = βo + β1 qt-1 + ei 

selanjutnya, dalam model lag satu atau Markov kita tentukan besarnya konstanta βo 

dan β1 dan bentuk eksak ei atau suku sesatannya. Pertama kali dianggap bahwa aliran 

mengikuti distribusi normal. Jika µ merupakan nilai tengah aliran, koefisien korelasi 
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serial leg satu dan 𝜎2 keragaman aliran, maka kita dapat mulai dengan bentuk 

sebagai berikut : 

qi = µ + p (qi-1 - µ) + ei 

disini kita menganggap bahwa aliran qi merupakan penjumlahan dari nilai tengah, 

sebagian diberikan oleh p dari perbedaan aliran sebelumnya qi-1 dengan nilai tengah 

dan komponen acak ei.  

Kemudian, ei selanjutnya disebut ti merupakan variabel acak yang mempunyai 

distribusi normal, tidak tergantung secara serial bernilai tengah nol dan berstandar 

deviasi 1 maka bentuk model menjadi sebagai berikut : 

qi = µ + p (qi-1 - µ) + ti 𝜎√(1 − 𝑝2) 

Uraian diatas untuk studi-studi yang menggunakan aliran-aliran tahunan, asumsi 

tersebut memberikan hasil baik dan umumnya dapat dipertahankan, kecuali kalua 

meninjau arah gejala jangka panjang. 

Untuk memudahkan dalam perencanaan dengan menggunakan metode markov maka 

tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut : 

a. Mencari nilai tengah 

x = 
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

b. Standar deviasi 

Sx = √
1

𝑛−1
[𝑥𝑖 − 𝑛(𝑥)2 ] 

c. Koefisien kepencengan 

d1 = 
∑ 𝑥𝑖3𝑛

𝑖=1

𝑛
  

d2 = 
3 (∑ 𝑥𝑖2𝑛

𝑖= 1 )(∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖= 1 )

𝑛2  

d3 = 
2(∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖= 1 )
3

𝑛3 ` 

d4 = 
1

𝑛
[∑ (𝑥𝑖2 − 𝑥2)𝑛

𝑖=1 ]1,5 
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g = 
𝑑1−𝑑2+𝑑3

𝑑4
 

d. Koefisien korelasi lag satu 

f1 = ∑ 𝑥𝑖(𝑥𝑖 + 1)𝑛−1
𝑖=1  

   f2 = ∑ 𝑥𝑖𝑛−1
𝑖=1  

   f3 = ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=2  

   f4 = ∑ 𝑥𝑖2𝑛−1
𝑖=1 −

1

𝑛−1
(∑ 𝑥𝑖𝑛−1

𝑖=1 )2 

   f5 = ∑ 𝑥𝑖2𝑛
𝑖=2 −

1

𝑛−1
(∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=2 )2 

   r1 = 
𝑓1−

1

𝑛−1
(𝑓2 𝑓3)

√𝑓4√𝑓5
  

e. Rentangan 

Nilai max  = ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑘
𝑖=1  

Nilai min  = ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑘
𝑖=1  

Rentangan  = n.max – n.min 

f. qi model Markov 

qi = µ + r (qi-1 - µ) + ti Sx √(1 − 𝑟2  

2.5 Tanah 

Dalam mempelajari tanah atau ilmu mekanika tanah, yang disebut tanah adalah 

semua endapan yang berhubungan dengan teknik sipil, kecuali batuan tetap. Batuan 

memiliki ilmu sendiri yaitu makanika batuan. Endapan alam tersebut memuat semua 

bahan, mulai dari tanah lempung (clay) sampai berangkal (boulder). Rekayasa tanah 

atau geo-teknik merupakan salah satu ilmu termuda perkembangannya dalam teknik 

sipil. 

(Terzaghi, 1948) mekanika tanah adalah pengetahuan yang menerapkan kaidah 

mekanika dan hidrolika untuk memecahkan persoalan-persoalan teknik sipil yang 

berhubungan dengan endapan dan kumpulan butir-butir padat yang terurai yang 

dihasilkan oleh proses penghancuran secara alami dan kimiawi batu-batuan. 
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Selain itu, Terzaghi juga disebut sebagai bapak mekanika tanah karena jasanya 

memelopori pengembangan ilmu mekanika tanah. 

Ilmu mekanika tanah sangat erat kaitannya dengan dunia teknik sipil yang 

membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam teknik sipil 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan pondasi 

Pondasi adalah unsur penting dari semua bangunan teknik sipil, setiap bangunan 

baik gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, kanal atau bendungan dibangun 

diatas permukaan tanah. Dalam hal ini perlu mengetahui daya dukung tanah, 

pola distribusi tegangan dalam tanah dibawah daerah pembebanan, adanya 

penurunan pondasi, pengaruh dampak air tanah dan getaran. 

b. Perencanaan perkerasan 

Perkerasan lentur ataupun perkerasan kaku dalam pelaksanaannya bergantung 

pada kondisi tanah dasar. Tebal perkerasan dan komponennya tergantung dari  

sifat-sifat tanah dasar yang akan ditetapkan sebelum perencanaan dibuat. 

Pengetahuan perbaikan tanah ataupun perkuatan tanah sangat banyak membantu 

dalam melaksanakan perkerasan pada tanah jelek. Biasanya pengujian berkaitan 

erat dengan data-data CBR, pemadatan dan daya dukung. 

c. Perencanaan bangunan dibawah tanah dan dinding penahan 

Perencanaan dan pembanganan bangunan dibawah tanah dan dinding penahan 

tanah adalah salah satu kontuksi penting untuk teknik sipil. Salah satu contohnya 

adalah terowongan dan jaringan pipa. Untuk dinding penahan seperti kontruksi 

untuk dinding penahan tanah gravitasi, sekat penahan tanah berjangkar dan 

bendungan pengelak. 

d. Perencanaan penggalian dan penimbunan 

Jika tanah dalam kondisi tidak datar, komponen berat tanah condong bergerak 

ke bawah yang menyebabkan stabilitas struktur tanah terganggu. Pengetahuan 

tentang kuat geser dan hubungan sifat-sifat tanah sangat membantu dalam 

merencanakan kemiringan dan tinggi timbunan atau galian. Kemungkinan 

rembesan air tanah akan mengurangi kekuatan tanah ketika sedang dilakukan 
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penggalian. Terkadang memungkinkan untuk dilakukan pengeringan air tanah 

untuk mempertahankan kekuatan tanah yang ada dan mengurangi gaya 

rembesan. Untuk menjaga keruntuhan tanah galian juga diperlukan dinding 

penguat lateral atau turap-turap pada kedalaman galian tertentu. 

e. Perencanaan bendungan tanah 

Disaat membangun bangunan tanah memerlukan sangat banyak pengetahuan 

mekanika tanah. Hal-hal yang perlu diketahui adalah sifat-sifat tanah alami 

antara lain : indeks kepadatan, sifat-sifat plastisitas dan berat spesifik, distribusi 

ukuran butiran tanah, rembesan, konsolidasi dan sifat-sifat pemadatan serta 

parameter kuat geser dala kondisi bermacam-macam pengeringan tanah. 

Menentukan kadar air optimum dan berat isi kering maksimum pada proses 

pemadatan, sangat penting pada proses aspek perencanaan. 

Setelah mengetahui perilaku atau sifat-sifat tanah tersebut barulah dapat dilakukan 

pengabilan keputusan apakah bangunan tersebut layak dibangun atau tidak tanpa 

penambahan biaya, misalnya dengan perbaikan tanah dan kontruksi-kontruksi 

khusus, sebab dengan adanya perbaikan tanah, kontruksi khusus akan manambah 

besarnya biaya. 

Definisi dan istilah yang sering dipakai dalam mekanika tanah adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.3 Definisi dan istilah-istilah yang sering dipakai dalam mekanika tanah 

SEBUTAN 
NOTASI DEFINISI 

BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS 

Berat isi tanah 
Unit weight or 

density 
  

Perbandingan antara 

berat 

Berat isi butir 
Unit weight of 

particles 
 s 

Perbandingan antara 

berat butir dengan isi 

butir 

Berat isi air 
Unit weight of 

water 
 w 

Perbandngan antara berat 

air dengan isi air 
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Berat isi tanah 

jenuh air 
Saturated density  sat 

Perbandingan antara 

berat tanah jenuh air 

dengan isi tanah 

seluruhnya 

Berat isi tanah 

bawah 
Submerged density  sub 

Perbandingan antara 

berat butir tanah basah 

dengan isi tanah 

seluruhnya 

Berat isi tanah 

kering 
Dry density  d 

Perbandingan anatara 

berat butir tanah kering 

dengan isi tanah 

seluruhnya 

Berat jenis/ berat 

spesifik 
Specific gravity G/ Gs 

Perbandingan antara 

berat isi butir tanah 

dengan berat isi air 

Kadar air 
Moisture/ water 

cotent 
m/w 

Perbandingan antara 

berat air dengan berat 

butir tanah 

Angka pori Void ratio E 

Perbandingan antara isi 

pori dengan isi tanah 

seluruhnya 

Porositas Porosity N 

Perbandingan antara isi 

pori dengan isi tanah 

seluruhnya 

Derajat kejenuhan 
Degree of 

saturation 
Sr 

Perbandingan antara isi 

air massa tanah dengan 

isi pori seluruhnya 

Sumber : Mekanika Tanah 1- Ir.G. Djatmiko Soedarmo 
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2.5.1 Klasifikasi Tanah 

Pada umumnya tanah diklasifikasikan sebagai tanah kohesif dan tidak kohesif atau 

sebagai tanah berbutir kasar dan halus. Dari hasil penyelidikan tanah di laboratium 

dana atau di lapangan, diketahui sifat-sifat alami dan teknis tanah tersebut serta dapat 

digunakan untuk mengevaluasi masalah-masalah tertentu dalam bidang teknik sipil, 

antara lain : 

a. Menentukan rembesan, daya rembes dan kecepatan rembesan air melalui 

penampang tanah serta koefisien rembesannya. 

b. Menentukan pemampatan tanah yang berdasarkan teori konsolidasi dan 

penurunan, maka dapat digunakan untuk mengevaluasi penurunan kontruksi. 

c. Menentukan kuat geser tanah, untuk mengevaluasi kemantapan lereng 

bendengan, tanggul dan lain-lain. 

Oleh karena itu, penyelidikan tanah sangat penting untuk membantu dalam 

menentukan klasifikasi tanah, berat jenis tanah, kadar air, kuat geser, daya dukung 

tanah dan penyelidikan tanah lainnya. Penyelidikan tersebut terbagi atas penyelidikan 

lapangan dan pengujian di laboratorium. 

Klasifikasi tanah sangat membantu perencana dalam memberikan pengarahan melalui 

cara empiris yang tersedia dari hasil pengalaman yang lalu, namun tidak mutlak, 

karena perilaku tanah sukar diduga. Banyak kegagalan kontruksi disebabkan masalah 

tanah seperti menara pisa di Italia yang terkenal dan lain-lain. 

Ada tiga macam klasifikasi tanah, yaitu : 

a. Sistem klasifikasi tanah berdasarkan persentase susunan butir tanah (textural 

classification system), klasifikasi ini dikembangkan oleh Departemen Pertanian 

Amerika Serikat (U.S. Department of Agriculture) dan deskripsi batas-batas 

susunan butir tanah dibawah system U.S.D.A. kemudian dikembangkan lebih 

lanjut dan digunakan untuk pekerjaan jalan raya. 
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Gambar 2.12 Diagram Klasifikasi tekstur 

Sumber : Sumber : Mekanika Tanah 1- Ir.G. Djatmiko Soedarmo 

b. Klasifikasi sistem kesatuan tanah (Unified Soil Classification System), yaitu 

sistem berdasarkan hasil-hasil percobaan labolatorium yang paling banyak 

dipakai secara meluas. Analisa labolatorium yang dimaksud adalah analisa 

ukuran butir dan batas-batas atterberg. Semua tanah diberi dua huruf penunjuk 

berdasarkan hasil percobaan ini. Ada dua golongan besar tanah yaitu tanah 

berbutir kasar < 50 %, dan tanah berbutir halus > 50 % melalui ayakan no.200. 

Sistem ini pada awalnya dikembangkan untuk pembangunan lapangan terbang, 

diuraikan oleh casagrande (1948), dan pada tahun 1952 sistem ini terpakai pada 

kontruksi bendungan dan kontruksi-kontruksi lainnya. 
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Gambar 2.13 Diagram plastisitas 

Sumber : Mekanika Tanah 1- Ir.G. Djatmiko Soedarmo 

Dengan mongkombinasikan huruf pertama dan kedua, maka enam kelompok 

yaitu : OH, OL, CH, CL, MH dan ML. Klasifikasi kedalam golongan dilakukan 

dengan menggunakan diagram plastis.  

c. Klasifikasi sistem AASHTO (AASHTO Classification System), dikembangkn 

pada tahun 1929 oleh Public Road Administration Classification System. 

Dengan beberapa kali perubahan dan dianjurkan oleh Committee on 

Classification of Material for Subgrade and granular type Roads of the Highway 

Research Board pada tahun 1945. (ASTM menggunkan kode D-3282 dan 

AASHTO dengan metode M145) 
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Tabel 2.4 Klasifikasi tanah sistem Unified 

Sumber : Mekanika Tanah 1- Ir.G. Djatmiko Soedarmo 
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Tabel 2.5 Klasifikasi tanah AASHTO 

sumber : Mekanika Tanah 1- Ir.G. Djatmiko Soedarmo 

2.5.2  Material Tanggul 

Material yang dimaksud disini mengacu pada (KP-04-2013. Bangunan) adalah 

material yang digunakan untuk tanggul biasanya berasal dari bahan timbunan yang 

digali didekat atau sejajar dengan garis tanggul. Apabila galian dibuat sejajar dengan 

lokasi tanggul, maka penyelidikan utuk pondasi dan daerah galian dapat dilakukan 

sekaligus.  

Untuk tanggul-tanggul tertentu mungkin perlu membuka daerah sumber bahan 

timbunan khusus diluar lapangan dan mengangkutnya ke lokasi. Jika kondisi tanah 

tidak stabil mungkin akan lebih ekonomis untuk memidahkan lokasi tanggul daripada 

menerapkan metode pelaksanaan yang mahal. 

Namun, KP-06-2013 Parameter Bangunan memberikan system yang sangat 

bermanfaat untuk menentukan klasifikasi tanah yang perlu diketahui dalam 

pelaksanaan tanggul dan pondasi. 

2.6 Perencanaan Tanggul 

Dalam PD T-2004-A tentang perencanaan teknis tanggul pada sungai lahar, tanggul 

diartikan sebagai  satu bangunan pengendali sungai yang fungsi utamanya untuk 
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membatasi penyebaran aliran lahar, mengarahkan aliran lahar juga dapat digunakan 

untuk keperluan lain. Menurut Dirjen Pekerjaan Umum tahun 1986 tanggul adalah 

salah satu bentuk dari bendungan urugan homogen, dikatakan demikian karena tanggul 

mempunyai bahan pembuat dan bentuk yang hampir sama dengan bendungan. 

Pembuatan tanggul merupakan salah satu hasil konservasi tanah dan air.  

Dalam hal ini perencanaan tanggul bertujuan untuk pengendalian banjir akibat luapan 

lumpur di daerah bencana alam lumpur lapindo. 

Selain itu tanggul juga memiliki fungsi membatasi aliran air, mengarahkan aliran dan 

memiliki keperluan lain yang tidak mengganggu fungsi utamanya. Tanggul juga harus 

di disain terhadap faktor kemanan dan stabilitasnya dengan persyaratan tanggul stabil 

terhadap gaya-gaya yang bekerja, aman terhadap gerusan, rembesan dan erosi buluh, 

abrasi, benturan,limpasan, longsoran dan stabil terhadap penurunan/ settlement. 

Tanggul yang lengkap adalah tanggul dengan ketinggian dan bentuk tampang yang 

dibutuhkan untuk melindungi terhadap tinggi banjir rencana dan dilengkapi dengan 

kontruksi perkuatan lereng dan perlindungan kaki tanggul yang dibangun sesuai 

kebutuhan. 

 

Gambar 2.15 Contoh bentuk tipikal penampang melintang tanggul lengkap 

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Kontruksi tahun 2017 

Bila dibangun tanggul baru, agar dihindari pada tempat dengan tanah dasar pondasi 

yang tidak stabil seperti sub soil yang lemah. Bila harus memperbesar tanggul lama, 

maka perbesaran harus diupayakan dibuat di sisi daratan. Bila harus dibuat disisi air 

(disebabkan karena kondisi alinyemen tanggul yang ada atau bila memerlukan alur 
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cukup luas untuk muka air tinggi/ banjir), maka hal ini dapat dilakukan pada kondisi 

sungai cukup lebar. 

 

Gambar 2.16. Tipe tanggul 

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Kontruksi tahun 2017 

2.6.1 Debit Perencanaan  

Dalam KP-04 Bangunan, elevasi tanggul hilir sungai bangunan utama didasarkan 

pada tinggi banjir dengan periode ulang 5 sampai 25 tahun. Namun, pada perencanaan 

tanggul lumpur Lapindo Brantas bukan lagi menggunakan metode perencanaan 

dengan menggunakan kala ulang tetapi menggunakan metode Markov. Penggunaan 

metode Markov didasarkan atas pertimbangan bahwa komponen yang di teliti bukan 

hanya curah hujan melainkan data semburan dari lumpur itu sendiri sehingga 

penggunaan metode dengan kala ulang kurang begitu efektif. 

2.6.2 Trase  

Tanggul disepanjang sungai sebaiknya direncanakan trase pada jarak yang tepat dari 

dasar air rendah. Bila hal ini tidak mungkin, maka harus dibuat lindungan terhadap 

erosi di sepanjang tanggul. Langkah yang perlu dilakukan yaitu penyelidikan 

pendahuluan mengenai lokasi tanggul guna menentukan : 

a. Perkiraan muka air banjir (tinggi dan lamanya) 

b. Elevasi tanah yang akan dilindungi 

c. Hak milik yang akan dilibatkan 

d. Masalah-masalah fisik yang sangat mungkin dijumpai, terutama kondisi tanah 

karena erat berkaitan dengan kebutuhan pondasi dan galian timbunan 

e. Tata guna lahan dan peningkatan tanah pertanian guna menilai arti penting 

daerah yang akan dilindungi dari segi ekonomi. 
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2.6.3 Tinggi Jagaan 

Tinggi rencana tanggul (Hd) merupakan jumlah tinggi muka air rencana (H) dan 

tinggi jagaan (Hf). Ketinggian yang dibuat itu termasuk longgaran untuk 

kemungkinan penurunan, yang akan bergantung kepada pondasi serta bahan yang 

dipakai dalam pelaksanaan. Tinggi jagaan tanggul sebaiknya diambil 0.60 m. 

 

 

 

Gambar 2.17 Potongan melintang tanggul 

Sumber : KP-04 Bangunan 

Dalam KP-03 Saluran juga memberikan kriteria untuk menentukan tinggi jagaan 

tanggul. 

Tabel 2.6 Tinggi jagaan 

 

Sumber : KP-03 Saluran 
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2.6.4 Lebar Atas Tanggul 

Untuk tanggul tanah yang direncanakan guna mengontrol kedalaman air < 1,5 m, 

lebar minimum tanggul dapat diambil 1.5 m. Jika kedalam air yang akan dikontrol 

lebih dari 1.5 m, maka lebar minimum sebaiknya diambil 3 m. Lebar atas diambil 

sekurang-kurangnya adalah 3 m jika tanggul dipakai untuk jalur pemeliharaan. 

Tabel 2.7 Lebar minimum tanggul 

Sumber : KP-03 Saluran  

Untuk pertimbangan stabilitas tanggul, lebar tanggul yang diberikan pada tabel diatas 

dana tau talud luar dapat ditambah. 

2.6.5 Kemiringan Talud 

Supaya menekan biaya pembebasan tanah dan penggalian, talud saluran direncanakan 

securam mungkin. Bahan tanah, kedaaman saluran dan terjadinya rembesan akan 

menentukan kemiringan maksimum untuk talud yang stabil. 

Tabel 2.8 Harga-harga kemiringan samping yang dianjurkan untuk tanggul tanah 

homogen menurut USBR 1978 
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Tabel 2.9 Kemiringan talut minimum untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan 

baik 

 

Kemudian untuk tanggul yang tingginya lebih dari 3 m lebar bahu tanggul harus 

dibuat sekurang-kurangnya 1 m (setiap 3 m). bahu tanggul harus dibuat setinggi muka 

air rencana disaluran. Untuk kemiringan luar, bahu tanggul (jika perlu) harus terletak 

ditengah-tengah antara bagian atas dan pangkal tanggul. 

2.6.6 Teras Tanggul 

Pembuatan teras tanggul harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Teras tanggul harus disediakan di tengah tanggul, bila tidak mungkin dihindari 

karena keadaan tofografi dan alasan khusus lainnya. 

2. Teras tanggul disediakan tiap 3 m – 5 m dari puncak pada sisi yang 

berhubungan dengan air bila tinggi tanggul 6 m atau lebih dan setiap 2 m -3 m 

dari puncak di sisi daratan bila tinggi tanggul 4 m atau lebih. 

3. Lebar minimal 3 m. 

 

Gambar 2.18 Penempatan teras tanggul 

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Kontruksi tahun 2017 
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Gambar 2.19  Ilustrasi tinggi jagaan tanggul dan lebar pada tanggul khusus 

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Kontruksi tahun 2017 

2.7 Teknik Perbaikan Tanah 

Untuk perbaikan tanah ini yaitu dengan metode meningkatkan kekuatan geser tanah 

dengan beberapa cara disesuaikan dengan jenis tanah serta sifat tanah. 

2.7.1 Stabilitas Tanah 

Stabilitas tanah khususnya tanah lunak dengan bahan pencampur seperti semen, kapur 

atau bahan kimia lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kekuatan tanah, sifat 

tegangan dan regangan, masa guna bangunan dan menurunkan sifat rembesan serta 

pemampatan tanah termasuk mengurangi sifat mengembang dan penyusutan. 

Bahannya adalah : 

• Dengan bahan organic seperti arcylamides, resains, polyurethanes 

• Dengan bahan anorganik yang sering digunakan seperti semen dan kapur. 

2.7.2 Perkuatan Tanah Dengan Kolom Kapur Atau Semen 

Untuk menyempurnakan dan meningkatkan tanah lunak Okumura dan Terashi (1975), 

Brom S dan Browman (1976) serta Sokolovik es (1976) mengenalkan system 

pembuatan kolom kapur atau semen. Kolom kapur atau semen dibuat dengan 

mencampurkan semen langsung pada kedalaman lapisan tanah lunak yang diinginkan 

melalui alat pencampur yang bernama pengaduk dan dilengkapi dengan lubang mata 

bor. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dengan penggunaan bahan kapur 6%-12%, 

kekuatan meningkat antara 15,8 kali kekuatan awal tanah lunak, dan nilai akhir 

rembesan akan turun 100-1000 kali. 
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2.7.3 Geotextile 

Penulangan tanah dengan geotextile sebagai usaha peningkatan tanah yang 

dikembangkan oleh Vidal, 1960. Mekanisme peningkatan kekuatan tanah dengan 

penulangan ini adalah terjadi interaksi antara tanah dan bahan penulangan seperti 

geotextile, jadi melalui kekuatan geser tanah yang bekerja dan bahan geotextile ini 

maka kekuatan tanah akan meningkat. 

Metode geotextile ini mempunyai kelebihan antara lain murah dan pelaksanaan 

pembangunan singkat serta meniingkatkan daya dukung tanah lunak dan perkuatan 

lereng serta dinding permukaan tanah. 

2.7.4 Cerucuk 

Cara peningkatan tanah pondasi yang masih relative murah sehubung ketersediaan 

bamboo yang digunakan sebagai tiang pancang dan bambu yang digunakan 

mempunyai diameter 4 cm – 7 cm. 

2.7.5 Preloading 

Peningkatan kekuatan geser tanah lunak dapat dilaksanakan dengan cara 

meningkatkan nilai kepadatan tanah, maka kandungan air dalam tanah ini harus 

diturunkan, salah satu untuk meningkatkan dan mengeluarkan air dalam pori-pori 

tanah melalui lapisan pasir seperti geodrains dan jutefibre drain dan dengan 

menggunakan prapembebanan (preloading). 

Dengan preloading lapisan pondasi tanah lunak mengalami peningkatan dalam berat 

isi, kekuatan geser, dan mempunyai sifat pemamfatan sehingga daya dukung akan 

meningkat serta penurunan akibat beban rencana relative kecil. 

2.7.6 Pemadatan Tanah 

System pemadatan tanah telah dikenal ribuan tahun yang lalu, masa tanah terdiri dari 

partikel-partikel padat, udara dan air. Dengan cara pemadatan, udara di dalam ruang 

pori tidak mungkin seluruhnya dapat dikeluarkan yang berarti bahwa keadaan jenuh 

sempurna tidak akan pernah dicapai. 
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Salah satu cara untuk memperoleh hasil pemadatan yang maksimal adalah dengan 

nilai kepadatan tanah yang tinggi tergantung pada kadar air dan energy pemadatan. 

Metode pemadatan ada 2 macam cara yaitu : 

a. Kepadatan ringan SNI 1743-1989-F 

b. Kepadatan berat SNI 1743-1989-F 

Didalam pelaksanaan dilapangan untuk pengawasan hasil metode pemadatan 

digunakan beberapa pedoman yaitu : 

• Untuk menilai kadar air lapangan dan kepadatan dengan konus pasir sesuai SK 

SNI M-13-1991-03 

• Nilai kepadatan lapangan dengan Cilinder (ASTM-D2937-71) 

• Kepadatan lapangan dengan Nuklis (ASTM-D2922-76) 

• Kepadatan lapangan dengan balon karet (ASTM-D2167-66) 

Mengenai teknik pemadatan tanah lunak hingga saat ini masih sulit 

memperoleh nilai kepadatan tanah yang diisyaratkan. Hal ini karena 

dipengaruhi oleh kadar air pemadatan dilapangan. Untuk tanah lunak, 

kandungan air sangat tinggi dan memperoleh kadar air optimum diperlukan 

waktu yang cukup lama untuk pengeringan ini. 

2.8 Stabilitas Tanggul 

Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter harus dicek stabilitasnya dengan metode 

stabilitas tanggul yang sesuai. Metode yang disarankan dejelaskan dalam bagian KP-

06-2013 Parameter Bangunan. 

Apabila tanggul merupakan saluran lama maka, dasar tanggul harus diperlebar pada 

bagian samping luar. Lebar tambahan ini sekuarang-kurangnya sama dengan tinggi 

tanggul (h) diatas elevasi asli tanah. Bagian atas yang diperlebar sebaiknya tidak 

kurang dari 0,3 m diatas elevasi asli tanah serta kemiringannya harus cukup agar air 

dapat melimpas dari tanggul. Kemiringan timbunan tambahan tidak boleh lebih curam 

dari kemiringan asli tanggul. 



42 
 

42 
 

 

Gambar 2.20 Dasar yang diperlebar pada lintasan saluran 

Sumber : Kementerian PUPR, 2013 

Jika tanggul mempunyai lebar atas yang kecil/sempit, maka bahu (berm) bagian 

tambahan harus cukup lebar guna mengakomodasi jalur pemeliharaan selama muka 

air mencapai ketinggian kritis. Fasilitas ini harus disediakan disemua potongan jika 

bagian atas tanggul tidak dipakai sebagai jalur pemeliharaan. 

2.8.1 Stabilitas Lereng Dengan Software Geoslope 

Dalam menghitung dan mengetahui stabilitas lereng terhadap tanggul yang 

direncanakan maka perlu pemodelan yang melibatkan aplikasi atau software. Banyak 

aplikasi yang mendukung untuk mengetahui kestabilan lereng, namun dalam 

perencanaan kali ini memakai bantuan dari Geoslope. 

GeoSlope adalah suatu software yang membantu insinyur dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan terutama yang berhubungan dengan tanah. 
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Gambar 2.21 GeoStudio 2012 

Sumber : https://www.tekniktambang.tech/2018/03/geostudio-2012-v815111236-full-

crack.html 

GeoSlope sendiri memiliki beberapa program yang semuanya memiliki dan dapat 

berhubungan satu sama lain. Program-program penunjang tersebut antara lain : 

a. Slope/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk mengetahui kestabilan 

lereng akibat beban luar, angker atau perkuatan tanah dengan geotextile. 

Menghitung faktor keamanan lereng yang beranah heterogen diatas tanah keras 

dengan lapisan lempung. Manganalisa conth tanah yang berbeda jenis dan tipe, 

selain itu dapat menganalisa straticgrafic, longsoran dan kondisi tekanan air pori 

dalam tanah yang berubah menggunakan bagian besar contoh tanah. 

b. Seep/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah 

rembesan karena hujan, rembesan tanggul/bendungan dari tanah, rembesan dari 

kolam, kelebihan tekanan air pori, atau rembesan temporer 

c. Ctran/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk menangani masalah 

pengangkutan air tanah yang tercemar, diantaranya gangguan air laut ke pantai, 

pengangkutan air asin, pengangkutan pencemaran adective, modeling untuk 

pengangkutan pencemaran dengan penyebaran hydrodynamic. 

https://www.tekniktambang.tech/2018/03/geostudio-2012-v815111236-full-crack.html
https://www.tekniktambang.tech/2018/03/geostudio-2012-v815111236-full-crack.html
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d. Sigma/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan menangani masalah deformasi, 

dengan menganalisa deformasi akibat. Pekerjaan tanah seperti : pondasi, 

tanggul, galian, atau terowongan. Dapat mensimulasi kontruksi akibat tanggul/ 

galian. Menghitung kelebihan tekanan air pori dan memberi gambaran kelebihan 

tekanan air pori dibawah tanggul. Dapat juga menangani masalah 

pengakomodasian interaksi struktur tanah. 

e. Temp/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah 

perubahan suhu tanah, untuk merancang jalan dan landasan darurat diarea yang 

mengalami musim dingin. Menghitung distribusi temporer dari temperature 

permukaan selama mendesain. Mengestimasi pembekuan dasar untuk stabilitas 

tanah, untuk mendesain letak pipa bawah tanah yang dipengaruhi oleh 

temperatur luar yang dingin. 

f. Quake/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk analisa prilaku dinamik 

dari struktur tanah akibat goncangan gempa bumi (horizontal atau vertikal) dan 

deformasi. Menganalisa tanggul atau bendungan selama gempa bumi. 

g. Vadose/ W, dalam fitur ini memiliki kemampuan untuk menghitung besarnya 

energi perputaran aliran air (dari menguap, jatuh sebagai hujan, dialirkan dan 

menguap kembali) berdasarkan data iklim. Menentukan rembesan, 

evapotraspirasi proyek irigasi agrikultur, memperoleh kontrol iklim akibat pori 

tanah pada lereng atau lereng buatan manusia untuk analisa stabilitas dan 

mendesain lapisan tanah diatas timbunan atau galian. 

Dalam analisa stabilitas lereng pada penelitian kali ini yang ditinjau hanya 

menggunakan satu fitur yang tersedia di GeoSlope yaitu Slope/ W dan Seep/ W. 

Sedangkan data yang di input adalah material tanah berupa cohesi (C),  t , dan 

sudut geser dalam (∅) dan dimensi tanggul. Untuk Seep/ W sendiri data yang 

dimasukan adalah koefisien permeability (K) dan kadar air ( residual water content) 

2.8.2 Daya Dukung Tanah 

daya dukung tanah dapat dicari dengan rumus Terzaghi, 1943 

qult = c Sc Nc  + qNq + 0,5 B N S   

dimana : 
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Nq = 
𝑎2

2𝑐𝑜𝑠2(45+ ∅/2)
 

a = 𝑒(0.75 𝑛−∅/2) tan ∅ 

N  = 
tan ∅

2
[

𝐾 𝑝𝛾−1

𝑐𝑜𝑠2𝜃
] 

keterangan : 

qult  = daya dukung tanah (Kn/m2) 

c  = kohesi, tegangan kohesif (Kn/m2) 

Nc, Nq, N    = faktor-faktor daya dukung tanah 

   = berat volume tanah (Kn/m3) 

B  = lebar telapak pondasi (m) 

Dan beberapa daftar harga Sc dan S𝛾 sesuai bentuk potongan melintang pondasi dapat 

dilihat pada tabel 2.9 berikut : 

Tabel 2.10 Daftar harga Sc dan S𝛾 sesuai bentuk potongan melintang pondasi 

 

Sumber : Analisa dan desain pondasi KP-06 Parameter Bangunan 

Tabel 2.11 Faktor-faktor daya dukung untuk Terzhagi 

 

                 Sumber  : Kementerian PUPR, 2013 
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α dan 𝛽 serta p faktor tak berdimensi, diberikan pada harga-harga perkiraan daya 

dukung izin 

Tabel 2.12 Harga-harga perkiraan daya dukung izin 

 

2.8.3 Kontrol Terhadap Piping 

SNI 80652016 telah mengatur sedemikian rinci mengenai tanggul yang 

bermaterialkan timbunan atau urugan kohesi memiliki erosi buluh yang terjadi 

didalam masa pondasi. Proses erosi buluh dimulai pada satu titik diskontinuitas 

disebelah hilir atau konsentrasi aliran. Pemadatan yang kurang baik pada bidang 

kontak antara bendungan dan struktur memanjang dari udik ke hilir, lubang yang 

terbuka, akar tanaman dan lubang buatan binatang. Hal tersebut merupakan contoh 

yang sering dijumpai. Butir-butir tanah terlepas mulai di sebelah hilir sehingga 

terjadi pembentukan pipa kecil yang merambat secara perlahan-lahan ke udik 

bendungan. Biasanya lintasan lubang kecil tersebut mempunyai bentuk seperti jaring 

alir (flownet).  

Untuk mencegah kondisi ini makan perlu adanya kontrol yang dilakukan secara 

kontinu di lokasi-lokasi rembesan terkonsentrasi. 

Faktor keamanan biasanya dinyatakan sebagai nilai banding antara gradient kritis (Ic) 

dan komponen vertikal dari gradient keluaran. Gradient ini diperoleh dari 
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perhitungan atau pembacaan langusng pada instrument pisometer dilapangan dan 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

FK  = 
𝐼𝑐

𝐼𝑒
 ≥ 4 

Ic  = 
𝛾

𝛾𝑤
=  

𝐺𝑠−1

1+𝑒
 

Keterangan : 

FK = faktor keamanan (tanpa dimensi) = 4,00 

Ic = gradient keluaran kritis (tanpa dimensi) 

Ie = gradient keluaran dari hasil analisis rembesan atau pembacaan intrumen 

   pisometer (tanpa dimensi) 

𝛾 = berat volume efektif (terendam) (t/m3) 

𝛾w = berat volume air (t/m3) 

Gs = gravity spesifik (tanpa dimensi) 

e = angka pori 

 

2.8.4 Kontrol Terhadap Rembesan 

Dalam SNI 80652016, permeabilitas adalah kapasitas rata-rata dari suatu media aliran 

porus untuk melewatkan air di bawah suatu unit gradient tertentu, dalam kondisi 

aliran laminar, permeabilitas primer adalah aliran air yang melewati ruang pori dari 

media porus, sedangkan aliran air yang melewati bukan terbatas dalam suatu media, 

seperti rekahan atau saluran kecil akibat pelarutan disebut permeabilitas sekunder. 

Gradient hidraulik yaitu perbandingan tinggi potensial hidraulik antara dua titik dibagi 

jaraknya dalam media aliran tanpa dimensi, tinggi potensial hidraulik biasanya 

dinyatakan sebagai penjumlahan tinggi tekanan air pori yang dinyatakan dalam unit 

tinggi dan tinggi elevasi titik yang ditinjau suatu datum tertentu. 

Semua metode analisis didasarkan pada persamaan darcy yaitu : 
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q = K I A 

dimana,  

q = debit rembesan (m3/s) 

I = gradient hidraulik (tanpa dimensi) 

A = luas potongan yang ditinjau (m2) 

K = koefisien permeabilitas (m/s) 

Sedangkan dalam metode grafis persamaan rembesan tersebut menjadi : 

Q = K h 
𝑁𝑓

𝑁𝑝
 

Dimana,  

Q = debit rembesan (m3/s) 

K = koefisien permeabilitas (m/s) 

h = tinggi tanggul (m) 

Nf = jumlah garis ekipotensial (tanpa dimensi) 

Np = jumlah penurunan aliran potensial (tanpa dimensi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


