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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

HEC-RAS merupakan program aplikasi untuk memodelkan aliran di sungai, 

River Analysis System (RAS), yang dibuat oleh Hydrologic Engineering Center 

(HEC) yang merupakan satu divisi di dalam Institute for Water Resources (IWR), 

di bawah US Army Corps of Engineers (USACE). HEC-RAS merupakan model 

satu dimensi aliran permanen maupun tak permanen (steady and unsteady one-

dimensional flow model). HEC-RAS merupakan program aplikasi yang 

mengintegrasikan fitur graphical user interface, analisis hidraulik, manajemen dan 

penyimpanan data, grafik, serta pelaporan. 

Restu (2016) telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Banjir 

Menggunakan Software HEC-RAS 4.1 (Studi kasus sub DAS Cisimeut hilir HM 

0+00 Sampai dengan HM 69+00)” penelitian ini menggunakan program Hec-Ras 

dengan permodelan steady flow dan unsteady flow untuk mengetahui kapasitas 

tampung sungai. Sub-DAS Cisimeut tidak dapat menampung debit aliran yang 

terjadi, oleh karena itu perlu adanya normalisasi sungai, atau alternatif lain sehingga 

aliran air dapat ditampung oleh sungai Cisimeut. Penelitian ini dimuat pada Jurnal 

Fondasi Volume 5 No 1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

Amiroh (2015) berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Pola Aliran 

Permukaan Sungai Dengkeng Menggunakan Hydrologic Engineering Center – 

River Analysis System (HEC-RAS).”, menunjukkan bahwa Program Hec Ras dapat 

digunakan untuk analisa pola aliran sungai pada Sungai Dengkeng dengan 

menggunakan debit maksimum. Hasil profil aliran digunakan untuk menganalisa 

kedalaman air yang terjadi di hilir Sungai Dengkeng. Permasalahan yang mungkin 

terjadi dapat dikendalikan dengan perbaikan tanggul. Penelitian ini dimuat pada e-

Jurnal Matriks Teknik sipil edisi Maret 2015. 

Penelitian tersebut menjadi dasar dalam penelitian yang menghasilkan profil 

muka air pada pelimpah Bendungan Bajulmati. Bendungan Bajulmati memiliki 
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pelimpah berjenis pelimpah samping, sehingga menganilisa profil aliran di saluran 

pelimpah Bendungan Bajulmati dapat menggunakan bantuan aplikasi HEC-RAS. 

Analisa profil aliran dapat dihitung secara manual tanpa menggunakan 

bantuan aplikasi. Aliran pada pelimpah Bendungan Bajulmati berjenis aliran 

berubah beraturan sehingga dalam menganilisa profil muka airnya dapat 

menggunakan metode perhitungan integrasi numerik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil aliran yang terjadi di pelimpah sampai hilir menggunakan 

program HEC-RAS? 

2. Bagaimana pofil aliran yang terjadi di pelimpah sampai hilir menggunakan 

metode integrasi langsung? 

3. Berapakah persentase perbandingan elevasi rata-rata pada profil muka air 

menggunakan program HEC-RAS dan hitungan manual? 

 

1.3 Tujuan 

Dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan adalah 

sebagai beikut: 

1. Untuk mengetahui profil aliran yang terjadi di pelimpah sampai hilir 

menggunakan program Hec-Ras. 

2. Untuk mengetahui profil aliran yang terjadi di pelimpah sampai hilir 

menggunakan metode integrasi langsung. 

3. Untuk mengetahui persentase perbandingan elevasi rata-rata pada profil 

muka air menggunakan program HEC-RAS dan hitungan manual. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:  
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1. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dalam merencanakan desain 

hidraulik bendungan dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang 

program bantu HEC-RAS. 

2. Menambah wawasan pembaca khususnya dalam bidang keairan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Debit yang digunakan adalah debit tertinggi dari penelusuran banjir kala 

ulang 1000 tahun dan PMF berdasarkan PTLS II. 

2. Program yang digunakan HEC-RAS 4.1.0. 

3. Perhitungan manual pada pelimpah samping menggunakan metode integrasi 

numerik.  

4. Perbandingan profil muka air dilakukan pada pelimpah samping hingga 

saluran peluncur, karena terbatasnya opsi keadaan hilir pada program HEC-

RAS 4.1.0. 




