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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alami. Sedangkan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut 

sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan(UU SDA No. 

7 tahun 2004). 

 

Gambar 2. 1. Peta SWS Propinsi Jawa Timur 

(Sumber : Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur, 2005) 

 

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam 

satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 

atau sama dengan 2.000 km
2
. Untuk memudahkan pengembangan dan pengelolaannya, 

DAS di Indonesia dikelompokkan dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS). SWS 

merupakan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air yang dapat terdiri atas satu 

atau lebih DAS. Saat ini Indonesia dipilah ke dalam 90 SWS yang terdiri dari 470 DAS. 
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2.2. Sungai 

Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan mengalir ke tempat-

tempat yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan mengalir ke laut. Suatu alur yang 

panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut 

alur sungai. Bagian yang senantiasa tersentuh aliran air ini disebut alur sungai. Dan 

perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut sungai 

(Sosrodarsono:1984). 

Menurut Triatmodjo, aliran permukaan pada daerah tangkapan air (daerah aliran 

sungai,DAS) terjadi dalam beberapa bentuk yaitu : 

1. Aliran limpasan pada permukaan tanah 

2. Aliran melalui parit/selokan 

3. Aliran melalui sungai-sungai kecil 

4. Aliran melalui sungai utama 

Aliran limpasan pada permukaan tanah terjadi selama atau setelah hujan dalam 

bentuk lapisan air yang mengalir pada permukaan tanah. Aliran tersebut masuk ke 

parit/selokan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai kecil dan selanjutnya menjadi 

aliran di sungai utama. Karakteristik hidrologis dari daerah tangkapan air diperngaruhi 

oleh luas, bentuk, relief, panjang sungai, dan pola drainase daerah tangkapan. 

Sungai berdasarkan kontinuitas aliran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 

Ephemeral River, Intermitten River dan Perennial River. Berikut adalah penjelasan dari 

tiga sungai tersebut: 

1. Ephemeral River (dikategorikan sebagai sungai musim hujan) 

Sungai Ephemeral baik pada musim hujan maupun musim kemarau muka airnya 

selalu di bawah dasar sungai, kecuali jika terjadi hujan sangat besar kemungkinan 

muka air berada di atas dasar sungai. Sungai tersebut merupakan sungai yang aliran 

airnya hanya akan terjadi sesaat pada waktu hujan melebihi laju infiltrasi. 
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Gambar 2. 2. Hidrograf Ephemeral River 

Sumber: Limantara (2010:102) 

 

2. Intermitten River 

Pada intermitten river muka air di atas sungai sedangkan pada saat musim kemarau, 

muka air ada di bawah dasar sungai. Intermitten river merupakan sungai yang aliran 

airnya hanya akan tampak pada musim hujan saja. 

 

Gambar 2. 3. Hidrograf Intermitten River 

Sumber: Limantara (2010:103) 

 

3. Perennial River 

Perennial river baik musim hujan maupun musim kemarau, muka air selalu di atas 

dasar sungai. Perennial river merupakan sungai yang sepanjang tahun mengalirkan 

air karena keadaan akuifer di sekitarnya cukup baik. 
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Gambar 2. 4. Hidrograf Perennial River 

Sumber: Limantara (2010:103) 

 

2.3. Presipitasi dan Curah Hujan 

2.3.1. Definisi dan Istilah 

Definisi presipitasi dan curah hujan menurut Osman Akan adalah: Precipitation 

may occur in an urban watershed in various forms, icluding drizzle, rain, snow, and 

hail. Rainfall is the amount of liquid precipitating in the form of rain.  

Di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, dimana tidak terdapat salju dan es 

maka presipitasi seringkali diartikan sebagai curah hujan.  

Berikut ini akan dijelaskan beberepa istilah pada hujan. Intensitas (i), merupakan 

laju curah hujan (laju presipitasi), satuannya dalam mm/jam. Durasi (t) merupakan lama 

waktu curah hujan turun satuannya dalam menit atau jam. Tinggi hujan (d) merupakan 

jumlah curah hujan dalam ketebalan (di atas permukaan datar), satuannya dalam mm.    

2.3.2. Tipe Hujan 

Hujan terjadi karena udara basah yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan 

sehingga terjadi proses kondensasi. Naiknya udara ke atas dapat terjadi siklonik, 

orografik dan konvektif. Tipe hujan diklasifikasikan berdasarkan cara naiknya ke udara 

ke atas dijabarkan sebagai berikut: 

1. Hujan konvektif 

Di daerah tropis pada musim kemarau udara yang berada di dekat permukaan tanah 

mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan tersebut menyebabkan rapat massa 

udara berkurang, sehingga udara basah naik ke atas dan mengalami pendinginan 

sehingga terjadi kondensasi dan hujan. Hujan yang terjadi karena proses ini disebut 

hujan konvektif, yang biasanya bersifat setempat, mempunyai intensitas tinggi dan 

durasi singkat.  
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Gambar 2. 5. Proses Pembentukan Hujan Konvektif 

Sumber: Sri Harto (2009:23) 

2. Hujan siklonik 

Jika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara dingin yang 

relatif berat, maka udara panas tersebut akan bergerak di atas udara dingin. Udara 

yang bergerak ke atas tersebut mengalami pendinginan sehingga terjadi kondensasi 

dan terbentuk awan dan hujan. Hujan yang terjadi disebut hujan siklonik, yang 

mempunyai sifat tidak terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama. 

 
Gambar 2. 6. Proses Pembentukan Hujan Siklonik 

Sumber: Sri Harto (2009:24) 

3. Hujan Orografis 

Udara lembab yang tertiup angin dan melintasi daerah pegunungan akan naik dan 

mengalami pendinginan, sehingga terbentuk awan dan hujan. Sisi gunung yang 

dilalui oleh udara tersebut banyak mendapatkan hujan dan disebut lereng hujan, 

sedang sisi belakangnya yang dilalui udara kering (uap air telah menjadi hujan di 

lereng hujan) disebut lereng banyangan hujan. Daerah tersebut tidak permaen dan 

dapat berubah tergantung musim (arah angin). Hujan ini terjadi di daerah 

pegunungan (hulu DAS), dan merupakan pemasok air tanah, danau, bendungan dan 

sungai. 
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Gambar 2. 7. Proses Pembentukan Hujan Orografis 

Sumber: Sri Harto (2009:24) 

2.3.3. Parameter Hujan 

Jumlah hujan yang jatuh di permukaan bumi dinyatakan dalam kedalaman air 

(biasanya mm), yang dianggap terdistribusi secara merata pada seluruh daerah 

tangkapan air. Tabel 2.1. berikut menampilkan keadaan hujan dan intensitas hujan. 

Tabel 2. 1. Keadaan Hujan dan Intensitas Hujan 

1 jam 24 jam

Hujan sangat ringan <1 <5

Hujan ringan 1 - 5 5 - 20

Hujan normal 5 - 10 20 -50

Hujan lebat 10-20 50-100

Hujan sangat lebat >20 >100

Keadaan Hujan Intensitas Hujan (mm)

 
Sumber: Triatmodjo (2010:20) 

Distribusi hujan sebagai fungsi waktu menggambarkan variasi kedalaman hujan 

selama terjadinya hujan, yang dapat dinyatakan dalam bentuk diskret atau kontinyu. 

Bentuk diskret, yang disebut sebagai hyetograph, yaitu histogram  kedalaman hujan atau 

intensitas hujan dengan pertambahan waktu sebagai absis dan kedalaman hujan atau 

intensitas hujan sebagai ordinat, seperti diberikan dalam gambar 2.7. Sedang yang 

bentuk kontinyu menggambarkan hubungan laju hujan kumulatif sebagai fungsi waktu. 

Durasi hujan (absis) dan kedalaman hujan (ordinat) dapat dinyatakan dalam persentasi 

dari kedua nilai tersebut, seperti diberikan dalam gambar 2.8 
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Gambar 2. 8. Hyetograph 

Sumber: Triatmodjo (2010:21) 

 

 
Gambar 2. 9. Distribusi Hujan Kumulatif 

Sumber: Triatmodjo (2010:21) 

 

Intensitas hujan bervariasi dalam ruang dan waktu, yang tergantung pada lokasi 

geografis dan iklim. Gambar 2.9. menampilkan distribusi hujan rerata tahunan pada 

beberapa lokasi di Indonesia, sedangkan gambar 2.10. menampilkan distribusi hujan 

bulanan di berbagai wilayah di Indonesia. 
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Gambar 2. 10. Distribusi Hujan Tahunan di Indonesia 

Sumber: Triatmodjo (2010:22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11. Variasi Hujan Bulanan Rerata 

Sumber: Triatmodjo (2010:23) 

 

2.4. Validasi Data Hujan 

Data hujan yang akan digunakan untuk analisis diharapkan memiliki kesalahan 

sekecil mungkin. Hal tersebut harus dilakukan, karena besaran hujan merupakan input 

terpenting dalam analis hidrologi. Apabila data tersebut mengandung kesalahan yang 

cukup besar, maka dapat dipastikan analisis hidrologi akan mengalami kesalahan yang 
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cukup signifikan. Berikut ini akan dibahas beberapa metode yang digunakan untuk 

pengujian data hujan. 

2.4.1. Uji Konsistensi Metode RAPS 

Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi 

oleh kesalahan pada saat pengiriman atau saat pengukuran, data tersebut harus betul-

betul menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan sebenarnya di lapangan. 

Dengan kata lain data hidrologi disebut tidak konsisten apabila terdapat perbedaan 

antara nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya (Soewarno, 1995:23) 

Salah satu pengujian sederhana yang dapat dilakukan untuk mendeteksi 

penyimpangan ini adalah dengan metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums), 

merupakan pengujian konsistensi dengan menggunakan data dari stasiun itu sendiri, 

yaitu pengujian dengan kumulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan 

akar kumulatif rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya (Buishand, 1982 

dalam Harto, 1993 :59). Adapun rumus yang digunakan (Harto, 1993 :59). 

Cara ini dilakukan dengan cara menghitung nilai kumulatif penyimpangannya 

terhadap nilai rata-rata (mean) dengan persamaan berikut: 

S*o = 0              (2-1) 

S*k = 



k

i

Yi
1

(  Y)            (2-2) 

Dengan : 

K = 1,2,3,........,n 

S**k = 
Dy

kS *
             (2-3) 

Dy
2
 = 

n

YYi
k

i





1

2)(

            (2-4) 

Pengujian dengan menggunakan data dari stasiun itu sendiri yaitu pengujian 

dengan komulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan akar komulatif 

rerata penyimpangan kuadrat terhadap nilai reratanya, lebih jelas lagi bisa dilihat pada 

rumus, nilai statistik Q dan R. 

Nilai statistik Q dan R 

Q = maks │S**k│ untuk 0 ≤ k ≤n          (2-5) 

R = maks S**k – min S**k           (2-6) 

dengan : 
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S*o = simpangan awal 

S*k = simpangan mutlak 

S**k = nilai konsistensi data 

n = jumlah data 

Dy = simpangan rata-rata 

Q = nilai statistik Q untuk 0 ≤ k ≤n 

R = nilai statistik (range) 

Dengan melihat nilai statistik diatas maka dapat dicari nilai Q/n dan R/n. 

Hasil yang di dapat dibandingkan dengan nilai Q/n syarat dan R/n syarat, jika lebih 

kecil maka data masih dalam batasan konsisten. 

Tabel 2. 2. Nilai Q/n
0.5

 dan R/n
0.5

 

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

10 1.05 1.14 1.29 1.21 1.28 1.38

20 1.10 1.22 1.42 1.34 1.43 1.60

30 1.12 1.24 1.46 1.40 1.50 1.70

40 1.13 1.26 1.50 1.42 1.53 1.74

50 1.14 1.27 1.52 1.44 1.55 1.78

100 1.17 1.29 1.55 1.50 1.62 1.86

∞ 1.22 1.36 1.63 1.62 1.75 2.00

Q/√n R/√n
n

 
Sumber:Harto(2009:41) 

2.4.2. Uji Homogenitas Data 

Perlu dipastikan tentang keandalan data sebelum dilakukan perhitungan dan 

analisis.  Untuk itu dilakukan pengujian-pengujian secara statistik.  Pengujian dilakukan 

untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang sama. 

Ada beberapa macam metode uji homogenitas data dengan berbagai syarat kondisi 

dalam penggunaannya, yaitu : 

1. Metode Parametrik 

Metode parametrik menganggap populasinya mempunyai atau mengikuti distribusi 

tertentu. Dalam metode parametrik diperlukan parameter khusus, misal : nilai rata-

rata, deviasi standar , variansi  dari populasi yang diamati. 

Ada beberapa uji homogenitas yang bersifat parametrik, diantaranya : 

a. Uji T 

Umumnya digunakan untuk menguji sampel data ukuran kecil (N < 30). Data 

yang diuji adalah nilai rata-rata dua kelompok, nilai rata-rata terhadap rata-rata 

populasi, menguji data yang berpasangan. 
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b. Uji F 

Uji F bisa digunakan untuk sampel data besar (N   30) atau untuk sampel data 

kecil (N < 30). Pada uji F yang diuji adalah varian dari sampel data tersebut 

untuk membuktikan apakah ada perbedaan atau tidak setiap varian dalam satu 

kelas data atau setiap varian antar kelas data. 

Pada kenyataannya sebelum menguji rata-rata sampel salah satu hal yang harus 

diuji adalah kehomogenitasan nilai varian dari sampel data.  

2. Metode Non Parametrik 

Metode non parametrik tidak memerlukan parameter-parameter di dalam sampel 

data. Didalam metode non parametrik dibuat anggapan bahwa data pengukuran atau 

pengamatan adalah merupakan variabel bebas. Dalam uji non parametrik umumnya 

data disusun dalam suatu rangkaian data dari yang terkecil ke yang terbesar. 

Salah satu contoh uji homogenitas yang bersifat non parametrik, yaitu : 

a. Uji Z 

Uji Z dapat digunakan untuk menguji apakah dua kelompok data yang tidak 

berpasangan berasal dari populasi yang sama atau tidak. Walaupun demikian 

apabila anggapan-anggapan yang diperlukan dalam uji parametrik terpenuhi, 

datanya cukup banyak, dan hasil pengukuran lebih teliti maka lebih baik 

menggunakan uji parametrik (Suwarno, 1995 :48) 

 Pada studi ini uji homogenitas yang dilakukan menggunakan : 

b. Uji F  (Fisher Test) 

Uji analisis pada dasarnya adalah menghitung F score, lalu membandingkan 

dengan F tabel. Yang diuji adalah ketidaktergantungan (independence) atau 

keseragaman (homogenitas). Uji analisa variansi dapat bersifat satu arah atau 

dua arah. 

Prinsip uji hipotesis ini adalah membandingkan variansi gabungan antara 

kelompok sampel (variance between group) dengan varian kombinasi seluruh 

kelompok (variance between group). 

F hitung = 
22

12

S

S
, (S1

2
 > S2

2
)     (2-7) 

F hitung = 
2

2

1

2

S

S
, (S1

2
 < S2

2
)     (2-8) 

dengan : 
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S1
2
 = variansi sampel 1 (debit historis) = 

n Sd

n

1 1

1

2

1
 

S2
2
 = variansi sampel 2 (debit sintetis)  = 

n Sd

n

1 2

2

2

1
 

Harga F kritis  = (n1-1, n2-1) dengan : 

n1 = jumlah sampel 1 (debit historis) 

n2 = jumlah sampel 2 (debit sintetis) 

Ho diterima jika harga F hitung < F kritis 

Ho ditolak jika harga F hitung > F kritis 

Untuk pengaman selanjutnya akan digunakan uji F dengan analisa variansi 

yang bersifat dua arah, dengan hipotesa sebagai berikut : 

Hipotesa 1 :   Ho = hujan homogen dari bulan ke bulan  

   H1 = hujan tidak homogen dari bulan ke bulan 

 Hipotesa 2 : Ho = hujan homogen dari tahun ke tahun 

   H1 = hujan tidak homogen dari tahun ke tahun 

 Ada dua F score dihitung dengan rumus-rumus berikut : 

 F1 = 
   

 

n n x x

x x x x

i
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k

ij i j
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 F2 =
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         (2-10) 

 dengan : 

 Xi : harga rata-rata untuk bulan j 

 Xj : harga rata-rata untuk tahun j 

 X : harga rata-rata untuk keseluruhan  

 Xij : pengamatan untuk bulan j pada tahun j 

 n : banyak pengamatan perbulan (tahun) 

  k : banyak bulan 

2.4.3. Curah Hujan Rerata Daerah 

Curah hujan yang diperlukan untuk menyusun suatu rancangan pemanfaatan air 

dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang 

bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah 
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hujan rata-rata daerah yang dinyatakan dalam satuan millimeter (Sosrodarsono, 

1987:27). 

Untuk menentukan curah hujan rata-rata daerah dapat digunakan berbagai cara. 

Terdapat tiga cara yang digunakan untuk menghitung curah hujan daerah (Sri harto, 

1987:13),yaitu : 

a. Cara rata-rata hitung 

Tinggi rata-rata curah hujan didapatkan dengan mengambil harga rata-rata 

hitung (arithmetic mean) dari penakaran pada penakar hujan dalam areal tersebut. Jadi,  

n

di

n

dddd
d

n
n

1

321 ............



                                            (2-11) 

dalam hal ini : 

d   = tinggi curah hujan rata-rata areal 

d1,d2,d3,...dn = tinggi curah hujan pada stasiun penakar 1, 2, 3,........n 

n  = banyaknya stasiun penakar 

Cara ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya, asalkan stasiun-stasiun 

penakarnya terbagi merata di areal tersebut, dan hasil penakaran masing-masing stasiun 

penakar tidak menyimpang jauh dari harga rata-rata seluruh stasiun penakar. 

 
Gambar 2. 12. Metode Rata-rata Aritmatik 

Sumber : Sosrodarsono (2003:28) 

 

b. Cara Poligon Thiessen 

Cara ini didasarkan atas cara rata-rata timbang (weighted average). Masing-

masing penakar mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan dengan 

menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua 

stasiun penakar. 



19 

 

 

 

Misalnya A1 adalah luas daerah pengaruh stasiun penakar 1, A2 luas daerah 

pengaruh stasiun penakar 2 dan seterusnya. Jumlah A1 + A2 + A3 + .......An = A adalah 

merupakan jumlah luas seluruh areal yang dicari tinggi curah hujannya. 

Jika stasiun penakar 1 menakar tinggi hujan d1, stasiun penakar 2 menakar d2 

hingga stasiun penakar n menakar dn , maka : 

A

dAdA
d nn ................. 11 
  

 
A

dA ii
n .

1


 

(2-12) 

 dengan : 

 A  = Luas areal  

 d  = tinggi curah hujan rata-rata areal 

 d1, d2, d3,..dn = tinggi curah hujan distasiun 1, 2, 3,......n 

Hasil perhitungan dengan rumus Poligon Thiessen lebih teliti dibandingkan 

dengan cara yang dihitung dengan rata-rata hitung. Hal ini disebabkan karena dalam 

cara Poligon Thiessen lebih banyak memperhatikan faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi, misalnya  luas daerah pengukuran, luas daerah pengaruh, tingkat curah 

hujan, dan lain-lain. Sedangkan cara rata-rata hitung hanya memperhatikan tinggi curah 

hujan maksimum. 

Dengan mempertimbangkan sebaran stasiun penakar hujan pada daerah studi, 

maka perhitungan curah hujan rerata daerah digunakan metode Poligon Thiessen untuk 

memberikan hasil yang lebih baik.  

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1. Stasiun-stasiun hujan terdekat dihubungkan sehingga satu sama lain terbentuk 

beberapa segitiga. 

2. Dari setiap segitiga ditarik sumbu yang tepat di tengah sisinya dan memotong 

tegak lurus. 

3. Daerah pengaruh hujan masing-masing stasiun hujan dibatasi sumbu segitiga yang 

membentuk segi banyak.  Segi banyak ini disebut poligon Thiessen. 

4. Tiap-tiap Poligon Thiessen tersebut dihitung luasnya sehingga terdapat luas 

daerah pengaruh tiap-tiap stasiun. 

5. Prosentase luas pengaruh tiap stasiun total didapat dari luas daerah stasiun 

tersebut dibagi luas total DAS. 
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6. Curah hujan maksimum daerah tahunan tiap stasiun didapatkan dari hasil 

perkalian   prosentase luas daerah dengan curah hujan. 

   d = P1.d1 + P2.d2 + … +Pn.dn 

A

A
P n

n          (2-13) 

dengan : 

An = daerah yang diwakili stasiun-stasiun pengukuran 

Pn = koefisien Thiessen 

A = Luas daerah keseluruhan 

dn = tinggi hujan yang diukur di stasiun-stasiun pengukuran 

 
Gambar 2. 13. Poligon Thiessen 

Sumber : Sosrodarsono (2003:28) 

c. Cara Isohyet 

Dalam hal ini kita harus menggambar dulu garis kontur dengan tinggi hujan 

yang sama (isohyet). Kemudian luas bagian diantara isohyet-isohyet yang berdekatan di 

ukur, dan harga rata-ratanya dihitung sebagai harga rata-rata timbang dari nilai kontur, 

seperti dibawah ini: 
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dalam hal ini : 

A = luas areal  

d = tinggi curah hujan rata-rata areal 

d0, d1, d2,...........dn   =   tinggi curah hujan pada isohyet 0, 1, 2,....n 

A1, A2, A3,.........An  = luas bagian areal yang dibatasi oleh isohyet-                                                                             

dalam isohyet yang bersangkutan. 

Ini adalah cara yang paling teliti, tetapi membutuhkan jaringan stasiun penakar 

yang relatif lebih padat guna memungkinkan untuk membuat garis-garis isohyet. 

Pada waktu menggambar garis-garis isohyet sebaiknya juga meninjau pengaruh 

bukit atau gunung terhadap distribusi hujan. 

 
Gambar 2. 14. Gambar Isohyet 

Sumber : Sosrodarsono (2003:29) 

 

Untuk menentukan metode mana yang akan digunakan, Suripin (2003:31) 

,menyatakan terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor tersebut meliputi: 

1. Jaring-jaring pos penakar hujan 

- Jumlah pos penakar hujan cukup  : semua metode dapat dipakai 

- Jumlah pos penakar hujan terbatas : metode rata-rata atau thiesen 

- Pos penakar hujan tunggal : metode hujan titik 

2. Luas DAS 

- DAS besar (>5000 km
2
)  : metode isohyet 

- DAS sedang (500 s/d 5000 km
2
) : metode thiesen 

- DAS kecil (<500 km
2
)  : metode rata-rata aljabar 
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3. Topografi DAS  

- Pegunungan   : metode rata-rata aljabar 

- Dataran    : metode thiesen 

- Berbukit dan tidak beraturan : metode isohyet 

 

2.5. Analisa Frekuensi 

Dalam analisa hirologi selanjutnya, diperlukan besaran curah hujan rencana 

yang terjadi di daerah tersebut. Curah hujan rencana adalah berupa besaran jumlah 

hujan yang terjadi selama satu hari dalam satuan milimeter, dalam berbagai kala ulang 

yang telah direncanakan. 

Untuk mendapatkan suatu distribusi yang sesuai dengan data yang tersedia, 

maka digunakan analisis frekuensi. Persyaratan yang digunakan untuk memilih 

distribusi frekuensi adalah dengan mencari koefisien kurtosis (Ck) dan koefisien 

kepencengan (Cs) dengan batasan tertentu. Masing-masing distribusi mempunyai sifat-

sifat tertentu.  

Tabel 2. 3. Parameter Statistik untuk Menentukan Jenis Distribusi 

No Distribusi Persyaratan

1 Normal (xrerata ± s) = 68,27%

(xrerata ± 2s) = 95,44%

Cs ≈ 0

Ck ≈ 3

2 Log Normal Cs = Cv
3 

+ 3Cv

Ck = Cv
8 

+ 6Cv
6

 + 15Cv
4
 + 16Cv

2
+3

3 Gumbel Cs = 1,14

Ck = 5,4

4 Log Pearson Selain dari nilai di atas  
Sumber: Triatmodjo (2010:250) 

Persamaan untuk perhitungan koefisien kepencengan (Cs) dan koefisien puncak 

(Ck): 

.       (2-15) 

 

.       (2-16) 

Dengan: 

Cs = skewness/ kepencengan 

Ck = kurtosis/ koefisien puncak 
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S = simpangan baku 

n = jumlah data 

Penetapan seri data yang akan dipakai dalam analisis dapat dilakukan dengan 2 

cara antara lain: 

1. Seri maksimum (maximum annual series) 

Metode ini dilakukan dengan mengambil suatu data maksimum setiap tahun. 

Metode ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a. Jumlah data dalam seri = panjang data yang tersedia 

b. Hanya besaran maksimum saja yang dianggap berpengaruh dalam analisis 

selanjutnya. 

Sedangkan kelemahan dari metode tersebut adalah besar hujan atau banjir kedua 

dalam suatu tahun yang mungkin lebih besar dari hujan atau banjir maksimum 

dalam tahun yang lain tidak diperhitungkan pengaruhnya dalam analisis yang 

berarti kurang realistis. 

2. Seri partial (partial series/PAT = peak above treshold) 

Metode dilakukan dengan cara: 

a. Menentukan batas bawah tertentu (treshold) dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu seperti alasan-alasan fisik hidrologis 

b. Semua besaran hujan yang lebih besar dari batas bawah tersebut diambil 

dalam satu seri, namun dalam praktek dianjurkan rata-rata jumlah data tidak 

lebih dari lima. 

2.5.1. Distribusi Normal 

Distribusi normal adalah simetris terhadap sumbu vertikal dan berbentuk 

lonceng yang juga disebut distribusi Gauss. Distribusi normal mempunyai dua 

parameter yaitu rerata µ dan deviasi standar σ dari populasi. Dalam praktek, nilai rerata 

x dan deviasi standar s diturunkan dari data sampel untuk menggantikan µ dan σ. Fungsi 

distribusi normal mempunyai bentuk: 

       (2-17) 

dengan X adalah variabel random dan p(X) adalah fungsi probabilitas kontinyu. 

Apabila variabel X ditulis dalam bentuk berikut: 

         (2-18) 

Maka persamaan (2-18) menjadi 

        (2-19) 
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dengan z adalah satuan standar, yang terdistribusi normal dengan rerata nol dan 

deviasi standar satu. Nilai z ditampilkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4. Faktor Frekuensi Distribusi Normal  
Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990

3.1 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993

3.2 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995

3.3 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997

3.4 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998

3.5 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998

3.6 0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999

3.7 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999

3.8 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999

3.9 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000  
Sumber: Triatmodjo (2010:220) 

 

Persamaan (2-19) dapat ditulis dalam bentuk lain sebagai berikut: 

X = 
  
+ K σ        (2-20) 

 dengan 
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X   = nilai pada periode ulang tertentu 

   = nilai rerata 

K = faktor frekuensi untuk sebaran normal (Tabel 2.5) 

σ = standart deviasi  

Tabel 2. 5. Faktor Frekuensi Untuk Sebaran Normal  

Tr K

1.001 -3.05

1.010 -2.33

1.050 -1.64

1.250 -0.84

2.000 0.00

2.500 0.25

4 0.67

5 0.84

10 1.28

20 1.64

25 1.71

50 2.05

100 2.33

200 2.58

500 2.88

1000 3.09  

Sumber: Hadisusanto (2011:40) 

2.5.2. Distribusi Log Normal 

Distribusi log normal digunakan apabila nilai-nilai dari variabel random tidak 

mengikuti distribusi normal, tetapi nilai logaritmanya memenuhi distribusi normal. 

Dalam hal ini fungsi densitas probabilitas diperoleh dengan melakukan transformasi, 

yang dalam hal ini digunakan persamaan transformasi berikut: 

y = ln x      atau    y = log x 

Parameter dari distribusi log normal adalah rerata dan deviasi standar dari y 

yaitu µy dan σy. Dengan menggunakan transformasi tersebut maka. 

      (2-21) 

Perhitungan distribusi log normal dilakukan dengan menggunakan tabel yang 

sama dengan distribusi normal yaitu Tabel 2.5. 

2.5.3. Distribusi Gumbel 

Distribusi gumbel banyak digunakan untuk analisis data maksimum, seperti 

untuk analisis frekuensi banjir. Persamaan yang digunakan adalah: 
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         (2-22) 

dengan 

X = nilai ekstrim 

   = nilai rata-rata 

Yt = reduced variate, merupakan fungsi probabilitas atau dengan rumus: 

        (2-23) 

Yn = reduced variate mean (Tabel 2.6.) 

Sn = standar deviasi variat (Tabel 2.6) 

σ  = simpangan baku (deviasi standar) 

Tabel 2. 6. Hubungan n(besar sampel) dengan Yn dan Sn 

n Yn Sn n Yn Sn n Yn Sn

8 0.4843 0.9043 39 0.5430 1.1388 70 0.5548 1.1854

9 0.4902 0.9288 40 0.5436 1.1413 71 0.5550 1.1863

10 0.4592 0.9496 41 0.5442 1.1436 72 0.5552 1.1873

11 0.4996 0.9676 42 0.5448 1.1458 73 0.5555 1.1881

12 0.5053 0.9933 43 0.5453 1.1480 74 0.5557 1.1890

13 0.5070 0.9971 44 0.5458 1.1499 75 0.5559 1.1898

14 0.5100 1.0095 45 0.5463 1.1519 76 0.5561 1.1906

15 0.5128 1.0206 46 0.5468 1.1538 77 0.5563 1.1915

16 0.5157 1.0316 47 0.5473 1.1557 78 0.5565 1.1923

17 0.5181 1.0411 48 0.5477 1.1574 79 0.5567 1.1930

18 0.5202 1.0493 49 0.5481 1.1590 80 0.5569 1.1938

19 0.5220 1.0565 50 0.5485 1.1607 81 0.5570 1.1945

20 0.5236 1.0628 51 0.5489 1.1623 82 0.5572 1.1953

21 0.5252 1.0696 52 0.5493 1.1638 83 0.5574 1.1959

22 0.5268 1.0754 53 0.5497 1.1658 84 0.5576 1.1967

23 0.5283 1.0811 54 0.5501 1.1667 85 0.5578 1.1973

24 0.5296 1.0864 55 0.5504 1.1681 86 0.5580 1.1980

25 0.5309 1.0915 56 0.5508 1.1696 87 0.5581 1.1987

26 0.5320 1.1961 57 0.5511 1.1708 88 0.5583 1.1994

27 0.5332 1.1004 58 0.5518 1.1721 89 0.5585 1.2001

28 0.5343 1.1047 59 0.5518 1.1734 90 0.5586 1.2007

29 0.5353 1.1086 60 0.5521 1.1747 91 0.5587 1.2013

30 0.5362 1.1124 61 0.5524 1.1759 92 0.5589 1.2020

31 0.5371 1.1159 62 0.5527 1.1770 93 0.5591 1.2026

32 0.5380 1.1193 63 0.5530 1.1782 94 0.5592 1.2032

33 0.5388 1.1226 64 0.5533 1.1793 95 0.5593 1.2038

34 0.5396 1.1255 65 0.5535 1.1803 96 0.5595 1.2044

35 0.5402 1.1285 66 0.5538 1.1814 97 0.5596 1.2049

36 0.5410 1.1313 67 0.5540 1.1824 98 0.5598 1.2055

37 0.5418 1.1339 68 0.5543 1.1834 99 0.5599 1.2060

38 0.5424 1.1363 69 0.5545 1.1844 100 0.5600 1.2065  
Sumber: Triatmodjo(2010:227) 
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2.5.4. Distribusi Log Pearson III 

Parameter-parameter statistik yang diperlukan dalam perhitungan Distribusi Log 

Pearson Type III adalah nilai rerata, simpangan baku (standar deviasi) dan koefisien 

kepencengan. 

Adapun prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut (Soemarto,1987:243):  

1. Mengubah data hujan harian maksimum sebanyak n buah, yaitu R1, R2,….Rn 

menjadi log R1, log R2,………log Rn. 

2. Menghitung nilai rerata dengan rumus 

n

Ri  log

    R log 1




n

i

 
 (2–24) 

3. Menghitung besarnya standar deviasi dengan rumus  

1  -n  

) Ri log - Ri log (

    S

n

1  i

2


   (2–25) 

4. Menghitung koefisien kepencengan dengan rumus 

3

n

1   i

3

S ) 2 -n  ( ) 1 -n  (

) Ri log - Ri log (n  

    Cs



  (2–26) 

5. Menghitung logaritma data debit dengan kala ulang tertentu 

Log R  =  R  log  + G . S   (2–27) 

Dimana  : Log R =  logaritma besarnya Hujan untuk periode ulang T tahun 

(m
3
/dtk) 

R log  =  rata-rata dari logaritma data Hujan (mm) 

G = faktor sifat distribusi Log Pearson Type III yang merupakan 

fungsi koefisien kepencengan (Cs) terhadap probabilitas (P) 

pada Tabel 2.7 

Si =  simpangan baku (standar deviasi) 

6. Mencari antilog dari log R untuk mendapatkan debit dengan kala ulang tertentu. 
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Tabel 2. 7. Faktor Sifat Distribusi Log Pearson Type III  

Skew Coef. 1.0101 1.0526 1.1111 1.25 2 5 10 25 50 100 200

(Cs)

99 95 90 80 50 20 10 4 2 1 0.5

3 -0.667 -0.665 -0.66 -0.636 -0.396 0.42 1.18 2.278 3.152 4.061 4.97

2.9 -0.69 -0.688 -0.681 -0.651 -0.39 0.44 1.196 2.277 3.134 4.013 4.909

2.8 -0.714 -0.711 -0.702 -0.666 -0.384 0.46 1.21 2.275 3.114 3.973 4.847

2.7 -0.74 -0.736 -0.724 -0.681 -0.376 0.479 1.224 2.272 3.097 3.932 4.783

2.6 -0.769 -0.762 -0.747 -0.695 -0.368 0.499 1.238 2.267 3.071 3.889 4.718

2.5 -0.799 -0.79 -0.771 -0.711 -0.36 0.518 1.25 2.262 3.048 3.845 4.652

2.4 -0.832 -0.819 -0.795 -0.725 -0.351 0.537 1.262 2.256 3.029 3.8 4.584

2.3 -0.867 -0.85 -0.819 -0.739 -0.341 0.555 1.274 2.248 2.997 3.753 4.515

2.2 -0.905 -0.882 -0.844 -0.752 -0.33 0.574 1.284 2.24 2.97 3.705 4.454

2.1 -0.946 -0.914 -0.869 -0.765 -0.319 0.592 1.294 2.23 2.942 3.656 4.372

2 -0.99 -0.949 -0.896 -0.777 -0.307 0.609 1.302 2.219 2.912 3.605 4.298

1.9 -1.037 -0.984 -0.92 -0.788 -0.294 0.627 1.31 2.207 2.881 3.553 4.223

1.8 -1.087 -1.02 -0.945 -0.799 -0.282 0.643 1.318 2.193 2.848 3.499 4.147

1.7 -1.14 -1.056 -0.97 -0.808 -0.268 0.66 1.324 2.179 2.815 3.444 4.069

1.6 -1.197 -1.093 -0.994 -0.817 -0.254 0.675 1.329 2.163 2.78 3.388 3.99

1.5 -1.256 -1.131 -1.018 -0.825 -0.24 0.69 1.333 2.146 2.745 3.33 3.91

1.4 -1.318 -1.163 -1.041 -0.832 -0.225 0.705 1.337 2.128 2.706 3.271 3.828

1.3 -1.388 -1.206 -1.064 -0.838 -0.21 0.719 1.339 2.108 2.666 3.211 3.745

1.2 -1.449 -1.243 -1.086 -0.844 -0.195 0.732 1.34 2.087 2.626 3.149 3.661

1.1 -1.518 -1.28 -1.107 -0.848 -0.18 0.745 1.341 2.066 2.585 3.087 3.575

1 -1.588 -1.317 -1.128 -0.852 -0.164 0.758 1.34 2.043 2.542 3.022 3.489

0.9 -1.66 -1.353 -1.147 -0.854 -0.148 0.769 1.339 2.018 2.498 2.967 3.401

0.8 -1.733 -1.388 -1.166 -0.856 -0.132 0.78 1.336 1.993 2.453 2.891 3.312

0.7 -1.806 -1.423 -1.183 -0.857 -0.116 0.79 1.333 1.967 2.407 2.824 3.223

0.6 -1.88 -1.458 -1.2 -0.857 -0.099 0.8 1.328 1.939 2.359 2.755 3.132

0.5 -1.965 -1.491 -1.216 -0.856 -0.083 0.808 1.323 1.91 2.311 2.686 3.041

0.4 -2.029 -1.524 -1.231 -0.855 -0.066 0.816 1.317 1.88 2.261 2.615 2.949

0.3 -2.104 -1.555 -1.245 -0.853 -0.05 0.824 1.309 1.849 2.211 2.544 2.856

0.2 -2.175 -1.586 -1.258 -0.85 -0.033 0.83 1.301 1.818 2.159 2.472 2.763

0.1 -2.225 -1.616 -1.27 -0.846 -0.017 0.836 1.292 1.785 2.107 2.4 2.67

0 -2.326 -1.645 -1.282 -0.842 0 0.842 1.282 1.751 2.064 2.064 2.576

0 -2.336 -1.645 -1.282 -0.824 0 0.842 1.282 1.75 2.054 2.326 2.576

-1 -2.4 -1.673 -1.292 -0.836 0.017 0.846 1.27 1.716 2 2.252 2.482

-2 -2.472 -1.7 -1.301 -0.83 0.033 0.85 1.258 1.68 1.945 2.178 2.388

-3 -2.544 -1.762 -1.309 -0.824 0.05 0.853 1.245 1.643 1.89 2.104 2.294

-4 -2.615 -1.75 -1.317 -0.816 0.066 0.855 1.231 1.606 1.834 2.029 2.201

-5 -2.686 -1.774 -1.323 -0.808 0.083 0.856 1.216 1.567 1.777 1.955 2.108

-6 -2.755 -1.797 -1.328 -0.8 0.099 0.857 1.2 1.528 1.72 1.88 2.016

-7 -2.824 -1.819 -1.333 -0.79 0.116 0.857 1.183 1.488 1.633 1.8 1.936

-8 -2.891 -1.839 -1.336 -0.78 0.132 0.856 1.166 1.484 1.608 1.733 1.837

-9 -2.957 -1.858 -1.339 -0.769 0.148 0.854 1.147 1.407 1.549 1.66 1.749

-1 -3.022 -1.877 -1.34 -0.758 0.164 0.852 1.108 1.366 1.492 1.588 1.664

-1.1 -3.087 -1.894 -1.341 -0.745 0.18 0.848 1.107 1.324 1.435 1.518 1.581

-1.2 -3.149 -1.91 -1.34 -0.732 0.195 0.844 1.086 1.282 1.379 1.449 1.424

-1.3 -3.211 -1.925 -1.339 -0.719 0.21 0.838 1.064 1.24 1.324 1.383 1.351

-1.4 -3.271 -1.938 -1.337 -0.705 0.225 0.832 1.041 1.196 1.27 1.316 1.282

-1.5 -3.33 -1.961 -1.333 -0.69 0.24 0.825 1.018 1.157 1.217 1.256 1.216

-1.6 -3.388 -1.962 -1.329 -0.675 0.254 0.817 0.994 1.116 1.168 1.197 1.155

-1.7 -3.444 -1.972 -1.324 -0.66 0.268 0.808 0.97 1.075 1.116 1.14 1.097

-1.8 -3.499 -1.981 -1.318 -0.643 0.282 0.799 0.945 1.035 1.069 1.087 1.044

-1.9 -3.533 -1.989 -1.31 -0.627 0.294 0.788 0.92 0.996 1.023 1.037 0.995

-2 -3.605 -1.996 -1.302 -0.609 0.307 0.777 0.895 0.969 0.98 0.99 0.949

-2.1 -3.656 -2.001 -1.294 -0.592 0.319 0.765 0.869 0.923 0.939 0.346 0.907

-2.2 -3.705 -2.006 -1.284 -0.574 0.33 0.732 0.849 0.888 0.9 0.905 0,889

-2.3 -3.753 -2.009 -1.274 -0.555 0.341 0.739 0.819 0.855 0.864 0.867 0.869

-2.4 -3.8 -2.011 -1.262 -0.537 0.351 0.725 0.795 0.823 0.83 0.832 0.833

-2.5 -3.845 -2.012 -1.25 -0.518 0.36 0.711 0.771 0.793 0.796 0.799 0.8

-2.6 -3.889 -2.013 -1.238 -0.499 0.368 0.696 0.747 0.764 0.768 0.769 0.769

-2.7 -3.932 -2.011 -1.224 -0.479 0.376 0.681 0.724 0.738 0.74 0.74 0.741

-2.8 -3.973 -2.01 -1.21 -0.46 0.384 0.666 0.702 0.712 0.714 0.734 0.714

-2.9 -4.013 -2.007 -1.195 -0.44 0.33 0.651 0.681 0.683 0.689 0.69 0.69

-3 -4.051 -2.003 -1.18 -0.42 0.39 0.636 0.66 0.666 0.666 0.667 0.667

Percent Change

 

   Sumber : Soemarto (1987 : 245) 
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2.6. Uji Kesesuaian Distribusi Frekuensi 

Uji kesesuaian distribusi dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran hipotesa, 

dalam hal ini hipotesa distribusi frekuensi data hujan. Sebelum dilakukan perhitungan 

dan analisa, keandalan data perlu dipastikan terlebih dahulu. Pengujian dilakukan untuk 

memastikan ketepatannya agar hasil perhitungan tersebut dapat dipergunakan untuk 

proses perhitungan selanjutnya. 

Dalam kajian ini dilakukan uji kesesuaian distribusi yang berguna untuk 

mengetahui apakah data yang ada sesuai dengan jenis sebaran teoritis yang dipilih, 

maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Pengujian ini dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu Uji Kai Kuadrat (Chi Square) dan Uji Smirnov Kolmogorov. 

2.6.1. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji kesesuaian Smirnov-Kolmogorov ini digunakan untuk menguji simpangan 

secara mendatar. Uji ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Data curah hujan diurutkan dari kecil ke besar 

2. Menghitung besarnya harga probabilitas dengan persamaan Weibull sebagai 

berikut : 

%100x
)1n(

m
)x(P




 (2–28) 

dimana : 

 P = Probabilitas (%) 

 m = Nomor urut data 

 n = Jumlah data 

3. Hitung nilai peluang teoritis, P(x<), dengan rumus P(x<) = 1 – P(x) 

4. Hitung fungsi f(t) dengan rumus: 

x
S

)XX(
)t(f




 (2–29) 

5. Berdasarkan nilai f(t) tentukan luas daerah kurva distribusi normal P’(x) , 

dimana luas kurva distribusi normal ditunjukkan pada Lampiran. Nilai P’(x) 

didapat dengan rumus P’(x) = 1 – Luas kurva 

6. Hitung P’(x<) dengan rumus, P’(x<) = 1 – P’(x) 

7. Hitung nilai HIT dengan rumus HIT = P’(x<) – P(x<)  
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8. Apabila harga HIT < cr, maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan 

yang terjadi masih dalam batas-batas yang dijinkan . Nilai cr dapat dilihat 

pada tabel 2.8. 

Tabel 2. 8. Nilai Kritis ( cr) Smirnov – Kolmogorov 

20 15 10 5 1

1 0.9 0.925 0.95 0.975 0.995

2 0.684 0.726 0.776 0.842 929

3 0.565 0.597 0.642 0.708 0.829

4 0.494 0.525 0.564 0.624 0.734

5 0.446 0.474 0.51 0.563 0.669

6 0.41 0.436 0.47 0.521 0.618

7 0.381 0.405 0.438 0.486 0.577

8 0.358 0.381 0.411 0.457 0.543

9 0.339 0.36 0.388 0.432 0.514

10 0.322 0.342 0.368 0.409 0.486

11 0.307 0.326 0.352 0.391 0.468

12 0.295 0.313 0.338 0.375 0.45

13 0.284 0.302 0.325 0.361 0.433

14 0.274 0.292 0.314 0.349 0.418

15 0.266 0.283 0.304 0.338 0.404

16 0.258 0.274 0.295 0.328 0.391

17 0.25 0.266 0.286 0.318 0.38

18 0.244 0.259 0.278 0.309 0.37

19 0.237 0.252 0.272 0.301 0.361

20 0.231 0.246 0.264 0.294 0.352

Rumus 

Asimtotik

Ukuran 

Sampel (n)

Level  of  Significance  a (persen)

n

1.07

n

1.14

n

1.22

n

1.36

n

1.63

 
Sumber :  Limantara (2010 :65) 

2.6.2. Uji Chi-Kuadrat 

Uji Chi Square dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi 

peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang 

dianalisis (Soewarno, 1995:194). Adapun langkah-langkah perhitungan dari uji chi 

Square ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan jumlah kelas dengan menggunakan persamaan Sturgess . 

K  =  1 + 3,322 log n   (2–30) 

2. Menghitung 
2
 hitung  dengan rumus 

Ej

) Ej - Oj (

  

k

1  j

2

2






 (2–31) 
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dimana  :  
2
 hit   =  nilai Chi Square hitung 

  k         =  jumlah kelas 

  Oj =  frekuensi pengamatan kelas 

  Ej =  frekuensi teoritis kelas 

3. Menentukan 
2
 dari tabel dengan menentukan taraf signifikan (a) dan 

derajat kebebasan () 

4. Menyimpulkan hasil perhitungan apabila 
2
 hitung < 

2
cr maka distribusi 

terpenuhi dan apabila nilai 
2
 hitung > 

2
 cr maka distribusi tidak terpenuhi. 

Besarnya nilai 
2
cr dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2. 9. Nilai Kritis untuk Distribusi Chi Kuadrat (
2
) 

0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005

1 0.000039 0.00016 0.00098 0.00393 3.841 5.024 6.635 7.879

2 0.01 0.0201 0.0506 0.103 5.991 7.378 9.21 10.597

3 0.0717 0.115 0.216 0.352 7.815 9.348 11.345 12.838

4 0.207 0.297 0.484 0.711 9.488 11.143 13.277 14.86

5 0.412 0.554 0.831 1.145 11.07 12.832 15.086 16.75

6 0.676 0.872 1.237 1.635 12.592 14.449 16.812 18.548

7 0.989 1.239 1.69 2.167 14.067 16.013 18.475 20.278

8 1.344 1.646 2.18 2.733 15.507 17.535 20.09 21.955

9 1.735 2.088 2.7 3.325 16.919 19.023 21.666 23.589

10 2.156 2.558 3.247 3.94 18.307 20.483 23.209 25.188

11 2.603 3.053 3.816 4.575 19.675 21.92 24.725 26.757

12 3.074 3.571 4.404 5.226 21.026 23.337 26.217 28.3

13 3.565 4.107 5.009 5.892 22.362 24.736 27.688 29.819

14 4.075 4.66 5.629 6.571 23.685 26.119 29.141 31.319

15 4.601 5.229 6.262 7.261 24.996 27.488 30.578 32.801

16 5.142 5.812 6.908 7.962 26.296 28.845 32 34.267

17 5.697 6.408 7.564 8.672 27.587 30.191 33.409 35.718

18 6.265 7.015 8.231 9.39 28.869 31.526 34.805 37.156

19 6.884 7.633 8.907 10.117 30.144 32.852 36.191 38.582

20 7.434 8.26 9.591 10.851 31.41 34.17 37.566 39.997

21 8.034 8.897 10.283 11.591 32.671 35.479 38.932 41.401

22 8.643 9.542 10.982 12.338 33.924 36.781 40.289 42.796

23 9.26 10.196 11.689 13.091 36.172 38.076 41.638 44.181

24 9.886 10.856 12.401 13.848 36.415 39.364 42.98 45.558

25 10.52 11.524 13.12 14.611 37.652 40.646 44.314 46.928

26 11.16 12.198 13.844 15.379 38.885 41.923 45.642 48.29

27 11.808 12.879 14.573 16.151 40.113 43.194 46.963 49.645

28 12.461 13.565 15.308 16.928 41.337 44.461 48.278 50.993

29 13.121 14.256 16.047 17.708 42.557 45.722 49.588 52.336

30 13.787 14.953 16.791 18.493 43.773 46.979 50.892 53.672

Dk
a  derajat kepercayaan

 
Sumber : Bonnier, 1980 (dalam Soewarno,1995 : 223) 
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2.7. Intensitas Hujan 

Sebelum melakukan perhitungan debit banjir rancangan (Design Flood) 

diperlukan perhitungan intensitas hujan. Analisis intensitas curah hujan ini dapat 

diproses dari data curah hujan yang telah terjadi di masa lampau. Intensitas hujan dapat 

diperoleh dari data hujan otomatis sehingga diperoleh hujan dengan durasi singkat. 

Apabila data yang tersedia adalah data hujan harian Mononobe (Suyono dan Takeda, 

1983) memberikan persamaan sebagai berikut: 

3

2

24 . 









T

t

t

R
I T                                                                              (2-32) 

dimana: 

IT = intensitas curah hujan dalam T jam (mm/jam) 

R24 = curah hujan harian (mm) 

T = waktu hujan dari awal sampai jam ke t  (jam) 

t = lama curah hujan (jam) 

 

2.8. Distribusi Hujan Metode ABM 

Distribusi hujan (agihan hujan) jam-jaman ditetapkan dengan cara pengamatan 

langsung terhadap data pencatatan hujan jam-jaman pada stasiun yang paling 

berpengaruh pada DAS. Bila tidak ada maka bisa menirukan perilaku hujan jam-jaman 

yang mirip dengan daerah setempat pada garis lintang yang sama. Distribusi tersebut 

diperoleh dengan pengelompokan tinggi hujan ke dalam range dengan tinggi tertentu. 

Dari data yang telah disusun dalam range tinggi hujan tersebut dipilih distribusi tinggi 

hujan rancangan dengan berdasarkan analisis frekuensi dan frekuensi kemunculan 

tertinggi pada distribusi hujan jam-jaman tertentu. Selanjutnya prosentase hujan tiap 

jam terhadap tinggi hujan total pada distribusi hujan yang ditetapkan. 

Pemilihan durasi hujan kritis (Critical Storm Duration), pada prinsipnya 

tergantung pada luas DPS dan pengaruh-pengaruh lain seperti luas genangan waduk dan 

konfigurasi bangunan pelimpah, sehingga untuk setiap bendungan walaupun memiliki 

luas DPS yang sama belum pasti durasi hujan kritisnya sama. 

Pemilihan durasi hujan dengan pola distribusinya sangat berpengaruh pada hasil 

banjir desain yang diperhitungkan. Curah hujan yang sama yang terdistribusi dengan 

dengan curah hujan yang panjang akan menghasilkan puncak banjir yang lebih rendah 

dibanding dengan yang terdistribusi dengan durasi yang pendek. 



33 

 

 

 

Bila data hidrograf banjir dari pos duga air otomatis dan data distribusi hujan 

jam-jaman dari stasiun hujan otomatis tidak tersedia, pola distribusi hujan dapat 

ditetapkan dengan metode ABM (alternating block method). 

Alternating block method adalah cara sederhana untuk membuat hyetograph 

rencana dari kurva intensitas durasi frekuensi (Chow et al,1988). Hyetograph rencana 

yang dihasilkan oleh metode ini adalah hujan yang terjadi dalam n rangkaian interval 

waktu yang berurutan dengan durasi ∆t selama waktu Td = n∆t. Untuk periode ulang 

tertentu , intensitas hujan diperoleh dari kurva intensitas durasi frekuensi pada setiap 

durasi waktu ∆t, 2∆t, 3∆t,....... Kedalaman hujan diperoleh dari perkalian antara 

intensitas hujan dan durasi waktu tersebut. Pebedaan antara nilai kedalaman hujan yang 

berurutan merupakan pertambahan hujan dalam interval waktu ∆t. Pertambahan hujan 

tersebut (blok-blok), diurutkan kembali ke dalam rangkaian waktu dengan intensitas 

hujan maksimum berada pada tengah-tengah durasi hujan Td dan blok-blok sisanya 

disusun dalam urutan menurun secara bolak-balik pada kanan dan kiri blok tengah. 

Dengan demikian telah terbentuk hyetograph rencana seperti ditunjukkan pada gambar 

2.14. 

 

Gambar 2. 15. Hyetograph dengan Metode ABM 

Sumber: Triatmodjo(2010:270) 

 

2.9. Koefisien Pengaliran (run-off coeffisien) 

Koefisien Pengaliran (C) adalah perbandingan antara jumlah air yang mengalir 

di suatu daerah akibat turunnya hujan dengan jumlah air hujan yang turun di daerah 

tersebut. Besarnya koefisien pengaliran tergantung pada daerah pengaliran dan 

karakteristik hujan pada suatu daerah yang meliputi: keadaan hujan, luas dan bentuk 
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daerah pengaliran, kemiringan daerah pengaliran, daya infiltrasi dan perkolasi tanah, 

kebasahan tanah, suhu, udara, angin, evaporasi, tata guna lahan.  

HujanCurahJumlah

LimpasanJumlah
C                                                                  (2-33)  

Tabel 2. 10. Koefisien limpasan (oleh Mononobe) 

Kondisi pengaliran dan sungai Harga dari f

Daerah pengunungan yang curam 0,75-0.90

Daerah pegunungan tersier 0,70-0,80

Tanah bergelombang dan hutan 0,50-0,75

Tanah daratan yang ditanami 0,45-0,60

Persawahan yang diairi 0,70-0,80

Sungai di daerah pegunungan 0,75-0,85

Sungai kecil di dataran 0,45-0,75

Sungai besar yang lebih dari 

setengah daerah pengalirannya 

terdiri dari dataran

0,50-0,75
 

Sumber : Sosrodarsono (1989 : 38) 

Pada DAS dengan berbagai tata guna lahan yang berbeda dapat ditetapkan 

dengan mengambil nilai rata-rata berdasarkan bobot luas (Chow dkk,1988). Pendekatan 

untuk menggambarkan hubungan antara besaran debit maksimum (peak flow) dan 

volume banjir dengan luas tata guna lahan adalah dengan meminimalkan nilai koefisien 

limpasan gabungan (Ckomposit). Nilai koefisien limpasan gabungan merupakan fungsi 

luas dan nilai koefisien limpasan masing-masing tata guna lahan. Rumus umum 

koefisien limpasan gabungan sebagaimana ditulis pada persamaan berikut. 

 
total

nn

A

ACACACA ...........C
   C 332211

komposit




  (2–34) 

dengan: 

Ckomposit = koefisien limpasan gabungan 

C1  = koefisien kimpasan jenis tata guna lahan 1 

A1  = luasan jenis tata guna lahan 1 

Atotal = luas seluruh DAS 

n  = banyaknya jenis tat guna lahan 
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2.10. Aliran Dasar (Base Flow) 

Secara umum hidrograf tersusun dari dua komponen, yaitu aliran permukaan, 

yang berasal dari aliran langsung air hujan, dan aliran dasar (base flow).Aliran dasar 

berasal dari air tanah yang pada umumnya tidak memberikan respon yang cepat 

terhadap hujan. Sedangkan aliran permukaan berasal dari hujan efektif.  

Hidrograf aliran langsung dapat diperoleh dengan memisahkan hidrograf dari 

aliran dasarnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya adalah metode 

garis lurus (straight line method), metode panjang dasar tetap (fixed base method) dan 

metode kemiringan berbeda (variable slope method). (Harto, 1993:156) 

 

Gambar 2. 16. Beberapa metode pemisahan aliran dasar dan aliran langsung 

Sumber: Soemarto (1999:86) 

Selain 3 (tiga) metode diatas, apabila debit pengamatan dilokasi tidak diketahui 

maka aliran dasar juga dapat diperoleh dengan persamaan debit aliran dasar (QB) denga 

variabel luas DAS dan kerapatan jaringan sungai. Dengan rumus sebagai berikut (Harto, 

1993:168):   

QB = 0,4751 . A
0,6444

 . D
0,9430

                              (2-35) 

dimana: 

QB = Aliran dasar (m
3
/det) 

A = Luas DAS (km
2
) 

D = Kerapatan jaringan sungai , yaitu jumlah panjang sungai semua tingkat tiap 

satuan luas DAS 



36 

 

 

 

2.11. Hidrograf Satuan   

Teori klasik hidrograf berasal dari hubungan antara hujan efektif dengan 

limpasan langsung. Hubungan tersebut merupakan salah satu komponen model 

watershed yang umum. Dalam bentuk definisi yang lebih sederhana hidograf satuan 

suatu DAS adalah suatu limpasan langsung yang diakibatkan oleh satu satuan hujan 

efektif, yang terbagi rata dalam waktu dan ruang (Soemarto, 1999:86). Ada beberapa 

macam metode untuk menganalisa hidrograf, antara lain HSS Nakayasu, HSS Synder, 

HSS Gamma-1 dan HSS Isochrones. Pada studi ini digunakan metode Nakayasu. 

Teori hidrograf satuan merupakan penerapan teori sistem linear dalam hidrologi 

Daerah Aliran Sungai yang dipandang sebagai proses black box dan sistemnya ditandai 

oleh tanggapan (response) debit Q terhadap input tertentu. Inputnya adalah hujan 

merata, yaitu hujan dengan intensitas konstan sebesar i dan durasi T yang terbagi rata di 

atas DAS (Soemarto, 1999:86).  

T

i

t

Black Box

Q

t

Limpasan langsung

input response

Hujan efektif

 
Gambar 2. 17. Hubungan antara hujan efektif dengan limpasan langsung 

Sumber: Soemarto (1999:86) 

Tujuan dari hidrograf satuan adalah untuk memperkirakan hubungan antara 

hujan efektif dan aliran permukaan. Untuk menghitung limpasan akibat hujan yang 

lain, maka harus berpedoman bahwa sistem linier dan waktu tidak berubah (time 

invariant). Anggapan liniearitas ini dalam teori klasik terbagi menjadi 3 (tiga) prinsip, 

yaitu sebagai berikut (Soemarto, 1999:86): 

1. Anggapan lebar dasar yang konstan 

Dalam suatu DAS, hidrograf satuan dihasilkan oleh hujan-hujan efektif 

yang sama durasinya, mempunyai lebar dasar yang sama, tidak memandang 

berapa besar intensitas hujannya seperti pada gambar 2.17 dibawah ini.  
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             Gambar 2. 18.Prinsip lebar dasar yang konstan. 

  Sumber: Soemarto (1999:87) 

2. Anggapan proporsional antara aliran/hujan efektif 

Dalam suatu DAS, besar limpasan langsung berbanding lurus terhadap 

tinggi (d) curah hujan efektif (hujan netto), yang berlaku bagi semua hujan 

dalam durasi yang sama seperti pada gambar 2.18 dibawah ini. 

 
Gambar 2. 19. Prinsip proporsional antara aliran/hujan efektif. 

Sumber: Soemarto (1999:87) 

3. Anggapan superposisi 

Dalam suatu DAS, limpasan-limpasan langsung yang terjadi akibat hujan 

efektif yang berurutan, besarnya sama dengan jumlah limpasan langsung 

yang dihasilkan oleh masing-masing hujan efektif tersebut, dengan 

memperhitungkan waktu hujan yang terjadi seperti pada gambar 2.19 

dibawah ini. 



38 

 

 

 

 
Gambar 2. 20. Prinsip superposisi. 

Sumber: Soemarto (1999:87) 

Departemen Pekerjaan Umum RI telah dijadikan hidrograf satuan sintetik 

metode DR. Nakayasu menjadi salah satu rujukan untuk perhitungan banjir rancangan 

di Indonesia. Sehingga saat ini di Indonesia sering menggunakan metode ini dalam 

perhitungan mencari debit limpasan dari curah hujan efektif. 

Adapun langkah-langkah dalam perhitungan dengan menggunakan metode 

hidrograf satuan sintetik Nakayasu adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan luas DAS (A) yang akan diuji, panjang sungai utamanya (L) dan 

parameter hidrograf (α) dengan kriteria sebagai berikut: 

a = 2   =>  Pada daerah pengaliran biasa  

a =1,5  => Pada bagian naik hydrograf lambat, dan turun  cepat 

a = 3 => Pada bagian naik hydrograf cepat, turun lambat 

2. Menentukan Time leg (tg) atau waktu antara hujan sampai debit puncak banjir 

(jam) dengan kriteria sebagai berikut: 

- Sungai dengan panjang alur L   15 km  

  tg = 0,4 + (0,058 . L)                                                                     (2-36) 

- Sungai dengan panjang alur L  15 km 

  tg = 0,21 . L
0,7

                                                                                  (2-37) 

3. Menentukan satuan waktu hujan (tr) dengan kisaran sebagai berikut: 

 tr = 0,5 tg sampai tg                                                                       (2-38) 
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4. Menghitung nilai tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir 

dalam jam (Tp) dengan rumus sebagai berikut: 

Tp  =  tg + 0,8 tr                                                                                              (2-39) 

5. Menghitung nilai Waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari puncak 

sampai 30% dari debit puncak dalam jam (T0,3) dengan rumus sebagai 

berikut: 

T0,3 = a tg                                                                                       (2-40) 

6. Menghitung nilai (TP+T0,3) dan (TP+T0,3+1,5 T0,3) 

7. Menghitung hujan netto atau efektif (R0) dengan rumus sebagai berikut: 

R0 = 
A

 UHVol
                                                                           (2-41) 

8. Menghitung debit puncak hidrograf satuan dalam (m
3
/det), dengan rumus 

sebagai berikut: 








 



3,0p
0.3T3,6

oA.R
pQ

T

                                                           (2-42) 

9. Menentukan debit waktu kurva naik Q(t) saat (0 < t ≤ Tp), dengan rumus 

sebagai berikut: 
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dimana: 

Q(t) =  Debit pada jam ke t (m
3
/dtk) 

t =  Waktu (jam) 

10. Menentukan debit waktu kurva turun Q(t) saat (TP   t   (TP+T0,3)), dengan 

rumus sebagai berikut: 
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                         (2-44) 

11. Menentukan debit waktu kurva turun Q(t) saat ((Tp+T0,3) t (Tp 

+T0,3+1,5T0,3)), dengan rumus sebagai berikut: 

 

Q Qp 

p 

t 

t 

( ) 

( , ) 

, 
, 

, 

,   

  

 
0 3 

0 3 

0 3 

0 5 

1 5 

T T 

T 

          (2-45) 

12. Menentukan debit waktu kurva turun Q(t) saat (t > (Tp+T0,3+1,5T0,3)), dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Gambar 2. 21. Hidrograf Satuan Sintetik Metode Nakayasu 

Sumber: Soemarto (1999:102) 

 

2.12. Pasang Surut 

Air laut akan bergerak pada muka air rendah, beberapa saat kemudian akan 

menjadi lebih tinggi dan akhirnya mencapai maksimum. Setelah itu muka air akan turun 

kembali sampai elevasi terendah dan kemudian naik kembali. Perubahan elevasi muka 

air laut sebagai fungsi waktu tersebut diebabkan oleh adanya pasang surut. 

Pasang surut adalah flukstuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-

benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Meskipun 

massa bulan lebih kecil dari matahari namun pengaruh gaya tarik bulan lebih dominan. 

Hal ini disebabkan faktor jarak bulan yang lebih dekat ke bumi daripada jarak matahari 

ke bumi. Gaya tarik bulan yang mempengaruhi pasang surut adalah 2,2 kali lebih besar 

daripada gaya tarik matahari.  

Gerak muka air di daerah pantai dengan periode beberapa jam dikelompokkan 

dalam gerak pasang surut muka air. Pengukuran gerak muka air pasang surut diperlukan 

untuk mengetahui beberapa elevasi muka air yang digunakan untuk keperluan 

perencanaan elevasi suatu bangunan pantai atau kajian backwater pada muara sungai. 

2.12.1. Kurva Pasang Surut 

Pada gambar berikut menunjukkan contoh hasil pencatatan muka air laut sebagai 

fungsi waktu (kurva pasang surut). Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air 

tertinggi  (puncak air pasang) dan air terendah (lembah air surut) yang berturutan. 

Periode pasang surut adalah waktu yang diperlukan dari posisi muka air rerata ke posisi 
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yang sama berikutnya. Periode pasang surut bisa 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit, 

hal tersebut tergantung tipe pasang surut pada lokasi studi. Periode pada saat muka air 

naik disebut pasang, sedangkan pada saat turun disebut surut.  

2.12.2. Tipe Pasang Surut 

Bentuk pasang surut pada setiap tempat di permukaan bumi tidak selalu sama, 

dalam hal ini sangat tergantung pada posisi tempat yang bersangkutan serta keadaan 

topografi dasar laut. Dalam oseanografi, pasang surut dikelompokkan dalam empat tipe, 

yaitu: 

a. Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide), yaitu tipe pasang surut dimana 

dalam selang waktu 12 jam (setengah hari) terjadi satu kali air pasang dan satu 

kali air surut. Jadi dalam satu hari penuh (24 jam) terjadi dua kali pasang dan 

dua kali surut. 

b. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide), yaitu tipe pasang surut dimana dalam 

waktu 24 jam (satu hari) hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. 

c. Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing 

semidiurnal), yaitu tipe pasang surut dimana waktu 24 jam (satu hari) terjadi dua 

kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya berbeda. 

Pasang surut ini banyak terjadi di perairan Indonesia Timur. 

d. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing 

diurnal), yaitu tipe pasang surut dimana waktu 24 jam (satu hari) terjadi satu kali 

air pasang dan satu kali air surut, tetapi kadang-kadang terjadi dua kali pasang 

dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. 

 

Gambar 2. 22. Tipe Pasang Surut 

Sumber: Triadmodjo (1999:123) 
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Gambar 2. 23. Sebaran Pasang Surut di Perairan Indonesia 

Sumber: Triadmodjo (1999:121) 

2.12.3. Definisi Elevasi Pasang Surut 

Elevasi muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan suatu elevasi 

yang ditetapkan berdasar data pasang surut. Elevasi tersebut yang akan digunakan 

sebagai acuan pada analisa teknik pantai. Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Muka air tinggi (high water level), muka air tertinggi yang dicapai pada saat air 

pasang dalam satu siklus pasang surut. 

2. Muka air rendah (low water level), kedudukan air terendah yang dicapai pada 

saat air surut dalam satu siklus pasang surut. 

3. Muka air tinggi rerata (mean high water level, MHWL), adalah rerata dari muka 

air tinggi selama periode 18,6 tahun. 

4. Muka air rendah rerata (mean low water level, MLWL), adalah rerata dari muka 

air rendah selama periode 18,6 tahun.  

5. Muka air laut rerata (mean sea level, MSL), adalah muka air rerata antara muka 

ar tinggi rerata dan muka air rendah rerata. Elevasi digunakan  sebagai referensi 

untuk elevasi di daratan.  

6. Muka air tinggi tertinggi (highest high water level, HHWL), adalah air tertinggi 

pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

7. Air rendah terendah (lowest low water level, LLWL), adalah air terendah pada 

saat pasang surut purnama atau bulan mati. 
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2.12.4. Komponen Pasang Surut 

Komponen pasang surut merupakan komponen-komponen yang dapat 

membangkitkan pasang surut. Komponen ini dinamakan konstanta harmonik karena 

sifatnya periodik terhadap waktu, yaitu sesuai dengan gaya-gaya penyebabnya yang 

periodik. Berikut ini adalah 8 konstanta pasang surut utama 

Tabel 2. 11 Konstanta Harmonik Utama Pasang Surut 

Nama Konstanta Keterangan Kecepatan sudut Kelompok

(derajat/jam)

K1 dipengaruhi oleh deklinasi bulan dan matahari 15.04 Diurnal

O1 dipengaruhi oleh deklinasi bulan 13.94 Diurnal

P1 dipengaruhi oleh deklinasi matahari 14.93 Diurnal

S2 Dipengaruhi oleh matahari 30 Semi diurnal

M2 Dipengaruhi oleh bulan 29.98 Semi diurnal

N2
Dipengaruhi oleh perubahan jarak akibat lintasan 

bulan yang berbentuk ellips
28.44 Semi diurnal

K2
Dipengaruhi oleh perubahan jarak akibat lintasan 

matahari yang berbentuk ellips
30.08 Semi diurnal

M4 Kecepatan sudutnya 2 kali kecepatan sudut M2 59.97 Semi diurnal
 

Dari konstanta-konstanta harmonik utama pasang surut tersebut, ada 4 (empat) 

buah konstanta  harmonik yang dapat menentukan tipe pasang surut seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Keempat konstanta tersebut adalah K1, O1, M2, dan S2. dalam 

hal ini, klasifikasi tipe pasang surut didasarkan pada perbandingan antara jumlah 

amplitudo konstanta-konstanta diurnal (K1, O1) dengan jumlah amplitude konstanta-

konstanta semi diurnal  (M2, S2).  Perbandingan jumlah amplitudo tersebut dikenal 

sebagai “Formzal”, yaitu : 

 (2-47) 

Tipe-tipe pasang surut dapat diklasifikasikan dengan menggunakan harga F di 

atas sesuai dengan ketentuan berikut : 

0 < F < 0.25 :  Pasang surut harian ganda  

0.25 < F < 1.50 :  Pasang surut campuran condong ke ganda  

1.50 < F < 3.00 :  Pasang surut campuran condong ke tunggal 

F > 3.00 :  Pasang surut harian tunggal  



44 

 

 

 

2.12.5. Peramalan Pasang Surut 

Untuk peramalan pasang surut diperlukan data amplitudo dan beda fasa dari 

masing-masing komponen pembangkit pasang surut. Dari data pasang-surut hasil 

pengukuran dapat ditentukan besaran komponen pasang-surut atau konstanta harmonik, 

yaitu besaran amplitudo dan fase dari tiap komponen pasang surut. Metode yang dapat 

digunakan untuk menentukan amplitudo dan beda fasa adalah metode least square. 

Berdasarkan nilai amplitude dan beda fasa dapat dilakukan peramalan pasang 

surut dengan persamaan gerak harmonik sebagai berikut: 

(2-48) 

dengan: 

η (t) = elevasi muka air pada waktu t (m) 

So = elevasi muka air rerata (m) 

Ak = amplitudo (m) 

k = kecepatan sudut (˚/jam) 

Φk = beda fasa (˚) 

 

2.13. Analisa Profil Aliran 

Elevasi muka air pada alur sungai perlu dianalisis untuk mengetahui pada sisi 

mana terjadi luapan pada alur sungai atau juga dapat digunakan untuk mengetahui 

dimana terjadi hambatan pada alur sungai, Sehingga dapat ditentukan dimensi dari 

perbaikan sungai.  

Sebagai alat bantu analisa  profil muka air digunakan program HEC-RAS versi 

4.1 untuk kondisi aliran steady (tanpa pasang surut) dan unsteady (dengan pengaruh 

pasang surut). Prosedur perhitungan didasarkan pada penyelesaian persamaan aliran 

satu dimensi melalui saluran terbuka. Aliran satu dimensi ditandai dengan besarnya 

kecepatan yang sama pada seluruh penampang atau digunakan kecepatan rata-rata. 

2.13.1. Persamaan Energi 

Persamaan energi digunakan sebagai dasar perhitungan untuk aliran steady 

dalam saluran terbuka, diberikan oleh persamaan berikut ini (Chow, 1997:243) : 

ef2

2

2
221

2

1
11 hhz

g2

U
hz

g2

U
h aa    (2-49) 

Dengan : g = percepatan gravitasi (m
2
/dtk) 

 hf  = kehilangan tinggi akibat gesekan (m) 
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 he  = kehilangan tinggi akibat perubahan penampang (m) 

 U  = kecepatan rerata (m/dtk) 

 α  = koefisien distribusi kecepatan  

 z  = ketinggian dari datum (m) 

 h = kedalaman air (m) 

 
Gambar 2. 24.Energi Dalam Saluran Terbuka 

Sumber : Chow (1997:239) 

2.13.2. Kehilangan Tinggi Energi 

Kehilangan tinggi energi  pada penampang sungai diakibatkan oleh gesekan dan 

perubahan penampang. Kehilangan akibat gesekan dievaluasi sebagai hasil dari 

kemiringan garis energi Sf  dan panjang L (Anonim, 2001:2-3), seperti terlihat dalam 

persamaan berikut   : 

ff SLh .                                                                                     (2-50) 

2

f
K

Q
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  (2-51) 
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   (2-52) 

Dengan : hf = kehilangan energi akibat gesekan (m) 

 L = jarak antar sub bagian (m) 

 Sf = kemiringan garis energi (friction slope) 

 K = pengangkutan aliran tiap sub bagian 

 Q = debit air (m
3
/dtk) 
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Adapun kehilangan tinggi energi akibat perubahan penampang terdiri dari dua 

yaitu akibat kontraksi dan ekspansi. Kontraksi dan ekspansi terjadi akibat back water 

yang disebabkan perubahan penampang, atau perubahan kemiringan dasar saluran yang 

sangat curam sekali. Kehilangan tinggi energi akibat kontraksi dan ekspansi dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : (Anonim, 2001:2-11) 

 
g2

V

g2

V
Ch
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11

2

22
e

a


a
   (2-53) 

Dengan :  C : koefisien akibat kehilangan tinggi kontraksi dan ekspansi 

Program ini akan mengasumsi, kontraksi terjadi jika tinggi kecepatan di hilir 

lebih besar dari tinggi kecepatan di hulu dan ekspansi terjadi pada kondisi sebaliknya. 

2.13.3. Persamaan Kontinuitas 

Dasar persamaan kontinuitas adalah hukum konservasi massa. Hukum 

konservasi (kekekalan) massa menyatakan bahwa laju aliran massa netto di dalam 

elemen adalah sama dengan laju perubahan massa tiap satuan waktu. Secara sederhana 

hukum kontinuitas dapat ditulis dengan persamaan berikut:  

V1A1 = V2 A2  (2-54) 

Dengan :  Q = debit (m
3
/dtk) 

  A = luas penampang (m
2
) 

  v = kecepatan (m/dtk) 

2.13.4. Persamaan Momentum  

Persamaan momentum menyatakan bahwa pengaruh dari semua gaya luar 

terhadap volume kontrol dari cairan dalam setiap arah sama dengan besarnya perubahan 

momentum dalam arah itu, yaitu (Raju, 1986:11) : 

Fx =  . Q . U   (2-55) 

 W sin  + P1 – P2 – Ff – Fa =  Q (U2 – U1)   (2-56) 

Dengan : P1 dan P2 = muatan hidrostatis pada potongan 1dan 2 

  W   = berat volume kontrol  

       kemiringan dasar dengan garis mendatar 

  Ff   = gesekan batas terhadap panjang x  

  Fa   = tahanan udara pada permukaan bebas 

 

 

 



47 

 

 

 

W 

sinθ 

 
W  

W cos θ 

 

L 

1 

P2  

P1  

U1  

2 

h2  

h1  

Z1  

U2  

Fa 

Ff 

Z2 

4 

3 

θ 

Bidang 

persamaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Gambar 2. 25.Prinsip Momentum Pada Saluran Terbuka 

Sumber : Raju (1986:10) 

 

2.14. Analisa Hidrolika Menggunakan HEC-RAS 4.1.0 

Untuk mempermudah menghitung profil muka air, kecepatan aliran air, maupun 

bilangan froude dalam studi ini menggunakan perangkat lunak yaitu dengan HEC – 

RAS 4.1.0. (perangkat lunak yang sifatnya public domain, buatan HEC USACE 

ARMY). Perangkat lunak ini mempunyai kemampuan antara lain untuk melakukan 

perhitungan aliran tunak (steady flow) dan aliran tak tunak (unsteady flow). Dalam 

perencanaan ini digunakan perhitungan aliran tunak. 

2.14.1. Starting HEC RAS 

Ketika pengguna menjalankan setup perangkat lunak HEC RAS, maka akan 

secara otomatis didapatkan satu grup perangkat lunak baru yang disebut HEC dan icon 

perangkat lunaknya di sebut HEC-RAS. Seperti perangkat lunak lainnya icon tersebut 

akan muncul dibawah interface windows, dengan icon seperti berikut : 

 

Gambar 2. 26. Gambar icon Hec Ras 4.1.0 

Seperti perangkat lunak lainnya maka untuk pertama kalinya penjalanan 

perangkat lunak HEC RAS akan tampil serti berikut :  
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2.14.2. Menu utama pada Hec-Ras 4.1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Hec-Ras 3.1 

 

 

Gambar 2. 27. Bagian-bagian dari menu utama 
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2.14.3.  Tool bars HEC-RAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 28. Penjelasan dari tool bars Hec-Ras 

2.14.4. Langkah langkah dalam pembangunan Hidrolik Model HEC RAS 

Terdapat lima langkah utama dalam pembangunan model hidrolik menggunakan 

HEC RAS: 

1. Pembuatan nama pekerjaan 

2. Memasukkan data geometri 

3. Memasukkan data debit (steady flow) dan kondisi batas 

4. Pemrosesan atau running perangkat lunak (Steady flow) 

5. Tampilan hasil 

1. Pembuatan New Project 

Langkah pertama dalam pembangunan model hidrolik menggunakan HEC RAS 

adalah menetapkan direktory kerja mana dan penamaan project kerja. Bisa diletakkan di 

direktory sesuai keinginan user. Tidak lupa untuk memberikan pilihan unit satuan yang 

akan digunakan (english atau SI). Untuk membuat project baru, klik file menu, new 

project, kemudian akan muncul gambar seperti dibawah ini: 
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Gambar 2. 29. Tampilan new project 

2. Geometri Data 

Data utama yang dibutuhkan pada suatu sistem sungai adalah : data potongan 

melintang sungai, panjang antar potongan melintang (panjang jangkauan), koefisien 

kehilangan energi, dan data percabangan sungai. 

Skema sungai menggambarkan berbagai variasi jangkauan sungai yang saling 

berhubungan. Pada program ini, skema sistem sungai merupakan data awal yang 

dibutuhkan sebelum data lain dimasukkan. 

Setiap penampang sungai pada skema sistem sungai diberi nama stasiun sebagai 

identifikasi yang dapat berupa nama sungai, dan nomor stasiun dimana penampang 

melintang itu berada. 

Langkah berikutnya adalah memasukkan data geometri, dimana terdiri dari 

informasi tentang skematik jaringan sistem model hidrolik yang akan digunakan. 

Kemudian pada menu windows ini juga akan mengandung fasilitas yang lain seperti 

berupa : 

 Pemasukan cross section data 

 Data struktur bangunan ( jembatan, pelimpah, gorong-gorong, dll) 

Tahap ini di awalai dengan pilihan pada menu utama windows HEC RAS yaitu : 

Edit > Geometri data atau pilih icon gambar         maka akan tertampil menu windows 

geometri data sebagai berikut : 
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Gambar 2. 30. Tampilan geometri data Hec-Ras 

Pemasukan data geometri adalah dengan melakukan penggambaran sebagai 

tahap pertama pada layar, dengan penggambaran yang berhenti untuk tiap skematik alur 

sungai yang akan di buat. 

 Pilih tools “river reach” kemudian tarik garis yang menunjukkan satu skematik alur 

sungai dan perangkat lunak akan membaca pembacaan mulai dari hulu menuju ke 

hilir. 

 Kemudian akan muncul tampilan untuk penamaan atau indentifikasi (16 karakter) 

 Sebagai penyesuaian bentuk denah plan agar sama dengan kondisi model yang 

diinginkan maka langkah selanjutnya adalah pemasukan koordinat x.y denah 

tersebut yaitu pada pilihan : Edit/ Reach Schematic line, kemudian akan muncul 

gambar seperti terlihat dibawah ini: 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 31. Tampilan untuk mengedit koordinat pada Hec-Ras 

 Kemudian akan muncul bentuk isian hubungan antara x dan y untuk masing-masing 

skematik alur yang telah dibuat. 

 Banyak berbagai cara untuk melakukan penggambaran ini yaitu bisa menggunakan 

fasilitas pada software lain atau melalui penggambaran terlebih dahulu melalui 

Autocad kemudian dilakukan pencataan koordinat setiap line gambar (Tools 

Inquarry) 

Setelah system river skematik sudah tergambar maka dilanjutkan dengan 

pemasukan data cross section sungai/penampang melintang saluran atau sungai, yaitu 

dengan menu pilihan pada icon             dengan bentuk isian data cross sebagai berikut : 
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Gambar 2. 32. input & output cross section 

Pengisian data cross dimulai dengan penampang melintang saluran/sungai 

bagian hilir dan dilanjutkan pada bagian upstreamnya, kemudian seterusnya. Dengan 

selesainya semua proses sampai tahap diatas, maka pemodelan dapat dikatakan sudah 

terselesaikan 60 %. Hal ini di dasarkan atas alasan bahwa Proses Pemodelan HEC RAS 

yang utama terletak pada pemasukan Data Geometri. 

a. Koefisien Kekasaran Manning 

Aliran dalam suatu penampang melintang tidak dibagi menjadi beberapa sub 

bagian, kecuali terjadi perubahan dalam area saluran utama. Dan program akan 

menerapkannya dalam perhitungan pada penampang melintang. Jika tidak dapat 

diterapkan, maka program akan menghitung satu nilai n kekasaran untuk seluruh 

bagian saluran. Untuk perhitungan n komposit, saluran utama dibagi menjadi  n 

bagian, dimana setiap sub bagian diketahui parameter basah Pi dan koefisien 

kekasarannya ni. (Anonim, 2001 : 2-7). 
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  (2-57) 

Dengan :  nc : koefisien kekasaran komposit 

  P    :  parameter basah untuk saluran utama 

  Pi  :  parameter basah untuk sub bagian ke-i 

  ni  :  koefisien kekasaran untuk sub bagian ke-i 
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Tabel 2. 12. Nilai Koefisien Kekasaran Manning 

Tipe sakuran dan deskripsinya Minimum Normal Maksimum

A.Gorong-gorong Tertutup Terisi Sebagian

A-1.Logam

a. Kuningan,halus 0.009 0.01 0.013

b. Baja

         1. Ambang penerus dan dilas 0.01 0.012 0.014

         2.Dikeling dan pilin 0.013 0.016 0.017

c. Besi tuang

         1.Dilapis 0.01 0.013 0.014

         2.Tidak dilapis 0.011 0.014 0.016

d.Besi tempa

         1.Tidak dilapis 0.012 0.014 0.015

         2.Dilapisi seng 0.013 0.016 0.017

e.Logam beralur

         1. Cabang pembuang 0.017 0.019 0.021

        2.Pembuang banjir 0.021 0.024 0.03

A-2.Bukan Logam

a.Lusit 0.008 0.009 0.01

b.Kaca 0.009 0.01 0.013

c.Semen

          1.Acian 0.01 0.011 0.013

         2.Adukan 0.011 0.013 0.015

d.Beton

           1.Gorong-gorong, lurus dan bebas kikisan 0.01 0.011 0.013

           2. Gorong-gorong dengan lengkungan, sambungan dan sedikit kikisan 0.011 0.013 0.014

           3. Dipoles 0.011 0.012 0.014

           4.Saluran pembuang dengan bak kontrol, mulut pemasukan dan lain-lain,lurus 0.013 0.015 0.017

           5.Tidak dipoles,seperti baja 0.012 0.013 0.014

           6.Tidak dipoles,seperti kayu halus 0.012 0.014 0.016

           7.Tidak dipoles,seperti kayu kasar 0.015 0.017 0.02

e.Kayu

           1.Dilengkungkan 0.01 0.011 0.013

           2.Dilapis,diawetkan 0.015 0.017 0.02

f.Lempung

           1.Saluran pembuang,dengan ubin biasa 0.011 0.013 0.017

          2.Saluran pembuang, dipoles 0.011 0.014 0.017

          3.Saluran pembuang,dipoles,dengan bak kontrol,mulut pembuangan dan lain-lain 0.013 0.015 0.017

          4.Cabang saluran pembuang dengan sambungan terbuka 0.014 0.016 0.018

g.Bata

          1.Diglasir 0.011 0.013 0.015

         2.Dilapis adukan semen 0.012 0.015 0.017

h.Pembuangan air kotor dengan saluran lumpur dengan lengkungan dan sambungan 0.012 0.013 0.016

i.Bagian dasar dilapis,saluran pembuang dengan dasar licin 0.016 0.019 0.02

j.Pecahan batu semen 0.018 0.025 0.03  
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Tipe sakuran dan deskripsinya Minimum Normal Maksimum

B.Saluran,dilapis atau dipoles

B-1.Logam

a.Baja dengan permukaan licin

           1.Tidak dicat 0.011 0.012 0.014

           2.Dicat 0.012 0.013 0.017

b.Baja dengan permukaan bergelombang 0.021 0.025 0.03

B-2.Bukan logam

a.Semen

           1.Acian 0.01 0.011 0.013

           2.Adukan 0.011 0.013 0.015

b.Kayu

         1.Diserut,tidak diawetkan 0.01 0.012 0.014

         2.Diserut,diawetkan dengan creosoted 0.011 0.012 0.015

        3.Tidak diserut 0.011 0.013 0.015

        4.Papan 0.012 0.015 0.018

        5.Dilapis dengan kertas kedap air 0.01 0.014 0.017

c.Beton

        1.Dipoles dengan sendok kayu 0.011 0.013 0.015

        2.Dipoles sedikit 0.013 0.015 0.016

        3.Dipoles 0.015 0.017 0.02

        4.Tidak dipoles 0.014 0.017 0.02

        5.Adukan semprot,penampang rata 0.016 0.019 0.023

       6.Adukan semprot, penampang bergelombang 0.018 0.022 0.025

        7.Pada galian batu yang teratur 0.017 0.02

        8. Pada galian batu yang tak teratur 0.022 0.027

d.Dasar beton dipoles sedikit dengan tebing dari

        1.Batu teratur dalam adukan 0.015 0.017 0.02

        2.Batu tak teratur dalam adukan 0.017 0.02 0.024

        3.Adukan batu,semen,diplester 0.016 0.02 0.024

        4.Adukan batu dan semen 0.02 0.025 0.03

        5.Batu kosong atau rip-rap 0.02 0.03 0.035

e.Dasar kerikil dengan tebing dari

         1.Beton acuan 0.017 0.02 0.025

        2.Batu tak teratur dalam adukan 0.02 0.023 0.026

        3.Batu kosong atau rip-rap 0.023 0.033 0.036

f.Bata

        1.Diglasir 0.011 0.013 0.015

        2.Dalam adukan semen 0.012 0.015 0.018

g.Pasangan batu

        1.Batu pecah disemen 0.017 0.025 0.03

        2.Batu kosong 0.023 0.032 0.035

h.Batu potong,diatur 0.013 0.015 0.017

i.Aspal

        1.Halus 0.013 0.013

       2.Kasar 0.016 0.016

j.Lapisan dari tanaman 0.03 0.5  
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Tipe sakuran dan deskripsinya Minimum Normal Maksimum

C.Digali atau dikeruk

a.Tanah lurus dan seragam

         1.Bersih,baru dibuat 0.016 0.018 0.02

         2.Bersih, telah melapuk 0.018 0.022 0.025

        3.Kerikil,penampang seragam,bersih 0.022 0.025 0.03

        4.Berumput pendek,sedikit tanaman pengganggu 0.022 0.027 0.033

b.Tanah,berkelok-kelok dan tenang

         1.Tanpa tumbuhan 0.023 0.025 0.03

         2.Rumput dengan beberapa tanaman pengganggu 0.025 0.03 0.033

         3.Banyak tanaman pengganggu atau tanaman air pada saluran yang dalam 0.03 0.035 0.04

         4.Dasar tanah dengan tebing dari batu pecah 0.028 0.03 0.035

         5.Dasar berbatu dengan tanaman pengganggu pada tebing 0.025 0.035 0.04

        6.Dasar berkerakal dengan tebing yang bersih 0.03 0.04 0.05

c.Hasil galian atau kerukan

        1.Tanpa tetumbuhan 0.025 0.028 0.033

        2.Semak-semak kecil di tebing 0.035 0.05 0.06

d.Pecahan batu

          1.Halus,seragam 0.025 0.035 0.04

          2.Tajam,tidak beraturan 0.035 0.04 0.05

e.Saluran tidak dirawat,dengan tanaman pengganggu dan belukar tidak dipotong

          1.Banyak tanaman pengganggu setinggi air 0.05 0.08 0.12

          2.Dasar bersih,belukar di tebing 0.04 0.05 0.08

          3.Idem,setinggi muka air tertinggi 0.045 0.07 0.11

          4.Banyak belukar setinggi air banjir 0.08 0.1 0.14

D.Saluran Alam

D-1.Saluran kceil (lebar atas pada 

taraf banjir < 100 kaki)

a.Saluran di dataran

           1.Bersih lurus, terisi penuh, tanpa rekahan atau ceruk dalam 0.025 0.030 0.033

           2.Seperti di atas, banyak batu - batu,tanaman pengganggu 0.030 0.035 0.040

           3.Bersih , berkelok - kelok, berceruk,bertebing 0.033 0.040 0.045

           4.Seperti di atas, dengan tanaman pengganggu, batu- batu 0.035 0.045 0.050

           5.Seperti di atas, tidak terisi penuh,banyak kemiringan dan penampang 0.040 0.048 0.055

               yang kurang efektif

           6.seperti no.4, berbatulebih banyak 0.045 0.050 0.060

           7.Tenang pada bagian lurus, tanaman pengganggu, ceruk dalam 0.050 0.070 0.080

           8.Banyak tanaman pengganggu, ceruk dalam atau jalan air penuh

               kayu dan ranting 0.075 0.100 0.150  
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Tipe Saluran dan Deskripsinya Minimum Normal Maksimum

b.Saluran di pegunungan , tanpa tetumbuhan di saluran tebing 

umumnyaterjal, pohon dan semak - semak sepanjang tebing

          1.Dasar : keriki, kerakal dan sedikit batu besar 0.030 0.040 0.050

          2.Dasar : kerakal dengan batu besar 0.040 0.050 0.070

D-2.Dataran banjir

a.Padang rumput tanpa belukar

          1.Rumput pendek 0.025 0.030 0.035

          2.Rumput tinggi 0.030 0.035 0.050

b.Daerah pertanian

          1.Tanpa tanaman 0.020 0.030 0.040

          2.Tanpa dibariskan 0.025 0.035 0.045

          3.Tanaman tidak dibariskan 0.030 0.040 0.050

c.Belukar

          1.Belukar terpencar, banyak tanaman pengganggu 0.035 0.050 0.070

          2.Belukar jarang dan pohon, musim dingin 0.035 0.050 0.060

          3.Belukar jarang dan pohon, musim semi 0.040 0.060 0.080

          4.Belukar sedang sampai rapat, musim dingin 0.045 0.070 0.110

          5.Belukar sedang sampai rapat, musim semi 0.070 0.100 0.160

d.Pohon -pohonan

         1.Willow rapat, musim semi, lurus 0.110 0.150 0.200

         2.Tanah telah dibersihkan, tunggul kayu tanpa tunas 0.030 0.040 0.050

         3.Seperti di atas, dengan tunas - tunas lebat 0.050 0.060 0.080

         4.Banyak batang kayu, beberapa tumbang,

            ranting - ranting, taraf banjir di bawah cabang 

            pohon 0.080 0.100 0.120

         5.Seperti di atas taraf bajir mencapai cabang

            pohon 0.100 0.120 0.160

D-3.Saluran besar (lebar atas pada taraf banjir 

> 100 kaki). Nilai n lebih kecil dari dari saluran

kecil dengan perincian yang sama, sebab tebing

memberikan hambatan efektif yang lebih kecil

a.Penampang beraturan tanpa batu besar atau

belukar 0.025 . . . . . . . 0.060

b.Penampang tidak beraturan dan kasar 0.035 . . . . . . . 0.100  
Sumber : Chow (1959:109) 

b. Jarak Jangkauan 

Ukuran jarak antara potongan melintang diberikan dengan jarak jangkauan. Jarak 

jangkauan antar potongan melintang untuk saluran kiri, saluran utama dan saluran 

kanan memiliki jarak yang sama pada sungai yang lurus. Namun ada beberapa 

kondisi dimana ketiga saluran ini memiliki jarak yang berbeda misalnya pada 

belokan sungai.  

c. Koefisien Kontraksi dan Ekspansi 

Kontraksi dan ekspansi terjadi akibat back water yang disebabkan perubahan 

penampang, atau perubahan kemiringan dasar saluran yang sangat curam sekali.  
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Angka koefisien kontraksi dan ekspansi yang digunakan pada studi ini adalah 

angka koefisien untuk aliran subkritis dengan kondisi berubah berangsur-angsur 

(gradual transitions) yaitu sebesar 0.1 dan 0.3. 

Tabel 2. 13.Koefisien Kontraksi dan Ekspansi untuk Aliran Subkritis 

Kondisi Kontraksi Ekspansi

No Transition 

Loss Computed

0 0

Gradual 

Transitions

0.1 0.3

Typical bridge 

Section

0.3 0.5

Abrupt 

Transitions

0.6 0.8
 

 Sumber : Anonim (2001:3-20) 

3. Memasukkan data debit (steady flow) dan kondisi batas 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Perangkat lunak HEC RAS mampu 

menganalisa kajian hidrolik dengan 2 kondisi aliran steady dan unsteady flow, maka 

menu icon atau tools bar input flow data terdapat 2 macam yaitu: 

     : Icon input Data untuk kondisi Steady flow  

 

     : Icon input Data untuk kondisi UnSteady flow 

 

Filosofi dasar pada pemodelan Numerik ini, akan selalu membutuhkan 

identifikasi awal yang sering disebut dengan Boundary Condition. 

a. Data Aliran Tetap (Steady Flow) 

Data aliran ini diberikan untuk menampilkan perhitungan profil muka air. Data 

aliran ini terdiri dari : kondisi batas, dan informasi debit puncak. 

 Kondisi Batas 

Kondisi batas diperlukan untuk menetapkan permukaan air pada akhir dari 

sistem sungai (bagian hulu dan hilir). Terdapat empat macam kondisi batas : 

1. Elevasi muka air yang diketahui (known ws) 

 Kondisi batasnya merupakan elevasi muka air yang diketahui untuk setiap 

potongan melintang yang akan dihitung. 

2. Kedalaman kritis (critical depth) 

 Jika kodisi batas ini yang dipilih maka komputer akan menghitung kedalam 

kritis untuk setiap potongan melintang dan akan menggunakannya sebagai 

kodisi batas. 
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3. Kedalaman normal (normal depth) 

 Untuk tipe kondisi batas ini, harus diketahui energi kemiringan yang akan 

digunakan pada perhitungan kedalaman kritis ( menggunakan persamaan 

Manning). Pada umumnya energi kemiringan didapat dengan pendekatan 

rata-rata kemiringan saluran atau rata-rata kemiringan muka air pada 

potongan penampang melintang. 

4. Rating curve 

 Kondisi batas yang digunakan adalah kurva hubungan antara debit dan 

elevasi. Untuk setiap penampang melintang, elevasi diperoleh dengan cara 

menginterpolasi dari rating kurva dengan memasukkan besarnya debit. 

 Informasi Debit 

Informasi debit digunakan untuk menghitung profil muka air. Data debit yang 

dimasukkan mulai dari daerah hulu sampai daerah hilir untuk setiap jangkauan. 

Nilai debit yang dimasukkan pada bagian hulu, diasumsi akan konstan untuk 

penampang berikutnya kecuali nilai debit berubah untuk penampang tertentu. 

b. Data Aliran Tak Tetap (Unsteady Flow) 

Data aliran ini diberikan untuk menampilkan perhitungan profil muka air. Data 

aliran tak tetap ini terdiri dari : kondisi batas (boundary conditions) dan kondisi 

awal (initial conditions). 

 Kondisi Batas (Boundary Conditions) 

 Kondisi batas diperlukan untuk menetapkan permukaan air pada akhir dari 

sistem sungai (bagian hulu dan hilir). Terdapat beberapa macam kondisi batas 

yang akan digunakan dalam analisa ini yaitu : 

1. Flow Hydrograph 

 Kondisi batas ini dapat digunakan untuk dua kondisi yaitu baik kondisi batas 

hulu maupun kondisi batas hilir, akan tetapi biasanya digunakan untuk 

kondisi batas hulu. Data yang dimasukkan berupa data debit. 

2. Stage Hydrograph 

 Kondisi batas ini dapat digunakan untuk dua kondisi yaitu baik kondisi batas 

hulu maupun kondisi batas hilir, data yang dimasukkan adalah data tinggi 

muka air terhadap waktu. 

3. Rating Curve 

 Rating curve merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara debit dan 

tinggi muka air (elevasi).  
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 Kondisi Awal (Initial Conditions) 

 Sebagai tambahan untuk kondisi batas, kita harus menetapkan suatu kondisi 

awal dari sistem pada saat akan memulai simulasi perhitungan unsteady flow. 

Kondisi awal terdiri atas informasi data aliran dan dalam versi ini kita hanya 

perlu memasukkan satu aliran untuk semua reach (jangkauan). 

4. Pemrosesan atau running data (unsteady flow) 

Yaitu menu pilihan metode perhitungan pemodelan setiap kondisi hidrolik yang 

seharusnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 33. Running unsteady flow data 

 

2.15. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

2.15.1. Definisi 

Definisi SIG selalu berkembang, bertambah dan bervariasi. Hal ini terlihat dari 

banyaknya definisi SIG yang telah beredar. Salah satu definisi yang diberikan oleh ESRI 

90 (Prahasta, 2001:57), SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras 

komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien 

untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis dan 

merapikan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. 
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Adapun kegunaan SIG adalah: 

1. Teknologi SIG menggabungkan data spasial lain dalam satu sistem, dimana sistem 

ini menawarkan suatu kerangka yang konsisten untuk analisa geografi. 

2. Dengan menggabungkan peta dan informasi spasial yang lain dalam bentuk digital, 

SIG bisa digunakan untuk manipulasi dan penampilan yang terbaru dari 

pengetahuan SIG. 

3. SIG menghubungkan antara aktivitas-aktivitas berdasarkan kedekatan geografi. 

2.15.2. Subsistem GIS 

Dengan memperhatikan definisi-definisi diatas, maka SIG dapat diuraikan 

menjadi beberapa subsistem, yaitu (Prahasta, 2002 : 56) : 

1. Data input :  Subsistem ini bertugas mengumpulkan dan 

mempersiapkan   data spasial dan atribut dari 

berbagai sumber. Subsistem ini juga 

bertanggung jawab mengkonversi atau 

mentranformasikan format-format data asli 

kedalam format yang dapat dipakai oleh 

GIS. 

 2. Data Output :  Subsistem ini menampilkan atau 

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy 

maupun bentuk hardcopy seperti grafik, 

tabel, peta, dll. 

3. Data Management  :  Subsistem ini mengorganisasikan data 

spasial maupun atribut kedalam swbuah 

basis data sedemikian rupa sehingga mudah 

dipanggil, diupdate dan diedit. 

4. Data Manipulation and Analysist :  Subsistem ini menentukan informasi-

informasi lain yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu, subsistem ini juga 

melakukan manipulasi dan permodelan data 

untuk menghasilkan injformasi yang 

dihasilkan.  

 



62 

 

 

 

Manipulasi Data dan

Analisa Data

Manajemen Data

Data Input Data OutputSIG

 

Gambar 2. 34. Subsistem-subsistem SIG (Prahasta, 2002:57) 
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Gambar 2. 35. Uraian Subsistem-subsistem SIG (Prahasta, 2002:57) 

2.15.3. Komponen SIG 

SIG merupakan sistem kompleks yang terdiri dari beberapa komponen seperti di 

bawah ini (Eddy Prahasta 2001:60): 

1.   Perangkat Keras 

  SIG tersedia untuk beberapa platform perangkat keras mulai dari PC desktop, 

workstation, hingga multiuser host. Adapun perangkat keras yang sering digunakan 

untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, pointer, plotter dan scanner. 
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2.   Perangkat Lunak 

  SIG merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana 

basis data memegang peranan kunci. Setiap subsistem (data input, data output, data 

management, data manipulasi dan analisis) diimplementasikan dengan 

menggunakan beberapa modul. 

3.   Data dan Informasi Geografi (Basis data) 

  SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan 

baik secara langsung dengan cara mengimport-nya dari perangkat-perangkat lunak 

SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari 

peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dengan menggunakan 

keyboard. 

4.   Manajemen (Sumber daya Manusia/Brainware) 

  Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanajemen dengan baik dan dikerjakan 

oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. 

2.15.4. Cara Kerja SIG 

Dalam SIG, peta merepresentasikan dunia nyata diatas monitor komputer 

sebagaimana lembaran peta merepresentasikan dunia nyata diatas kertas. Obyek-obyek 

yang direpresentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features (sungai, sawah, 

jalan dan lain-lain). Peta dapat dengan baik memperlihatkan hubungan antar unsur-

unsurnya. 

 Titik, garis dan poligon digunakan dalam SIG untuk merepresentasikan obyek-

obyek dunia nyata. Sungai ditampilkan sebagai garis, sawah sebagai poligon dan lain-

lain. Unsur-unsur dalam peta tersebut mempunyai koordinat dibumi sehingga dapat 

digunakan sebagai data spasial. Skala peta menentukan ukuran dan bentuk representasi 

unsur-unsurnya. Makin meningkat skala peta, makin besar ukuran unsur-unsurnya. 

 Dalam basis data SIG, semua informasi deskriptif unsur peta disimpan sebagai 

data atribut. SIG membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel, kemudian SIG 

menghubungkan unsur-unsur peta dengan tabel data atribut yang bersangkutan sehingga 

atribut-atribut ini dapat ditampilkan melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya unsur-

unsur peta dapat ditampilkan melalui atribut-atributnya. 

2.15.5. Tahapan Pengerjaan SIG 

Untuk memudahkan pemahaman tentang tahapan-tahapan pengerjaan SIG, 

berikut ini diberikan bagan pengerjaan SIG. 
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Gambar 2. 36. Tahapan Pengerjaan SIG 

Keterangan: 

a. Data Spasial :  adalah data yang merepresentasikan kondisi suatu obyek. 

Secara umum data spasial dibagi menjadi data raster dan data 

vektor. Data raster menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur 

matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid (Prahasta, 

2001: 39). Data vektor menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, 

garis-garis atau poligon beserta atribut-atributnya (Prahasta, 

2001:151). 

b. Data Atribut : adalah data yang berupa keterangan dari unsur-unsur peta, 

biasanya berbentuk tabel-tabel. 

c. Klasifikasi data :  adalah proses pengaturan data atau klasifikasi dari peta, 

terutama mengenai tema dari peta (peta tata guna lahan, peta 
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jenis tanah dan lain-lain) dan jenis unsur geografis (garis, titik 

dan poligon). 

d. Digitasi : adalah proses memasukkan data digital kedalam komputer. 

Pemasukan data digital ini dilakukan dengan melalui 

perangkat lunak AutoCAD, AutoCAD Map ataupun ArcView. 

Pada studi ini digunakan ArcView sebagai perangkat lunak 

untuk digitasi. 

e. Topologi :  adalah konsep atau metode matematis yang digunakan dalam 

mendefinisikan hubungan spasial diantara unsur-unsurnya. 

Dalam studi ini, proses pembangunan topologi digunakan 

perintah build dan clean pada perangkat lunak ArcInfo. 

2.15.6. Pembuatan Peta Digital 

Peta digital adalah suatu peta dimana data-datanya terstruktur dalam format 

komputer dan penyajiannya berupa layar monitor. Untuk merubah peta analog menjadi 

peta digital dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual digitasi dan 

dengan cara otomatik digitasi. Cara manual digitasi menggunakan meja digitizer dan 

dilakukan secara manual. Cara ini termasuk sangat lambat bila dibandingkan dengan 

cara otomatis digitizer yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam atau menit saja 

karena seluruh data sudah berada dalam format komputer sehingga dapat dilakukan 

perubahan atau penambahan dan bagi pembuat keputusan atau perencanaan dapat 

melakukan analisa atau seleksi data untuk berbagai macam keperluan dengan cepat dan 

mudah.  

2.15.7. Manipulasi Data Atribut 

Untuk pemasukkan data atribut, dilakukan dengan perangkat lunak Microsoft 

Excel sesuai dengan informasi masing-masing peta. Data-data atribut disusun dalam 

bentuk tabel dan masing-masing unsur yang berbeda diberi ID (identitas) yang tidak 

sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian ID tersebut, sama dengan 

nomor label yang diberikan pada setiap data spasial (titik, garis dan poligon) dalam 

proses editing.  

2.15.8. Keluaran Data 

Keluaran data dari SIG adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk 

menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengguna. 

Keluaran data terdiri dari tiga bentuk, yaitu: cetakan, tayangan dan data digital. 
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Bentuk cetakan dapat berupa peta maupun tabel yang dicetak dengan media 

kertas, film atau media lain. Bentuk tayangan berupa tampilan gambar dimonitorr 

komputer. Keluaran data dalam bentuk data digital berupa arsip yang dapat dibaca oleh 

komputer. Bentuk data digital digunakan untuk memindahkan data ke sistem komputer 

yang lain ataupun untuk menghasilkan cetakan ditempat lain. 

 

2.16. Starting HEC-GeoRAS 

 HEC-GeoRAS adalah sebuah perangkat lunak ekstensi dari Arc-View GIS yang 

digunakan untuk mendukung perangkat lunak HEC-RAS. Fungsi dari HEC-GeoRAS 

adalah sebagai penyedia data iput untuk kemudian diproses pada HEC-RAS yang 

kemudian menghasilkan nilai kecepatan dan profil air untuk kemudian di-import ke 

Arc-View GIS menjadi sebuah peta dengan tampilan yang komunikatif. 

 Fungsi HEC-GeoRAS harus diaktifkan terlebih dahulu pada perangkat lunak 

Arc-View GIS dengan tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 37. Tampilan “ekstensi file” pada perangkat lunak Arc-View GIS 

Setelah ekstensi berhasil diaktifkan, maka tampilan Arc-View GIS akan menjadi 

seperti berikut ini: 
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Gambar 2. 38. Tampilan Arc-View GIS setelah ekstensi berhasil diaktifkan 

 Menu utama yang menjadi tambahan pada Arc-View GIS adalah menu preRAS, 

postRAS, dan GeoRAS_Util. Penjelasan tentang masing – masing menu adalah sebagai 

berikut: 

2.16.1. PreRAS 

 PreRAS adalah menu yang digunakan untuk memproses data geometri yang 

selanjutnya digunakan oleh perangkat laiinnya yaitu HEC-RAS sebagai data masukan 

untuk kemudian mengalami proses untuk mendapatkan nilai kecepatan dan profil muka 

air. Menu pilihan yang ada di preRAS adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 39. Tampilan menu untuk preRAS 

Data processing menus 
Editing tools 

Processing buttons 
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2.16.2. PostRAS 

 Data yang telah mengalami proses pada perangkat lunak HEC-RAS akan 

menjadi input kembali pada Arc-View GIS untuk menjadikan tampilan yang lebih 

komunikatif. Tampilan yang ada berupa profil muka air dan nilai kecepatan aliran. 

Aplikasi dari tampilan yang ada bisa digunakan sebagai peta perkiraan genangan banjir 

yang terjadi, misalnya untuk banjir pada debit rancangan tertentu. Menu yang ada 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 40. Tampilan menu untuk postRAS 

2.16.3. GeoRAS Util 

 GeoRas_Util digunakan untuk merubah atau memperbaiki jika data geometri 

dan “cross section” yang ada jika terjadi kekurangan. Menu yang ada ditunjukkan 

dengan gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 41. Tampilan menu untuk GeoRAS Util 
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