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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan umum 
 

Standar untuk perhitungan khusus dalam perencanaan check dam sampai saat 

ini belum dibukukan. Dalam Tinjauan Pustaka Laporan Tugas Akhir ini berdasarkan 

pada bahan materi yang diambil dari buku referensi yang menyangkut perencanaan 

bangunan check dam. Check dam adalah bangunan pengendali yang dibuat karena 

adanya aliran air dengan konsentrasi sedimen yang cukup besar, di mana sedimen 

tersebut berasal dari erosi tanah pada bagian hulu sungai. 

Hal pokok yang lain dalam perencanaan check dam adalah sejauh mana 

sedimen yang larut  mampu ditahan oleh bangunan ini. Prinsip stabilitas bangunan 

check dam  terhadap gaya guling, gaya geser, yang ada pada bangunan untuk 

mencegah kerusakan yang diakibatkan aliran air dan sedimen sangat penting. 

Pemilihan lokasi check dam harus tepat karena daya dukung tanah sangat berperan 

penting dalam stabilitas bangunan check dam. 

Pertimbangan lain dengan adanya perencanaan check dam ini adalah jika 

dipandang dari segi ekonomis biaya pembangunan dan perawatan tidak terlalu mahal 

dan dari segi keamanan artinya aman untuk konstruksi itu sendiri yaitu bangunan 

mampu menahan aliran sedimen. 

 

2.2. Erosi dan Sedimentasi 
 

Erosi dan sedimentasi merupakan dua buah masalah yang saling berkaitan. 

Erosi tanah yang meliputi proses pelepasan butir-butir tanah dan proses pemindahan 

tanah akan menyebabkan timbulnya bahan endapan atau sedimentasi di tempat lain. 

Pada saat permulaan turun hujan, pukulan jatuhnya air hujan merupakan penghasil 

utama butir-butir yang terlepas dalam proses erosi tanah. Bersama dengan aliran air, 

butir-butir tanah yang lepas akibat proses erosi akan diangkut masuk ke dalam aliran 

sungai dan kemudian akan diendapkan pada tempat-tempat tertentu (pada muara 

sungai dan waduk) berupa pengendapan atau sedimentasi. Endapan sedimen tersebut 
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apabila semakin lama semakin terakumulasi jumlahnya, maka akan menimbulkan 

pendangkalan pada waduk dan muara sungai yang selanjutnya akan berakibat 

terhadap berkurangnya umur rencana waduk. Banyaknya angkutan bahan endapan 

tergantung dari besarnya erosi tanah yang terjadi. Semakin banyak jumlah bahan 

sedimen yang terangkut menunjukkan makin besar tingkat erosi tanah yang terjadi 

dalam daerah aliran sungai yang bersangkutan.  

Karena erosi dan sedimentasi merupakan suatu hal yang saling memiliki 

keterkaitan, maka di bawah ini akan dibahas kedua masalah tersebut.  

 

2.2.1. Proses Terjadinya Erosi 
 

Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan 

tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin (Pelestarian Sumber 

Daya Tanah dan Air, Dr. Ir. Suripin, M. Eng).  

Sedangkan menurut Frevert, et. Al (1950), mengartikan erosi tanah sebagai 

proses hilangnya lapisan tanah yang jauh lebih cepat dari proses kehilangan tanah 

pada peristiwa erosi geologi.  

Proses erosi dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung 

tanah untuk produksi pertanian dan kualitas lingkungan hidup. Di daerah tropis yang 

lembab seperti  di Indonesia dengan rata-rata curah hujan melebihi 1500 mm per 

tahun, maka air merupakan penyebab utama terjadinya erosi. 

 Proses erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu : 

1. Pemecahan bongkah-bongkah agregat tanah ke dalam bentuk butir-butir 

kecil atau partikel tanah 

2. Pemindahan atau pengangkutan butir-butir yang kecil tersebut 

3. Pengendapan butir-butir atau partikel tersebut di tempat yang lebih rendah, 

di dasar sungai atau waduk.     

 Sebagai negara yang memiliki iklim tropis basah, maka dalam hal ini proses 

erosi tanah lebih banyak disebabkan oleh air akibat hujan yang turun di permukaan 

tanah. 

Berdasarkan proses terjadinya, erosi tanah dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 

a. Erosi normal 
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Juga disebut sebagai erosi geologi atau erosi alami yaitu proses erosi tanah 

akibat pelapukan batuan atau bahan induk tanah secara geologi dan 

alamiah. Batuan padat atau bahan induk tanah akan menjadi lapuk oleh 

cuaca menjadi bagian-bagian besar dan kecil. Selanjutnya secara fisik 

(mekanik), biologi (aktifitas organik), dan kimia, batuan tersebut akan 

terurai dan terjadi retakan-retakan. Pada saat terjadi hujan, air akan masuk 

ke dalam retakan-retakan batuan dan lama-kelamaan batuan akan pecah 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Proses tersebut terjadi dengan 

laju yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama. 

Perubahan bentuk pada erosi normal merupakan proses keseimbangan 

alam, artinya kecepatan kerusakan tanah masih sama atau lebih kecil dari 

kecepatan proses pembentukan tanah. 

b.   Erosi dipercepat 

Proses erosi dipercepat merupakan pengangkutan tanah yang 

menimbulkan kerusakan tanah akibat dari kegiatan manusia dalam 

mengelola tanah untuk meningkatkan produktivitas tanah yang 

menyebabkan terjadinya pemecahan agregat-agregat tanah, meliputi 

pengangkatan dan pemindahan tanah pada saat pengolahan tanah. Hal 

tersebut menyebabkan meningkatnya laju erosi tanah yang disebut erosi 

dipercepat, artinya kecepatan kerusakan tanah sudah lebih besar atau 

melebihi kecepatan proses pembentukan tanah.  

 

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi 
 

Menurut Hudson (1986), ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya proses 

erosi, yaitu faktor penyebab terjadinya erosi yang dinyatakan dalam erosivitas dan 

faktor tanah yang dinyatakan dalam erodibilitas. 

a. Erosivitas  

Erosivitas adalah sifat curah hujan. Hujan dengan intensitas yang rendah 

jarang menyebabkan erosi, tetapi hujan yang lebat dengan periode yang 

pendek atau panjang dapat menyebabkan adanya limpasan permukaan 

yang besar dan kehilangan tanah. Sifat-sifat curah hujan yang 
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mempengaruhi erosi adalah besarnya butir-butir hujan, dan kecepatan 

tumbukannya. 

Faktor erosivitas terdiri dari : 

- Faktor yang menentukan energi , yaitu erosivitas hujan (R). 

- Faktor yang mempengaruhi besarnya energi yaitu kemiringan 

permukaan tanah dan lereng (LS). 

b. Erodibilitas 

Erodibilitas adalah ketidaksanggupan tanah untuk menahan tumbukan 

butir-butir hujan. Tanah yang mempunyai erodibilitas yang tinggi akan 

tererosi lebih cepat dibandingkan dengan tanah yang mempunyai 

erosibilitas yang rendah, dengan intensitas hujan yang sama. Sifat-sifat 

fisik, kimia, dan biologi tanah sangat berpengaruh terhadap besarnya 

erodibilitas. 

Faktor erodibilitas tanah terdiri dari : 

- Sifat ketahanan tanah (K). 

- Faktor pengelolaan tanaman (C). 

- Faktor konservasi tanah atau pengelolaan tanah (P). 

Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan 

yang dikenal sebagai Persamaan Umum Kehilangan Tanah ( PUKT ), 

yaitu : 

PCSLKRA ∗∗∗∗∗=      (Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto, 

B.I.E. Dipl.H.)..............................(2.1) 

Di mana : 

A = kehilangan tanah (ton/ha) 

R = indeks erosivitas 

K = faktor erodibilitas 

L = faktor panjang kemiringan  

S = faktor kemiringan  

C = faktor pengelolaan tanaman 

P = faktor pengendalian erosi 
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2.2.3. Pengaruh Erosi Tanah Terhadap Kesuburan Tanah 
 

Pengaruh erosi tanah disamping merupakan sumber penghasil bahan 

sedimentasi, juga menyebabkan merosotnya tingkat kesuburan tanah baik secara fisik 

maupun kimia, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas tanah dan 

daya dukung tanah untuk pertanian. Hal ini disebabkan oleh hilangnya  lapisan tanah 

permukaan yang subur akibat erosi yang mengikis permukaan tanah. Secara lebih 

lanjut dalam skala yang lebih luas, erosi tanah pada akhirnya dapat menurunkan 

kualitas lingkungan hidup. 

 

2.2.4. Proses Sedimentasi 
 

Sedimen adalah hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, 

atau jenis erosi tanah lainnya yang mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah 

genangan banjir, saluran air, sungai, dan waduk (Hidrologi dan Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai, Chay Asdak).  

Sedangkan sedimentasi adalah proses mengendapnya material fragmental oleh 

air sebagai akibat dari adanya erosi ( Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto, BIE. Dipl. 

H). 

Proses sedimentasi yaitu proses terkumpulnya butir-butir tanah yang terjadi 

karena kecepatan aliran air yang mengangkut bahan sedimen mencapai kecepatan 

pengendapan (settling velocity). Proses sedimentasi dapat terjadi pada lahan-lahan 

pertanian maupun di sepanjang dasar sungai, dasar waduk, muara, dan sebagainya. 

Sebagai akibat dari adanya erosi, sedimentasi memberikan  beberapa dampak, 

yaitu : 

a. Di sungai 

Pengendapan sedimen di dasar sungai yang menyebabkan naiknya dasar 

sungai, kemudian mengakibatkan tingginya muka air sehingga berakibat 

sering terjadi banjir. 

b. Di saluran 

Jika saluran irigasi dialiri air yang penuh sedimen, maka akan terjadi 

pengendapan sedimen di saluran. Tentu akan diperlukan biaya yang cukup 
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besar untuk pengerukan sedimen tersebut dan pada keadaan tertentu 

pelaksanaan pengerukan menyebabkan terhentinya operasi saluran.   

c. Di waduk 

Pengendapan sedimen di waduk akan mengurangi volume efektif waduk 

yang berdampak terhadap berkurangnya umur rencana waduk. 

d. Di bendung atau pintu-pintu air 

Pengendapan sedimen mengakibatkan pintu air kesulitan dalam 

mengoperasikan pintunya, mengganggu aliran air yang lewat melalui 

bendung atau pintu air, dan akan terjadi bahaya penggerusan terhadap 

bagian hilir bangunan jika beban sedimen di sungai berkurang karena telah 

mengendap di bagian hulu bendung, sehingga dapat mengakibatkan 

terangkutnya material alas sungai.  

Berdasarkan proses terjadinya erosi tanah dan proses sedimentasi, maka proses 

terjadinya sedimentasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

a. Proses sedimentasi secara geologis 

Yaitu proses erosi tanah dan sedimentasi yang berjalan secara normal atau 

berlangsung secara geologi, artinya proses pengendapan yang berlangsung 

masih dalam batas-batas yang diperkenankan atau dalam keseimbangan 

alam dari proses degradasi dan agradasi pada perataan kulit bumi akibat 

pelapukan. 

b. Proses sedimentasi dipercepat 

Yaitu proses terjadinya sedimentasi yang menyimpang dari proses secara 

geologi dan berlangsung dalam waktu yang cepat, bersifat merusak atau 

merugikan dan dapat mengganggu keseimbangan alam atau kelestarian 

lingkungan hidup. Kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh kegiatan 

manusia dalam mengolah tanah. Cara mengolah tanah yang salah dapat 

menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang  tinggi.  

 

2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sedimentasi 
 

Proses terjadinya sedimentasi merupakan bagian dari proses erosi tanah. 

Timbulnya bahan sedimen adalah sebagai akibat dari erosi tanah yang terjadi. Proses 
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erosi dan sedimentasi di Indonesia yang lebih berperan adalah faktor air, sedangkan 

faktor angin relatif kecil. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi yaitu : 

a. Iklim 

b. Tanah 

c. Topografi 

d. Tanaman 

e. Macam penggunaan lahan 

f. Kegiatan manusia 

g. Karakteristik hidrolika sungai 

h. Karakteristik penampung sedimen, check dam, dan waduk 

i. Kegiatan gunung berapi 

 

2.2.6. Mekanisme Pengangkutan Sedimen 
 

Mekanisme pengangkutan butir-butir tanah yang dibawa dalam air yang 

mengalir dapat digolongkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut : 

a. Wash Load Movement 

Butir-butir tanah yang sangat halus berupa lumpur yang bergerak bersama-

sama dalam aliran air, konsentrasi sedimen merata di semua bagian 

pengaliran. Bahan wash load berasal dari pelapukan lapisan permukaan 

tanah yang menjadi lepas berupa debu-debu halus selama musim kering. 

Debu halus ini selanjutnya dibawa masuk ke saluran atau sungai baik oleh 

angin maupun oleh air hujan yang turun pertama pada musim hujan, 

sehingga jumlah  sedimen pada awal musim hujan lebih banyak 

dibandingkan dengan keadaan yang lain. 

b. Suspended Load Movement 

Butir-butir tanah bergerak melayang dalam aliran air. Gerakan butir-butir 

tanah ini terus menerus dikompresir oleh gerak turbulensi aliran sehingga 

butir-butir tanah bergerak melayang di atas saluran. Bahan suspended load 

terjadi dari pasir halus yang bergerak akibat pengaruh turbulensi aliran, 

debit, dan kecepatan aliran. Semakin besar debit, maka semakin besar pula 

angkutan suspended load. 
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c. Saltation Load Movement 

Pergerakan butir-butir tanah yang bergerak dalam aliran air antara 

pergerakan suspended load dan bed load. Butir-butir tanah bergerak secara 

terus menerus meloncat-loncat (skip) dan melambung (bounce) sepanjang 

saluran tanpa menyentuh dasar saluran. Bahan-bahan saltation load terdiri 

dari pasir halus sampai dengan pasir kasar. 

d. Bed Load Movement 

Merupakan angkutan butir-butir tanah berupa pasir kasar (coarse sand) 

yang bergerak secara menggelinding (rolling), mendorong dan menggeser 

(pushing and sliding) terus menerus pada dasar aliran yang pergerakannya 

dipengaruhi oleh adanya gaya seret (drag force) aliran yang bekerja di atas 

butir-butir tanah yang bergerak. 

 

2.2.7. Persamaan Pengangkutan Sedimen 
 

a. Perhitungan debit sedimen melayang ( suspended load ) 

Metode perhitungan berdasarkan pengukuran sesaat 

Rumus :  

ws QCQ ∗∗= 0864,0  (Reservoir Sedimentation Handbook, Gregory L. 

Morris).....................................................(2.2) 

Di mana :  

Qs = debit sedimen melayang rata-rata harian (ton/hari) 

C   = konsentrasi rata-rata harian (mg/l) 

Qw  = debit rata-rata harian (m3/det) 

b. Perhitungan sedimen dasar (bed load) 

1. Pengukuran sedimen dasar cara langsung 

Adalah pengukuran dengan cara mengambil sampel secara langsung 

dari sungai (lokasi pos duga air) dengan menggunakan alat ukur 

muatan sedimen dasar. 

2. Pengukuran sedimen dasar dengan cara tidak langsung 

- Proses sedimentasi 
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Pengukuran dapat dilakukan dengan cara pemetaan endapan 

sedimen secara berkala. Pada evaluasi muatan sedimen dasar, maka 

material halus terutama yang berasal dari endapan muatan sedimen 

melayang dipisahkan dari total volume endapan. Volume endapan 

sedimen dasar diperoleh dengan cara mengurangi volume endapan 

dengan volume sedimen melayang yang masuk dan keluar waduk. 

- Pemetaan dasar sungai 

Laju dari muatan sedimen dasar dapat diperoleh dengan cara 

memperkirakan posisi gugus pasir yang dihitung dengan cara 

pemetaan dasar sungai secara berkala.  

 Pemetaan dapat dilakukan dengan cara : 

 Teknik perahu bergerak, untuk pemetaan profil penampang 

longitudinal. 

 Dengan menggunakan Echo Sounding, untuk pengukuran 

kedalaman di suatu titik tetap atau beberapa titik di suatu 

penampang untuk memantau kedalaman dan pergerakan gugus 

pasir. 

3. Perkiraan muatan sedimen dasar dengan rumus empiris 

Untuk perhitungan volume sedimen dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

F
AxRP ss =  (Bendungan Tipe Urugan, DR. Suyono 

Sosrodarsono)………………………..(2.3) 

Di mana : 

Ps = angka sedimentasi tahunan suatu waduk (m3/th). 

Rs = V/F (sedimentasi tahun-tahun yang telah lalu). 

F = kapasitas waduk (m3). 

A = luas daerah pengaliran (km2). 

c. Volume sedimen total 

ADAMST VVV +=  (Bendungan Tipe Urugan, DR. Suyono 

Sosrodarsono)…………………..………..(2.4) 

 Di mana : 

 VST = volume sedimen total 
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 VAM = volume angkutan sedimen melayang 

 VAD = volume angkutan dasar 

 

2.3.   Metode Analisis Data Hidrologi 
 

Sebelum merencanakan konstruksi dam pengendali sedimen, langkah pertama 

yang dilakukan adalah merencanakan debit banjir rencana yang akan digunakan. 

Data-data hidrologi yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh besarnya debit banjir 

rencana dengan periode ulang tertentu yang dapat dialirkan tanpa membahayakan 

lingkungan sekitar dan stabilitas bangunan sungai. Berikut ini akan diuraikan secara 

singkat metode-metode analisis hidrologi. 

 

2.3.1. Metode Perhitungan Curah Hujan Daerah 
 

Ada beberapa macam cara yang dapat digunakan untuk menghitung curah 

hujan daerah aliran dari catatan hujan lokal pada stasiun pengukur curah hujan. 

a. Metode Perhitungan Rata-rata  

Metode perhitungan rata-rata aritmatik (arithmatic mean) adalah cara yang 

paling sederhana. Metode ini biasanya dipergunakan untuk daerah yang 

datar, dengan jumlah pos curah hujan yang cukup banyak dan dengan 

anggapan bahwa curah hujan di daerah tersebut bersifat seragam (uniform 

distribution). 

Rumus : 

n
RnRRR

Rave

......321 +++
=   (Cara Menghitung Design Flood,   

Departemen Pekerjaan Umum) …(2.5) 

Di mana : 

 Rave = curah hujan rata-rata (mm) 

n = jumlah stasiun pengukuran hujan 

 R1….Rn = besarnya curah hujan pada masing-masing stasiun (mm) 

b. Metode Isohyet 
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Isohyet adalah garis lengkung yang menunjukkan tempat kedudukan harga 

curah hujan yang sama. Isohyet diperoleh dengan cara interpolasi harga-

harga curah hujan lokal Rnt.  

Urutan perhitungannya adalah sebagai berikut : 

- Luas  areal  diantara  dua buah isohyet diukur dengan planimeter  

 = An, n-1 

- Curah hujan rata-rata antara dua buah isohyet : 

 = Rn, n-1, t 

- Volume hujan pada isohyet n : 

  = Rn, n-1, t  * An, n-1 

- Volume seluruhnya : 

 = ( )∑ −−
n

nAntnRn
0

1,*,1,  

- Curah hujan rata-rata : 

A

nAntnRn
R

n

ave

∑ −−
= 0

1,*,1,
  

(Cara Menghitung Design Flood,  Departemen Pekerjaan Umum) 

………………………………………………………… (2.6) 

R   =  curah hujan daerah (mm) 

 A1-An   =  luas daerah pengaruh stasiun (km2) 

R1-Rn   = curah hujan (mm) 

c. Metode Poligon Thiessen 

Metode ini dilakukan dengan menganggap bahwa setiap stasiun hujan 

dalam suatu daerah mempunyai luasan tertentu dan luas tersebut 

merupakan faktor koreksi bagi hujan di daerah yang bersangkutan. Data 

yang diperlukan adalah stasiun-stasiun curah hujan yang berpengaruh 

terhadap DPS beserta besarnya curah hujan. Caranya adalah dengan 

memplot letak stasiun-stasiun curah hujan ke dalam gambar daerah 

pengaliran sungai yang bersangkutan. Kemudian dibuat garis penghubung 

di antara masing-masing stasiun dan ditarik garis sumbunya. Garis ini 

menjadi batas dari luas daerah tiap stasiun.  
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Cara ini merupakan cara terbaik dan paling banyak digunakan saat ini 

walau masih memiliki kekurangan karena tidak memasukkan pengaruh 

topografi. Metode ini sesuai digunakan apabila pos hujannya tidak banyak 

(minimal 3 buah) dan tidak tersebar merata. 

Rumus : 

n

nn

AAAA
RARARARA

R
++++
++++

=
.....

.....

321

332211  

(Cara Menghitung Design Flood, Departemen Pekerjaan 

Umum)………………………………………………………………....(2.7) 

Di mana : 

 R  =  curah hujan daerah (mm) 

 A1-An   =  luas daerah pengaruh stasiun (km2) 

R1-Rn   = curah hujan (mm) 

 

2.3.2. Metode Analisa Frekuensi 
 

Suatu kenyataan bahwa tidak semua variat dari suatu variabel hidrologi 

terletak atau sama dengan nilai rata – ratanya, akan tetapi kemungkinan ada nilai 

variat yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai rata – ratanya. Besarnya derajat dari 

suatu sebaran variat disekitar nilai rata – ratanya disebut dengan variasi atau dispersi. 

Cara mengukur besarnya dispersi disebut pengukuran dispersi. Macam cara 

pengukuran dispersi antara lain : 

1. Harga rata – rata (
___

X ) 

Rumus :   

n

X
X

n

i
i∑

=
__

 …………………………………………………..………..(2.8) 

Di mana : 
___

X  =  curah hujan rata – rata (mm) 

Xi =  curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

n =  jumlah data 

2. Standar deviasi  (Sx) 
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Rumus : 

1
1

2___

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=

n

XX
Sx

n

i
i

 ……………………………………………..(2.9) 

Di mana : 

Sx =  deviasi standar 
___

X  =  curah hujan rata – rata (mm) 

Xi =  curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

n =  jumlah data 

3. Koefisien Skewness (Cs) 

Rumus :  

( ) ( ) 3
1

3___

21 Snn

XXn
C

n

i
i

s ∗−∗−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=  ………………………………….………..(2.10) 

Di mana : 

Cs = koefisien Skewness 

S =  deviasi standar 
___

X  =  curah hujan rata – rata (mm) 

Xi =  curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

n =  jumlah data 

4. Koefisien Kurtosis (Ck) 

Rumus : 

( ) ( ) 3
1

4___
2

)3(21 Snnn

XXn
C

n

i
i

k ∗−∗−∗−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=    ………………………………(2.11) 

Di mana : 

Ck = koefisien Kurtosis 

S =  deviasi standar 
___

X  =  curah hujan rata – rata (mm) 

Xi =  curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

n =  jumlah data 

5. Koefisien variasi (Cv) 

Rumus :  
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___

X

SxCv =   ……………………………….……………………………(2.12) 

Di mana : 

Cv = koefisien Variasi 

Sx =  deviasi standar 
___

X  =  curah hujan rata – rata (mm) 

(Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data, Soewarno) 

 

2.3.3. Uji Kococokan 
 

Untuk menentukan kecocokan (the goodness of fit test) distribusi frekuensi 

dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat 

menggambarkan/mewakili distribusi frekuensi tersebut diperlukan pengujian 

parameter. Pengujian parameter yang akan disajikan adalah :  

 

2.3.3.1. Uji Sebaran Chi Kuadrat 
 

Rumus : 
2

1

2 ∑
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

n

i i

ii

Ef
OfEf

CrX   ………………………..………………………(2.13) 

 Di mana : 

X2Cr =  harga Chi Kuadrat 

Efi =  banyaknya frekuensi yang diharapkan pada data ke-i 

Ofi =  frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama pada data ke-i 

n =  jumlah data 

Prosedur perhitungan uji Chi Kuadrat adalah : 

1. Urutkan data pengamatan dari besar ke kecil 

2. Hitunglah jumlah kelas yang ada (K) = 1 + 3,322 log n. Dalam pembagian 

kelas disarankan agar setiap kelas terdapat minimal tiga buah pengamatan. 

3.  Hitung nilai 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=
∑
∑

K
n

Ef       ………………………………….…...(2.14) 

3. Hitunglah banyaknya Of untuk masing – masing kelas. 
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4. hitung nilai X2Cr untuk setiap kelas kemudian hitung nilai total X2Cr dari 

tabel untuk derajat nyata tertentu yang sering diambil sebesar 5% dengan 

parameter derajat kebebasan. 

Rumus derajat kebebasan adalah : 

DK =  K – ( R + 1 ) ……………………………..……………(2.15) 

Di mana :  

DK =  derajat kebebasan 

K =  banyaknya kelas 

R = banyaknya keterikatan ( biasanya diambil R = 2 untuk distribusi 

normal dan binomial dan R = 1 untuk distribusi  Poisson dan 

Gumbel) 

(Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data, Soewarno) 

 

2.3.3.2.Uji Sebaran Smirnov – Kolmogorov 
 

Rumus : 

21max PP −=δ  (Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa 

Data, Soewarno)……………………………(2.16) 

 Di mana : 

11 +=
n
mP  

θ−= λ2P  

Di mana : 

m =  urutan data 

n =  jumlah data 

maxδ  =  simpangan terbesar (%) 

 

2.3.4. Metode Perhitungan Curah Hujan Rencana 
 

Analisa curah hujan rencana digunakan untuk mengetahui besarnya curah 

hujan harian maksimum dengan periode ulang tertentu yang akan digunakan untuk 
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perhitungan debit banjir rencana. Metode distribusi yang digunakan untuk 

perhitungan curah hujan  ada beberapa metode, yaitu : 

 

2.3.4.1.Distribusi Normal 
 

Distribusi normal banyak digunakan dalam analisis hidrologi, misalnya dalam 

analisis frekuensi curah hujan, analisis statistik dari distribusi rata-rata tahunan dan 

sebagainya. Distribusi normal atau disebut pula distribusi Gauss. Fungsi densitas 

peluang normal (normal Probability density fungtion) dari variabel acak kontinyu 

dapat ditulis sebagai berikut : 
2

2
1

.
2

1)(
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

= σ
µ

πσ

X

eXP (Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa 

Data, Soewarno)…………………………(2.17) 

Di mana : 

)(XP  =  fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal) 

π  =  3,14156 

 e  =  2,71828 

X  =  variabel acak kontinyu 

µ  =  rata-rata dari nilai X 

 σ         =  deviasi standar dari nilai X 

 

2.3.4.2.Distribusi Gumbel 
 

Rumus : 

( )SxKRRT ∗+=  (Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto, BIE. Dipl. H) 

……………………………………..………..…..…(2.18) 

Di mana : 

 RT = curah hujan rencana dengan periode ulang T (mm) 

 R    = curah hujan rata-rata (mm)  

 K   = faktor frekuensi 

 S = standar deviasi  
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Pada metode ini biasanya menggunakan distribusi dan nilai ekstrim dengan 

distribusi dobel eksponensial. Besarnya faktor frekuensi dalam metode ini adalah: 

n

nT

s
YY

K
−

=  (Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto, BIE. Dipl. H)...…(2.19) 

Di mana : 

YT =  Reduced variate 

Yn =  Reduced mean, tergantung dari besarnya sampel n 

sn =  Reduced standard deviation, tergantung dari besarnya sampel n 

( ){ }[ ]rrT TTY /1lnln −−−=   

(Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto, BIE. Dipl. H)……..…….……….(2.20) 

Tabel 2.1. Reduced Variate Sebagai Fungsi Waktu Balik 

Tr (tahun) Reduced Variate Tr (tahun) Reduced Variate 

5 1,4999 200 5,2958 

10 2,2504 500 6,2136 

100 4,6001 1000 6,9072 

(Sumber : Ir. CD. Soemarto, BIE, Dipl. H, Hidrologi Teknik) 

 

Tabel 2.2. Hubungan Reduced Mean Yn dengan Besarnya Sampel n 
n Yn n Yn n Yn n Yn 
10 0,4952 34 0,5396 58 0,5515 82 0,5572 
11 0,4996 35 0,5402 59 0,5518 83 0,5574 
12 0,5035 36 0,5410 60 0,5521 84 0,5576 
13 0,5070 37 0,5418 61 0,5524 85 0,5578 
14 0,5100 38 0,5424 62 0,5527 86 0,5580 
15 0,5128 39 0,5430 63 0,5530 87 0,5581 
16 0,5157 40 0,5439 64 0,5533 88 0,5583 
17 0,5181 41 0,5442 65 0,5535 89 0,5585 
18 0,5202 42 0,5448 66 0,5538 90 0,5586 
19 0,5220 43 0,5453 67 0,5540 91 0,5587 
20 0,5236 44 0,5458 68 0,5543 92 0,5589 
21 0,5252 45 0,5463 69 0,5545 93 0,5591 
22 0,5268 46 0,5468 70 0,5548 94 0,5592 
23 0,5283 47 0,5473 71 0,5550 95 0,5593 
24 0,5296 48 0,5477 72 0,5552 96 0,5595 
25 0,5309 49 0,5481 73 0,5555 97 0,5596 
26 0,5320 50 0,5485 74 0,5557 98 0,5598 
27 0,5332 51 0,5489 75 0,5559 99 0,5599 
28 0,5343 52 0,5493 76 0,5561 100 0,5600 
29 0,5353 53 0,5497 77 0,5563   
30 0,5362 54 0,5501 78 0,5565   
31 0,5371 55 0,5504 79 0,5567   
32 0,5380 56 0,5508 80 0,5569   
33 0,5388 57 0,5511 81 0,5570   

(Sumber : J. Nemec, Engineering Hydrology) 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  23 
 

 
TUGAS AKHIR               Triana Susanti (L2A 001 155) 
Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Waduk Selorejo Muh. Hendrie S. (L2A 001 101)  
Kabupaten Malang 

Tabel 2.3. Hubungan Reduced Standard Deviation sn dengan Besarnya Sampel n 

n sn n sn n sn n sn 
10 0,9496 33 1,1226 56 1,1696 79 1,1930 
11 0,9676 34 1,1255 57 1,1708 80 1,1938 
12 0,9833 35 1,1285 58 1,1721 81 1,1945 
13 0,9971 36 1,1313 59 1,1734 82 1,1953 
14 1,0095 37 1,1339 60 1,1747 83 1,1959 
15 1,0206 38 1,1363 61 1,1759 84 1,1967 
16 1,0316 39 1,1388 62 1,1770 85 1,1973 
17 1,0411 40 1,1413 63 1,1782 86 1,1980 
18 1,0493 41 1,1436 64 1,1793 87 1,1987 
19 1,0565 42 1,1458 65 1,1803 88 1,1994 
20 1,0628 43 1,1480 66 1,1814 89 1,2001 
21 1,0696 44 1,1499 67 1,1824 90 1,2007 
22 1,0754 45 1,1519 68 1,1834 91 1,2013 
23 1,0811 46 1,1538 69 1,1844 92 1,2020 
24 1,0864 47 1,1557 70 1,1854 93 1,2026 
25 1,0915 48 1,1574 71 1,1863 94 1,2032 
26 1,0961 49 1,1590 72 1,1873 95 1,2038 
27 1,1004 50 1,1607 73 1,1881 96 1,2044 
28 1,1047 51 1,1623 74 1,1890 97 1,2049 
29 1,1086 52 1,1638 75 1,1898 98 1,2055 
30 1,1124 53 1,1658 76 1,1906 99 1,2060 
31 1,1159 54 1,1667 77 1,1915 100 1,2065 
32 1,1193 55 1,1681 78 1,1923   

(Sumber : J. Nemec, Engineering Hydrology) 

 

2.3.4.3.Distribusi Log Pearson Type III 
 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

- Gantilah data X1, X2, X3,….,Xn menjadi data dalam logaritma yaitu Log X1, 

Log X2, Log X3, …., Log Xn. 

- Hitung rata-rata dari logaritma data tersebut 

n

X
XLog

n

i
i∑

=
log

__

 ……………………………………………….(2.21) 

- Hitung standar deviasi dari logaritma data 

1
1

2__________

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=

n

LogXLogX
S

n

i
ni

  …………………..……………….. (2.22) 
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-  Hitung koefisien skewness 

( ) ( ) 3
1

3__________

21 Snn

LogXLogX
C

n

i
ni

s ∗−∗−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
∑
=    …………………………………….. (2.23) 

- Hitung logaritma data pada interval pengulangan atau kemungkinan 

prosentase yang dipilih. 

(Hidrologi Teknik, Ir. CD. Soemarto,   BIE. Dipl. H)   

Harga “k” adalah harga untuk setiap nilai “Cs” dan interval pengulangan atau 

kemungkinan prosentase yang dipilih. Nilai “k” dapat diambil dari tabel. Sedangkan 

“Log X” = Log R adalah logaritma curah hujan rencana yang mempunyai interval 

pengulangan atau kemungkinan prosentase sama. 

 

Tabel 2.4. Nilai k untuk setiap nilai Cs (Koefisien Skewness) 

Periode Ulang (tahun) Cs 2 5 10 25 50 100 
0,0 0,000 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326 
-0,1 0,017 0,836 1,270 1,761 2,000 2,252 
-0,2 0,033 0,850 1,258 1,680 1,945 2,178 
-0,3 0,050 0,853 1,245 1,643 1,890 2,104 
-0,4 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029 
-0,5 0,083 0,856 1,216 1,567 1,777 1,955 
-0,6 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1,880 
-0,7 0,116 0,857 1,183 1,488 1,663 1,806 
-0,8 0,132 0,856 1,166 1,448 1,606 1,733 
-0,9 0,148 0,854 1,147 1,407 1,549 1,660 
-1,0 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 
-1,1 0,180 0,848 1,107 1,324 1,435 1,518 
-1,2 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 
-1,3 0,210 0,838 1,064 1,240 1,324 1,383 
-1,4 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 
-1,5 0,240 0,825 1,018 1,157 1,217 1,256 
-1,6 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,197 
-1,7 0,268 0,808 0,970 1,075 1,116 1,140 
-1,8 0,282 0,799 0,945 1,035 1,069 1,087 
-1,9 0,294 0,788 0,920 0,996 1,023 1,037 
-2,0 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990 
(Sumber : Ir. CD. Soemarto, BIE, Dipl. H, Hidrologi Teknik) 
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2.3.4.4.Distribusi Log Normal 
 

Distribusi log Lormal merupakan hasil transformasi dari distribusi normal , 

yaitu dengan mengubah nilai variat X menjadi nilai logaritmik variat X. Distribusi 

log-Pearson Type III akan menjadi distribusi log Normal apabila nilai koefisien 

kemencengan CS =  0,00. Secara matematis distribusi log Normal di tulis sebagai 

berikut : 

 
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ −
=

2___
log

2
1.

)2)()((log
1)(

S
XX

SX
XP

π
  

(Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data, 

Soewarno)………………………………………………..…………(2.24) 

Di mana : 

)(XP  =   peluang  log normal 

X =   nilai variat pengamatan 
___

X  =   nilai rata-rata dari logaritmik variat X, umumnya dihitung nilai rata-

rata geometriknya. 

S =   deviasi standar dari logaritmik nilai variat X 

 

2.3.5. Metode Perhitungan Debit Banjir Rencana 
 

Untuk merencanakan dam pengedali sedimen, maka diperlukan besarnya debit 

rencana yang dapat ditentukan dengan beberapa cara, antara lain : 

 

2.3.5.1. Metode Haspers  ( Luas DPS < 300 km2) 
 

Rumus : 

AqQT ∗∗∗= βα (m3/detik) (Hidrologi Untuk Pengairan,  Ir. Suyono 

Sosrodarsono)………..……...(2.25) 

Di mana : 

QT = debit banjir yang diperkirakan dalam periode ulang tertentu 

(m3/detik) 
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α =  koefisien run off 

β =  koefisien reduksi 

q =  hujan maksimum (m3/det/km2) 

A =  luas daerah pengaliran sungai (km2) 

Prosedur perhitungan : 

1.  3,08,01,0 −∗∗= ILt  …………………....……………….……..……..……....(2.26) 

2.  7,0

7,0

075,01
012,01

A
A

∗+
∗+

=α  ……………………………………………………….…(2.27) 

3.  
1215

107,311 75,0

2

4,0 A
t

t t

∗
+
∗+

+=
∗−

β
 ……………………………..………..…....(2.28) 

Untuk t < 2 jam digunakan rumus : 

2)2)(260(0008,01
*

tRt
rtr

−−−+
=  ………………………………….....……...(2.29) 

Untuk t > 2 jam digunakan rumus : 

1
*
+

=
t

Rtr  ………………………………………………………………..…..(2.30) 

t
rq
*6,3

=  ……………………………………………………………..…......(2.31) 

Di mana : 

t =  lamanya curah hujan (jam) 

R  =  curah hujan harian maksimum (mm/hari) 

(Hidrologi Untuk Pengairan,  Ir. Suyono Sosrodarsono) 

 

2.3.5.2. Metode Rational ( Luas DPS ≤ 300 km2) 
 

Metode ini digunakan dengan anggapan bahwa DPS memiliki : 

- Intensitas curah hujan merata di seluruh DPS dengan durasi tertentu. 

- Lamanya  curah hujan = waktu konsentrasi dari DPS. 

- Puncak banjir dan intensitas curah hujan mempunyai tahun berulang yang 

sama. 

Rumus : 
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( ) AICQT ∗∗∗= 6,3/1  (m3/detik) (Hidrologi Untuk Pengairan,  Ir. Suyono 

Sosrodarsono)………..…………...(2.32) 

Di mana : 

QT = debit banjir periode ulang tertentu (m3/detik) 

C = koefisien debit 

I = (R24/24) * ( 24/t)2/3  (mm) 

A = luas daerah pengaliran sungai (km2) 

Intensitas hujan dapat dihitung menggunakan rumus Mononobe : 

3
2

24 24
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

tc
x

R
I  (Hidrologi Untuk Pengairan,  Ir. Suyono Sosrodarsono).....(2.33) 

Di mana : 

R24 =  Hujan maksimum (mm) 

tc =  Waktu konsentrasi (jam) 

 

2.3.5.3. Metode Melchior ( Luas DPS > 100 km2) 
 

Metode Melchior digunakan untuk luas DAS >100 km2. 

Rumus :  

xqxAxQ βα=  …………………………………….……………………(2.34) 

A
A

+
+

=
150

750,0180β  …………………………….……………………………(2.35) 

v
LT

600.3
1000

=   …………………………….……………………………(2.36) 

5 2...31,1 iAqv β=  …………………………….……………………………(2.37) 

nF  =  ¼ π a b    ……………………….………………………..………(2.38) 

Dimana : 

Q =  debit banjir rencana pada periode ulang tertentu ( m3/det) 

α =  koefisien limpasan air hujan  → 52,0=α  

β =  koefisien pengurangan luas daerah hujan 

q =  intensitas maksimum jatuhnya hujan rata – rata (m3/det/km) 

A =  luas Daerah pengaliran sungai (km2) 

t =  waktu konsentrasi hujan (jam) 
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L =  panjang sungai (km) 

i =  kemiringan sungai 

(Banjir Rencana untuk Bangunan Air, Dept. Pekerjaan Umum) 

 

2.4.   Perencanaan Konstruksi Dam Pengendali Sedimen 
 

2.4.1. Prosedur Perencanaan Teknis Dam Pengendali Sedimen 
 

Perencanaan dam pengendali sedimen secara teknis meliputi perencanaan 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan peluap 

b. Perencanaan main dam 

c. Perencanaan pondasi 

d. Perencanaan sayap 

e. Perencanaan sub dam 

f. Bangunan pelengkap 

 

2.4.2. Perencanaan Peluap 
 

Rumus : 

( ) 2/3
3212 232

15
2

* hBBgCmQ ∗+∗=   

(Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, JICA 1985)……………..(2.39) 

Di mana : 

Q = debit rencana (m3/detik) 

C = koefisien debit (0,6 - 0,66) 

g = percepatan gravitasi (9,81 m/det2) 

B1 = lebar peluap bagian bawah (m) 

B2 = lebar muka air di atas peluap (m) 

h3 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

m2 = kemiringan tepi peluap  

Jika m2 = 0,5 dan C = 0,6, maka rumus di atas menjadi : 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  29 
 

 
TUGAS AKHIR               Triana Susanti (L2A 001 155) 
Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Waduk Selorejo Muh. Hendrie S. (L2A 001 101)  
Kabupaten Malang 

B1

B2

h3 h

hv

1 
: n 1 : m H

h3 h

hv

( ) 2
3

313 77,171,0 hBhQ ∗∗+∗=  (Perencanaan Bangunan Pengendali 

Sedimen, JICA 1985)….………….(2.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 
          a.  Potongan Melintang Peluap                b.  Potongan Memanjang Peluap 

Gambar 2.1. Penampang Peluap 

  

a. Kecepatan aliran di atas mercu 

Rumus : 

( ) 3211 2
1 hBBA ∗+=    ……………..……………………………..….(2.41) 

1
1 A

Qv =  ….………………..…………………………………....….(2.42) 

g
V

hV 2

2
1= ….…..……………………………………………........……(2.43) 

Vhhh += 3  …………………………………………………………..(2.44) 

hd
3
2

= ……………………………………………………………….(2.45)    

( ) ddmBA ∗∗+= 12 2
1  ……………………………………………(2.46)    

 
2

2 A
Qv =      ………………………………………………….……….(2.47)    

 
2

21 vv
v

+
=    ………………………………………………………..(2.48)    

Di mana : 

h = tinggi muka air di atas peluap + tinggi kecepatan (m) 

hv = tinggi kecepatan (m) 

d  = kedalaman air di atas mercu (m) 
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A1 = luas penampang basah pada ketinggian air setinggi check dam (m) 

A2 = luas penampang basah pada air diatas check dam (m) 

v  = kecepatan aliran di atas mercu (m/det) 

      (Diktat Kuliah Bangunan Air, Ir. Salamun, MT) 

b. Tinggi Jagaan ( Free Board ) 

Untuk mencegah terjadinya limpasan di atas sayap pada saat terjadi debit 

rencana, maka diperlukan adanya ruang bebas yang besarnya tergantung 

dari debit rencana (Q). Besarnya tinggi jagaan ditetapkan berdasarkan 

debit rencana adalah sebagai berikut : 

     Tabel 2.5. Tinggi Jagaan 

Debit Rencana (m3/detik) Tinggi Jagaan (m) 
Q < 200 0,6 

200 < Q < 500 0,8 
500 < Q < 2000 1,0 
2000 < Q < 5000 1,2 

      ( Sumber : DPU, Sabo Design,  tahun 1983 )                                              

                                                                                                                                                

2.4.3. Perencanaan Main Dam 
 

a. Gaya-gaya yang bekerja : 

1. Berat sendiri (W) 

2. Tekanan air statik (P) 

3. Tekanan sedimen (Ps) 

4. Gaya angkat (U) 

5. Gaya inersia saat gempa (I) 

6. Tekanan air dinamik (Pd) 

 Gaya-gaya untuk keadaan normal dan banjir adalah : 

 

Tabel 2.6. Gaya-Gaya yang Ditinjau untuk Keadaan Normal dan Banjir 

Tipe Normal Banjir 

Dam rendah, H < 15 m - W, P 

Dam tinggi, H > 15 m W, P, Ps, U, I, Pd W, P, Ps, U 
             ( Sumber : JICA, Design of Sabo Facilities )  
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m . Hn . H

1 
: n

h 1

B

1 : m

muka air banjir

Main Dam

H

h 3 

1 : m

W3

W2

W1

m . HB

H

n . H

1 : n

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                      Gambar 2.2. Perencanaan Main Dam 

 

1. Berat sendiri (W) 

  AW C ∗= γ  (Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, JICA 

1985) ……………………………...……..….(2.49) 

  Di mana : 

  W = berat sendiri per meter 

γc = berat volume bahan (beton 2,4 t/m3 dan pasangan batu 2,2 

t/m3) 

  A = volume per meter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Gaya Berat Main Dam 

 

2. Tekanan air statik (P) 

 wo hP .γ=  (Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, JICA 

1985)  …..…………………….……………..….(2.50) 
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h1 

Pv2

Ph2

Ph1 H

Pv1

muka air banjir

h 3 

Main Dam

hePeh

Pev

sedimen

Di mana : 

P = tekanan air statik horizontal pada titik sedalam hw (t/m3) 

γ0 = berat volume air ( 1 t/m3 ) 

hw =  kedalaman air (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Gaya Tekan Air Statik 

 

3. Tekanan sedimen (Pe) 

  esiev hP ∗= γ   …………………………………..………..(2.51) 

  esieeh hCP ∗∗= γ  …………………………………..………..(2.52) 

  Di mana :  

  Pev =  gaya tekan vertikal sedimen (t/m2) 

  Peh =  gaya tekan horizontal sedimen (t/m2)  

  γsi =  berat volume sedimen dalam air (1,5 – 1,8 t/m2)  

  Ce =  koefisien gaya tekan tanah aktif (0,3) 

  he =  tinggi sedimen (m) 

    (Design Of Sabo Facilities, JICA) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Gaya Tekan Akibat Sedimen 
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hX

X

AH

UX

sedimen

Main Dam

muka air banjir

HX

4. Gaya angkat (U) 

H
L

L
HU X

Xx ∆∗
Σ

−=    ………………………………….….…..(2.53) 

 Di mana : 

Ux =  gaya angkat pada titik x (t/m2) 

Hx =  tinggi muka air hulu sampai dengan titik x (m) 

Lx =  jarak ke titik x (m) 

∆H =  beda tinggi antara muka air hulu dengan muka air hilir (m) 

ΣL =  panjang rembesan (m) 

untuk Lane : 

VHL Σ+Σ=Σ 3
1  …………………………………..………..(2.54) 

untuk Bligh : 

VHL Σ+Σ=Σ  …………………………………..………..(2.55) 

  (Design Of Sabo Facilities, JICA) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Gaya Angkat pada Main Dam 

 

5. Gaya inersia saat gempa (I) 

WkI ∗=   (Design Of Sabo Facilities, JICA)………………..(2.56) 

Di mana : 

I = gaya inersia oleh gempa (t/m2) 

k = koefisien gempa (0,10 – 0,12) 

W = berat sendiri dam per meter (t) 
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I1

I2

I3

Main Dam

 

 

 

 

 

 

      

   Gambar 2.7. Gaya Gempa 

 

6.   Tekanan air dinamik (Pd) 

00 hKCPx ∗∗∗= γ  …………………………………..………..(2.57)

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

0000

22
2 h

h
h
h

h
h

h
hC

C xxxxm   ..…….……..…….…..(2.58) 

θγη sec
2

2
00 ∗∗∗∗∗= hK

C
P m

d   …..…………………………..(2.59) 

xd hh ∗= λ  ……………………………………………..………..(2.60) 

Di mana : 

Px = gaya tekan air dinamik pada titik x (t/m2) 

 Pd = gaya tekan air dinamik total dari muka air sampai titik x (t/m2) 

  γ0 = berat volume air (1 t/m3) 

  K = koefisien seismik (0,12) 

  ho = kedalaman air dari muka air sampai dasar pondasi (m)  

  hx = kedalaman air dari muka air sampai titik x (m) 

  hd = jarak vertikal x sampai Pd (m) 

  Cm = diperoleh dari tabel, fungsi dari sudut θ 

  θ = sudut antara kemiringan check dam dan sisi tegak  

    Tabel 2.7. Nilai Cm 

θ 30˚ 35˚ 40˚ 50˚ 60˚ 70˚ 

Cm 0,54 0,50 0,45 0,38 0,30 0,20 
(Sumber : JICA, Design of Sabo Facilities) 

  η, λ = koefisien yang diperoleh dari grafik 

 C  = koefisien tekanan air dinamik 

 (Design Of Sabo Facilities, JICA) 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  35 
 

 
TUGAS AKHIR               Triana Susanti (L2A 001 155) 
Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Waduk Selorejo Muh. Hendrie S. (L2A 001 101)  
Kabupaten Malang 

h 0 = H

0hd 

Pd

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Gaya Tekan Air Dinamik 

b. Lebar mercu peluap 

Perencanaan mercu peluap dam pengendali sedimen harus direncanakan 

agar kuat menahan benturan maupun abrasi akibat pukulan aliran sedimen. 

Lebar mercu yang disarankan : 

  Tabel 2.8. Lebar Mercu Peluap 

Lebar mercu b = 1,5 – 2, 5 m b = 3,0 – 4,0 m 

Material Pasir dan kerikil atau 

Kerikil dan batu 

Batu-batu besar 

Hidrologis Kandungan sedimen 

sedikit sampai dengan 

sedimen banyak 

Debris flow kecil 

sampai debris flow 

yang besar 

       (Sumber : Ir. Suyono Sosrodarsono, Perbaikan dan Pengaturan Sungai ) 

 

c. Penampang main dam 

Kemiringan badan main dam  di hulu 1 : m digunakan rumus : 

Untuk H < 15 m : 

( ) ( ) ( )[ ] ( )
( ) ( ) 034

312421
22

2

=++++

++−++++++

nnn
mnnm

βββ

αβααγαβα
 

………………………………………………………………….……(2.61) 

H
h3=α  ……………………………………….………………..…..(2.62) 

H
b1=β  ………………………………………………….….….…..(2.63) 

w

c

γ
γ

γ =  ……………………………………………….…….….…..(2.64) 



BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  36 
 

 
TUGAS AKHIR               Triana Susanti (L2A 001 155) 
Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Waduk Selorejo Muh. Hendrie S. (L2A 001 101)  
Kabupaten Malang 

R

e

b2

x
1/2 b2

V

H

Main Dam

Di mana : 

γc = berat volume bahan (t/m3) 

γw = berat volume air dengan kandungan sedimen (1,2 t/m3) 

Kemiringan badan dam bagian hilir ditetapkan 1 : 0,2 

(Design Of Sabo Facilities, JICA) 

d. Perhitungan stabilitas 

1. Resultan (R) gaya-gaya harus berada pada inti 

 
V
Mx =  ……………………………………..……………..…..(2.65) 

 x
b

e −=
2
2  ……………………………………..……………..(2.66) 

  Syarat : 

  1/3b2 < x < 2/3b2 

 e < 1/6 b2 

 (Design Of Sabo Facilities, JICA) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Gambar 2.9. Resultan Gaya pada Main Dam 

 

2. Stabilitas terhadap geser 

  
H

bCtgV
SF 2∗+∗

=
φ

   (Design Of Sabo Facilities, JICA)…… (2.67) 

  Di mana : 

  SF = faktor keamanan > 1,2 
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  V = gaya vertikal (ton) 

  H = gaya horisontal (ton) 

  ø = sudut geser dalam tanah dasar 

  C = kohesi tanah  

  b2 = panjang bidang geser (m) 

3. Stabilitas terhadap guling 

  
Mh
Mv

SF =   (Design Of Sabo Facilities, JICA)…………..….(2.68) 

  Di mana : 

  SF = faktor keamanan > 1,2 

  Mv = jumlah momen gaya vertikal terhadap O (tm) 

  Mh = jumlah momen gaya horizontal terhadap O (tm) 

4. Tegangan pada dasar pondasi 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±=

22
12

61
b
e

b
Vσ  (Design Of Sabo Facilities, JICA)……….(2.69) 

  Di mana : 

  V = total gaya vertikal (ton) 

  b2 = panjang bidang geser (m) 

  σ12 = tegangan maksimum / minimum pada dasar pondasi (t/m2) 

  e = jarak dari titik tengah sampai R (x-b2/2) dalam meter 

 

2.4.4. Perencanaan Pondasi 
 

a. Dasar pondasi 

Pondasi sebaiknya ditempatkan pada batuan dasar. Jika keadaan tidak 

memungkinkan, maka dibuat pondasi terapung pada sedimen sungai. 

b. Daya dukung dasar pondasi 

Tegangan yang terjadi pada dasar pondasi harus lebih kecil dari tegangan 

yang diperkenankan. 

Daya dukung yang diperkenankan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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sedimen

sedimen

Apron

Sub Dam

Main Dam

2 m

2 - 3 m
sedimen

Tabel 2.9. Daya Dukung yang Diijinkan 
Catatan 

Klasifikasi pondasi 

Daya 
dukung 
tanah 
(t/m3) 

Koefisien 
geser Pengujian desak 

(unconfined) Nilai N 

Batuan keras dengan 
sedikit retak 100 0,7 >1000 t/m2 - 

Batuan keras dengan 
banyak retak 60 0,7 >1000 t/m2 - 

Batuan dasar 

Batuan lunak atau 
mudstone 30 0,7 >100 t/m2 - 

Kompak 60 0,6 - - Lapis kerikil 
Tidak kompak 30 0,6 - - 
Kompak 30 0,6 - 30 – 50 Lapis pasir 
Kurang kompak 20 0,5 - 15 – 30 
Keras 10 0,45 10 – 20 t/m2 8 – 15 
Kurang keras 5 - 5 – 10 t/m2 4 – 8 

Lapis tanah 
liat 

Sangat keras 20 0,5 20 – 40 t/m2 15 – 30 
 (Sumber : Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, JICA 1985) 

c. Kedalaman pondasi 

Rumus : 

 ( )31 3
1

hHd +=    (Diktat Kuliah Bangunan Air, Ir. Salamun, MT)….(2.70) 

Di mana : 

d1  =  kedalaman pondasi (m) 

  H =  tinggi efektif main dam (m) 

 h3 =  tinggi muka air di atas peluap (m) 

d. Penetrasi Pondasi 

Pada dasar pondasi berupa batuan, dasar dam pengendali sedimen harus 

ditempatkan minimum 1,0 m dari permukaan batuan. Pada dasar pondasi 

berupa sedimen sungai, dasar dam pengendali sedimen harus ditempatkan 

minimum 2,0 m dari dasar sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Penetrasi Pondasi 
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1/N
drain hole

1/N

tebal peluap
tembok pelindung

dam

fillet

tembok pelindung

2.4.5. Perencanaan Sayap 
 

a. Kemiringan sayap 

Agar tidak ada limpasan pada sayap, maka ke arah tebing sayap dibuat 

lebih tinggi dengan kemiringan 1/N > kemiringan dasar sungai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Kemiringan Sayap  
b. Lebar sayap 

Lebar sayap diambil sama dengan lebar mercu peluap atau sedikit lebih 

sempit. Lebar sayap harus aman terhadap gaya-gaya luar, khususnya dam 

pengendali sedimen yang dibangun di daerah di mana aliran sedimen 

terjadi, perlu diteliti keamanan sayap terhadap tegangan yang disebabkan 

oleh gaya tumbukan dan perlu dipertimbangkan untuk menambah lebar 

sayap atau memasang tembok pelindung. 

 

 

 

 

     

 

     

    Gambar 2.12. Lebar Sayap 

 

c. Penetrasi sayap 

Sayap harus masuk cukup dalam ke tebing karena tanah pada bagian 

tebing mudah tergerus oleh aliran air. 
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H
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Gambar 2.13. Penetrasi Sayap 

 

2.4.6. Perencanaan Sub Dam dan Lantai 
 

Sub dam berfungsi untuk mencegah pondasi dam dan dasar sungai di hilir dari 

gerusan dan penurunan yang disebabkan oleh terjunan air dan sedimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Letak Sub Dam 

a. Jarak Sub Dam 

 Jika main dam tidak begitu tinggi  

L = 1,5 – 2,0 (H1 + h3)  ………………………….…………….(2.71) 

Di mana : 

L = jarak main dam – sub dam (m) 

H1 = tinggi dari muka lantai permukaan batuan dasar sampai mercu 

main dam (m) 

h3 = tinggi muka air di atas peluap (m) 
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 Jika main dam cukup tinggi  

  L = Lw + x + b3  ………………………………………..…(2.72) 

Di mana : 

Lw = panjang terjunan (m) 

x = panjang loncatan air (m) 

 β = konstanta (4,5 – 5) 

b3 = lebar puncak sub dam (m) 

  
( 2/1

31
0

2
12

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ +
∗=

g
hH

VLw  ………………………………..….…(2.73) 

 Di mana : 

 V0 = q0 / h3 (m/detik) 

 q0 = debit per meter lebar peluap (m3/detik) 

 h3 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

 H1 = tinggi dari muka lantai permukaan batuan dasar sampai mercu 

   main dam (m) 

 g = percepatan gravitasi (9,8 m/detik2) 

 hjx ∗= β    …….………………………………..…………...….(2.74) 

 Di mana : 

β = koefisien (4,5 s/d 5) 

hj = tinggi dari permukaan lantai sampai muka air di atas mercu sub 

dam 

  ( )[ ]181
2

21 −∗+= Fr
h

h j   ………………………………….…….(2.75) 

Di mana : 

h1 = tinggi air (jet) pada titik jatuhnya terjunan (m) 

Lw = panjang terjunan (m) 

 
1

1
1 v

q
h =  ……………………………….……………….………...(2.76) 

Di mana : 

  q1 = debit per meter lebar pada titik jatuhnya terjunan  (m3/detik) 

  v1 = kecepatan terjunan pada titik jatuhnya terjunan  (m/detik) 

 ( )311 2 hHgv +=   ……………....……………..………..……(2.77) 
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1

1

gh
v

Fr =  …………………...……………………….....……(2.78) 

  Di mana : 

  Fr = angka Froude dari aliran jet pada titik jatuh 

  (Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen, JICA 1985) 

b. Penampang Sub Dam 

Standar perencanaan sub dam mengikuti standar perencanaan main dam, 

antara lain sebagai berikut : 

- Lebar mercu sub dam  sama dengan lebar mercu main dam. 

- Kemiringan badan sub dam di bagian hilir ditetapkan sama dengan 

main dam. 

- Perhitungan stabilitas sub dam dibuat dengan prosedur yang sama 

dengan perhitungan stabilitas main dam. 

c. Tinggi Sub Dam 

 Jika main dam tidak begitu tinggi  

Rumus : 

42' hHH +=  …………………………………………………....(2.79) 

( ) 12 4
1

3
1 HH −= …………..…………………...……………....(2.80) 

Di mana : 

H’ = tinggi sub dam (m) 

H2 = tinggi overlapping (m) 

h4 = kedalaman penetrasi (m) 

H = tinggi main dam (m) 

 Jika main dam cukup tinggi  

Rumus :  

  42 '' htHH ++=  ………………………………………...……...(2.81) 

  22 ' hhjH −=   ………………………………………...……...(2.82) 

  Di mana :   

  H’ = tinggi sub dam (m) 

  H2’ = tinggi sub dam dari permukaan apron (m) 

  t = tebal apron (m) 

h4 = kedalaman penetrasi (m) 
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h2 = tinggi muka air di atas sub dam (m) 

hj = tinggi dari permukaan lantai sampai muka air di atas mercu sub 

dam 

(Sabo Design, Dept. Pekerjaan Umum) 

d. Tebal Lantai / Apron 

 Tanpa bantalan air  

Rumus : 

( )136,0*2,0 31 −+= hHt  …………...………………………………(2.83) 

 Dengan bantalan air  

Rumus : 

( )136,0*1,0 31 −+= hHt   ………….……………………………….(2.84)  

Di mana :  

 t = tebal lantai (m) 

  H1 = tinggi dari muka lantai permukaan batuan dasar sampai mercu main 

      dam (m) 

  h3 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

(Sabo Design, Dept. Pekerjaan Umum) 

 

2.4.7. Bangunan Pelengkap 
 

a. Konstruksi Tembok Tepi 

Dinding tepi berfungsi untuk menahan erosi dan longsoran antara main 

dam dan sub dam yang disebabkan oleh aliran air atau terjunan. 

Perencanaan tembok tepi meliputi : 

- Elevasi pondasi tembok tepi direncanakan sama dengan elevasi lantai 

terjun,  tetapi harus terletak di luar titik jauh dari main dam. 

- Kemiringan standar V : H = 1 : 0,5 

- Ketinggian tembok tepi direncanakan sama dengan atau sedikit lebih 

tinggi dari ketinggian sayap sub dam. 

b. Lubang Drainase  (Drain Hole) 

Maksud dari pembuatan lubang drainase adalah sebagai berikut : 

- Berfungsi sebagai saluran pengelak pada waktu pelaksanaan pekerjaan. 
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- Mengurangi tekanan air pada main dam setelah tempat endapan sedimen 

di hulu penuh. 

- Mengalirkan material endapan berbutir kecil agar dam tetap mempunyai 

daya tampung dalam menghadapi aliran debris yang akan datang. 

- Umumnya lebar lubang drainase diambil 0,5 s/d 1 meter. 

 

 

  

 

 

  

Gambar 2.15. Drain Hole 


