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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Usaha di bidang teknk sipil untuk mengatasi masalah-masalah banjir, 

erosi dan sedimentasi yang menonjol sampai saat ini baru bersifat kuratif, 

antara lain dengan pembuatan waduk-waduk pengendali banjir; waduk 

penyimpan air, tanggul banjir; pembangunan consolidation dam/check dam di 

sungai; maupun pengerukan dasar sungai di muara (Pedoman Pembuatan 

Bangunan Pengendali Sedimen, 1983) 

Perencanaan bangunan pengendali sedimen harus memenuhi beberapa 

syarat konstruksi seperti yang dikemukakan oleh Sosrodarsono dan Tominaga 

(1985), bahwa dalam perhitungan stabilitas bendung diambil penampang 

lintangnya sebagai bentuk dua dimensi dengan asumsi setiap unit panjang 

dari penampang bendung tersebut bekerja secara sendiri-sendiri menahan 

beban-beban atau gaya-gaya luar dan harus memenuhi empat persyaratan 

sebagai berikut : 

1. Dapat bertahan terhadap guling; stabilitas terhadap guling. 

2. Dapat bertahan terhadap gelincir; stabilitas terhadap gelincir. 

3. Tidak terjadi keretakan; tegangan-tegangan di tubuh bendung tidak 

melampaui kekuatannya. 

4. Tidak terjadi keruntuhan pada tanah pondasi. 

 

2.2 Analisis Data Hidrologi 

Menurut Loebis (1987), salah satu masalah penting dalam analisa 

hidrologi adalah perkiraan hidrograp larian untuk suatu daerah aliran jika 

diketahui hujan dan kondisi hidrologinya. Analisa hidrologi yang dimaksud 

adalah mengolah data curah hujan harian selama kurun waktu tertentu pada 

daerah yang ditentukan.   
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2.2.1 Metode Perhitungan Curah Hujan Daerah 

Menurut Loebis (1987), untuk merata-rata curah hujan pada suatu 

daerah aliran ada tiga metoda yang sering dipakai, yaitu : 

a. Arithmatic Mean 

Cara mencari rata-rata curah hujan di dalam suatu daerah 

aliran dengan cara Arithmatic Mean adalah salah satu cara yang 

sangat sederhana. Biasanya cara ini dipakai pada daerah yang datar 

dan banyak dtasiun hujannya, dengan anggapan bahwa di daerah 

tersebut sifat curah hujannya adalah uniform (uniform distribution). 

Rumus (Loebis, 1987): 
       (2-1) 

Di mana : 

  = Rata-rata curah hujan  

   = Banyaknya stasiun hujan 

…   = besarnya curah hujan pada masing-masing stasiun 

 

b. Thiessen Polygon 

Cara ini diperoleh dengan membuat polygon yang memotong 

tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun hujan. 

Dengan demikian tiap stasiun penakar  akan terletak pada suatu 

wilayah polygon tertutup . Dengan menghitung perbandingan luas 

polygon untuk setiap stasiun yang besarnya  , dimana  adalah 

luas basin atau daerah penampungan dan apabila besaran ini 

diperbanyak dengan harga curah hujan , maka  ini 

menyatakan curah hujan berimbang. Curah hujan rata-rata diperoleh 

dengan cara menjumlahkan curah hujan ini untuk semua luas yang 

terletak di dalam batas daerah penampungan. Apabila ada n stasiun 

di dalam daerah penampungan dan m di sekitarnya yang 

mempengaruhi daerah penampungan maka curah hujan rata-rata 

( ) adalah (Loebis, 1987) : 
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∑ ∑     (2-2) 

 

c. Isohyet 

Isohyet adalah garis lengkung yang menunjukkan tempat 

keduduan harga curah hujan yang sama. Isohyet ini diperoleh dengan 

cara interpolasi harga-harga curah hujan lokal . Urutan 

perhitungannya adalah sebagai berikut (Loebis, 1987) : 

• Luas areal diantara dua buah isohyet diukur dengan planimeter 

,   

• Curah hujan rata-rata antara dua buah isohyet : 

, ,   

• Volume hujan pada isohyet n : 

, , ,    

• Volume seluruhnya : 

∑ , , ,   

Maka curah hujan rata-rata ( ) adalah (Loebis, 1987) :  
∑ , , ,        (2-3) 

 

2.2.2 Metode Analisa Frekwensi 

Data hidrologi harus memenuhi standar, dapat dipercayai, 

mempunyai kelebihan dan presisi untuk dapat digunakan. Untuk itu 

dipakai parameter variasi, asimetri dan kepuncakan (Soemarto, 1995) :  

a. Penyimpangan Rata-rata Varians dan Standar Deviasi 

Nilai tengah penyimpangan, yang dinamakan varians adalah 

yang terbaik sebagai parameter dispersi. Sedangkan koefisien 

varians sampel adalah (Soemarto, 1995) : 

              (2-4) 

Di mana : 

 = koefisien Variasi   

 = deviasi standar 
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 = curah hujan rata-rata (mm) 

• Standar deviasi ( ) 

Rumus : 

∑        (2-5) 

Di mana : 

 = deviasi standar 

 = curah hujan rata-rata (mm) 

 = curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

 = jumlah data 

• Harga rata-rata  

Rumus : 

 ∑         (2-6) 

Di mana : 

 = curah hujan rata-rata (mm) 

 = curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

 = jumlah data 

 

b. Asimetri atau Kepencengan (Skewness) 

Kepencengan merupakan ukuran asimetri atau penyimpangan 

kesimetrian suatu distribusi. Besarnya koefisien kemiringan 

dirumuskan sebagai berikut (Soemarto, 1995) : 
∑          (2-7) 

Di mana : 

 = koefisien Skewness 

 = deviasi standar 

 = curah hujan rata-rata (mm) 

 = curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

 = jumlah data 
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c. Kurtosis  

Soemarto (1995) menyatakan bahwa kurtosis merupakan 

kepuncakan (peakedness) distribusi. Biasanya dibandingkan dengan 

distribusi normal yang mempunyai koefisien sama dengan 3 disebut 

mesokurtik. Distribusi simetrik yang mempunyai koefisisen kurang 

dari 3 berpuncak tajam dinamakan leptokurtik, sedangkan distribusi 

yang ditandai dengan puncak datar, yang mempunyai koefisisen 

lebih dari 3 dinamakan platikurtik. Perkiraan koefisien kurtosis yang 

dihitung dari sampel sebesar n adalah : 
∑       (2-8) 

Di mana : 

 = koefisien Kurtosis  

 = deviasi standar 

 = curah hujan rata-rata (mm) 

 = curah hujan di stasiun hujan ke i (mm) 

 = jumlah data 

 

2.2.3 Metode Perhitungan Curah Hujan Rencana  

Menurut Soemarto (1995), untuk menganalisis probabilitas banjir 

biasanya dipakai beberapa macam distribusi, yaitu : 

a. Distribusi Gumbel 

Menurut Gumbel (1941), tujuan teori statistik nilai-nilai 

ekstrim adalah untuk mengananlisis hasil pengamatan nilai-nilai 

ekstrim tersebut untuk memperpraktis nilai-nilai ekstrim berikutnya. 

Rumus : 

        (2-9) 

Di mana : 

 = variabel berdistribusi eksponensial 

 = nilai tengah sampel  

 = faktor frekwensi 

 = standar deviasi sampel  
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Faktor frekwensi untuk nilai-nilai ekstrim Gumbel (1941) 

ditulis dengan rumus : 

             (2-10) 

Di mana : 

 = reduced variate 

ln ln (                  (2-11) 

 = reduced mean yang tergantung dari besarnya sampel n 

 = reduced standard deviation yang tergantung dari besarnya 

sampel n 

Tabel 2-1 Reduced Variate Sebagai Fungsi Waktu Balik (Soemarto, 1995) 

Tr Reduced Variate
2 0,36651
5 1,9940

10 2,25037
20 2,97019
50 3,90914

100 4,60015
200 5,29561
500 6,21361

1000 6,90726
2000 7,60065
5000 8,51709

10000 9,21029
20000 9,90346
50000 10,81977

100000 11,51292  
Tabel 2-2 Hubungan Reduced Mean  dengan Besarnya Sampel   

(Nemec , 1972) 
n  n  n  n  
10 0,4952 33 0,5388 56 0,5508 79 0,5567 
11 0,4996 34 0,5396 57 0,5511 80 0,5569 
12 0,5035 35 0,5402 58 0,5515 81 0,5570 
13 0,5070 36 0,5410 59 0,5518 82 0,5572 
14 0,5100 37 0,5418 60 0,5521 83 0,5574 
15 0,5128 38 0,5424 61 0,5524 84 0,5576 
16 0,5157 39 0,5430 62 0,5527 85 0,5578 
17 0,5181 40 0,5439 63 0,5530 86 0,5580 
18 0,5202 41 0,5442 64 0,5533 87 0,5581 
19 0,5220 42 0,5448 65 0,5535 88 0,5583 
20 0,5236 43 0,5453 66 0,5538 89 0,5585 
21 0,5252 44 0,5458 67 0,5540 90 0,5586 
22 0,5268 45 0,5463 68 0,5543 91 0,5587 
23 0,5283 46 0,5468 69 0,5545 92 0,5589 
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24 0,5296 47 0,5473 70 0,5548 93 0,5591 
25 0,5309 48 0,5477 71 0,5550 94 0,5592 
26 0,5320 49 0,5481 72 0,5552 95 0,5593 
27 0,5332 50 0,5485 73 0,5555 96 0,5595 
28 0,5343 51 0,5489 74 0,5557 97 0,5596 
29 0,5353 52 0,5493 75 0,5559 98 0,5598
30 0,5362 53 0,5497 76 0,5561 99 0,5599 
31 0,5371 54 0,5501 77 0,5563 100 0,5600 
32 0,5380 55 0,5504 78 0,5565   

 

Tabel 2-3 Hubungan Reduced Standard Deviation   
dengan Besarnya Sampel (Nemec, 1972) 

n  n  n  n  
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   

 

b. Distribusi Log Pearson Type III 

Parameter-parameter statistik yang diperlukan oleh distribusi 

Pearson Tipe III adalah : nilai tengah, standar deviasi, dan koefisien 

kepencengan. Garis besar cara tersebut adalah sebagai berikut 

(Soemarto, 1995) :  

• Ubahlah data banjir tahunan sebanyak  buah , , , … ,  

menjadi log , log , log , … , log  
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• Hitung nilai tengahnya dengan rumus berikut : 

log x ∑         (2-12) 

• Hitung  nilai standar deviasinya dengan rumus berikut ini : 

∑         (2-13) 

• Hitung koefisien kemencengannya dengan rumus berikut ini : 

∑         (2-14) 

• Hitung logaritma debit dengan waktu balik yang dikehendaki 

dengan rumus berikut ini : 

log log        (2-15) 

Nilai  sama dengan harga   menurut Wahyuni dkk., 

(2004) yang merupakan besar nilai untuk setiap nilai  dan 

interval pengulangan  atau  kemungkinan prosentase yang dipilih. 

Nilai  dapat diambil dari tabel.  
Tabel 2-4 Nilai  Untuk Setiap Nilai  (Koefisien Skewness) Positif 

(Wahyuni dkk., 2004 ) 

 Periode Ulang (th) 
1,01 2 5 10 25 50 100 200 

3,0 -0,667 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051 4,970 
2,9 -0,690 -0,390 0,440 1,195 2,227 3,134 4,013 4,904 
2,8 -0,714 -0,384 0,460 1,210 2,275 3,114 3,973 4,847 
2,7 -0,740 -0,376 0,479 1,224 2,272 3,093 3,932 4,783 
2,6 -0,769 -0,368 0,499 1,238 2,267 3,071 3,889 4,718 
2,5 -0,799 -0,360 0,518 1,250 2,262 3,048 3,845 4,652 
2,4 -0,832 -0,351 0,537 1,262 2,256 3,023 3,800 4,584 
2,3 -0,867 -0,341 0,555 1,274 2,248 2,997 3,753 4,515 
2,2 -0,905 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 4,444 
2,1 -0,946 -0,319 0,592 1,294 2,230 2,942 3,656 4,372 
2,0 -0,990 -0,307 0,609 1,302 2,219 2,912 3,605 4,298 
1,9 -1,037 -0,294 0,627 1,310 2,207 2,881 3,553 4,223 
1,8 -1,087 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 4,147 
1,7 -1,140 -0,268 0,660 1,324 2,179 2,815 3,444 4,069 
1,6 -1,197 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 3,990 
1,5 -1,256 -0,240 0,690 1,333 1,146 2,743 3,330 3,910 
1,4 -1,318 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 3,828 
1,3 -1.383 -0,210 0,719 1,339 2,108 2,666 3,211 3,745 
1,2 -1,449 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 3,661 
1,1 -1,518 -0,180 0,745 1,341 2,066 2,585 3,087 3,575 
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1,0 -1,588 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 3,489 
0,9 -1,660 -0,148 0,769 1,339 2,018 2,498 2,957 3,401 
0,8 -1,733 -0,132 0,780 1,336 1,993 2,453 2,891 3,312 
0,7 -1,806 -0,116 0,790 1,333 1,967 2,407 2,824 3,223 
0,6 -1,880 -0,099 0,800 1,328 1,939 2,359 2,755 3,132 
0,5 -1,955 -0,083 0,808 1,323 1,910 2,231 2,686 3,041 
0,4 -2,029 -0,066 0,816 1,317 1,880 2,261 2,615 2,949 
0,3 -2,104 -0,050 0,824 1,309 1,849 2,211 2,544 2,856 
0,2 -2,178 -0,033 0,830 1,301 1,818 2,159 2,472 2,763 
0,1 -2,252 -0,017 0,836 1,292 1,785 2,107 2,400 2,670 
0,0 -2,326 0 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326 2,576 

 

c. Distribusi Normal 

Distribusi normal banyak digunakan dalam analisis hidrologi, 

misalnya dalam analisis frekwensi 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 Function) dari variabel acak kontinyu 

dapat ditulis sebagai berikut (Soemarto, 1995) : 

√
       (2-16) 

Di mana : 

 = fungsi densitas peluang normal (ordinat kurva normal) 

 = 3,14156 

 = 2,71828 

 = variabel acak kontinyu 

 = rata-rata dari nilai   

 = deviasi standar dari nilai x 

 

d. Distribusi Log Normal 

Distribusi Log Normal merupakan hasil transformasi dari 

distribusi normal, yaitu dengan mengubah nilai varian  menjadi 

nilai logaritmik varian . Distribusi Log Pearson Type III akan 

menjadi distribusi Log Normal apabila nilai kofisien kemencengan 

( ) = 0. Secara matematis distribusi Log Normal ditulis sebagai 

berikut (Soemarto, 1995) : 
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√
      (2-17) 

Di mana : 

 = peluang Log Normal 

 = nilai varian pengamatan 

 = nilai rata-rata dari logaritmik varian , umumnya dihitung dari 

nilai rata-rata geometriknya. 

 = deviasi standar dari logaritmik nilai varian  

Distribusi yang digunakan, apabila memenuhi syarat berikut : 
 Tabel 2-5 Penentuan Metode Distribusi yang Digunakan (Wahyuni dkk., 2004) 

Distribusi Syarat 

Normal 0  
3  

Log Normal 3 dan 0 
3    

Log Pearson III 0  

Gumbel 1,1396  
5,4002  

 

2.2.4 Metode Perhitungan Debit Banjir Rencana 

Metoda-metoda perhitungan banjir rencana sangat bergantung 

pada cara pendekatannya pada alam sebagai pengejawantahan dari 

sistem penalaran yang diterapkan pada faktor-faktor alam atau 

parameter-parameter fisik dalam menentukan pola matematik dari 

sistem operasi (Loebis, 1987). Oleh karena itu, terdapat beberapa 

metoda perhitungan debit banjir rencana seperti berikut : 

a. Manual Banjir Rencana Untuk Jawa dan Sumatera  

Menurut Loebis (1987), metoda ini merupakan suatu cara 

sederhana untuk memperkirakan banjir rencana dibandingkan 

dengan metoda-metoda lainnya yang telah dipergunakan di 

Indonesia. Hal ini didasarkan pada pengumpulan, pengkajian, dan 

analisa dari seluruh data banjir yang tersedia di Pulau Jawa dan 

Sumatera. Rumus yang digunakan : 

       (2-18) 
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 . , ,

,       (2-19)  

1,02 0,0275 log       (2-20) 

      (2-21) 

1,152 0,1233 log      (2-22) 

        (2-23) 

0,9         (2-24) 
Total daerah aliran di atas danau-danau       (2-25) 

Dimana : 

 = debit banjir  tahunan (m3/det) 

 = faktor pembesaran regional yang disajikan dalam tabel 2-6 
Tabel 2-6 Faktor Pembesaran  (Loebis, 1987) 

Return 
Periode 

Reduced 
Variate Catchment Area (km2) 

  180 300 600 900 1200 1500 
5 1,50 1,28 1,27 1,24 1,22 1,19 1,17 
10 2,25 1,56 1,54 1,48 1,44 1,41 1,37 
25 2,97 1,88 1,84 1,75 1,70 1,64 1,59 
50 3,90 2,35 2,30 2,18 2,10 2,03 1,95 

100 4,60 2,78 2,72 2,57 2,47 2,37 2,27 
200 5,30 3,27 3,20 3,01 2,89 2,78 2,66 
500 6,21 4,01 3,92 3,70 3,56 3,41 3,27 
1000 6,91 4,68 4,58 4,32 4,16 4,01 3,85 

 = Mean Annual Flood atau banjir tahunan rata-rata (m3/det) 

 = luas daerah aliran (km2) 

 = rata-rata tahunan curah hujan harian (mm) 

 = curah hujan harian terpusat maksimum (mm) 

 = faktor reduksi areal daerah aliran  

 = kemiringan sungai (m/km) 

 = beda tinggi antara lokasi penelitian dengan titik tertinggi awal 

sungai (m) 

 = panjang sungai utama (km) 

 = panjang sungai (km) 

 = proporsi luas daerah aliran danau-danau dan waduk-waduk 
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b. Metode Haspers  

Rumus yang digunakan (Loebis,1987) : 

       (2-26) 

0,1 , ,              (2-27) 
, ,

, ,           (2-28) 

1 , , ,
       (2-29) 

Untuk t < 2 jam, digunakan rumus : 

,
     (2-30) 

Untuk t > 2 jam, digunakan rumus : 

        (2-31) 

,
        (2-32) 

Di mana : 

 = debit banjir perkiraan dalam periode ulang tertentu (m3/detik) 

 = koefisien run off 

 = koefisien reduksi 

 = hujan maksimum (m3/det/km2) 

 = luas daerah pengaliran sungai (km2) 

 = lamanya curah hujan (jam) 

 = panjang sungai (m) 

 = kemiringan sungai 

 = intensitas curah hujan selama durasi t (mm/jam) 

 = curah hujan harian maksimum (mm/hari) 

 

c. Metode Rasional  

Metode ini digunakan dengan anggapan bahwa DPS memiliki 

(Subarkah, 1980) : 

• Intensitas curah hujan merata di seluruh DPS dengan durasi 

tertentu. 

• Lamanya curah hujan = waktu konsentrasi dari DPS 
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• Puncak banjir dan intensitas curah hujan mempunyai tahun 

berulang yang sama. 

Rumus yang digunakan adalah (Loebis, 1987): 

,
       (2-33) 

        (2-34) 

0,0133 ,       (2-35) 

Di mana : 

 = debit banjir periode ulang tertentu (m3/detik) 

 = koefisien runoff  yang nilainya diambil dari tabel 2-7 
Tabel 2-7 Hubungan Antara Koefisien Runoff  

dan Daerah Aliran (Loebis, 1987) 

 Keadaan Daerah Aliran Koefisien Runoff
Bergunung dan curam  0,75 – 0,90 
Pegunungan tersier 0,70 – 0,80 
Sungai dengan tanah dan hutan di bagian atas dan 0,50 – 0,75 
Tanah datar yang ditanami 0,45 – 0,60 
Sawah waktu diairi 0,70 – 0,80 
Sungai bergunung 0,75 – 0,85 
Sungai dataran 0,45 – 0,75 

 = luas daerah pengaliran sungai (km2) 

 = intensitas hujan (mm) 

 = curah hujan harian maksimum (mm) 

 = waktu konsentrasi (jam) 

  

d. Metode Melchior  

Melchior menggunakan rumus (Loebis, 1987) : 

        (2-36) 

,
3960 1720       (2-37) 

          (2-38)  

         (2-39) 

          (2-40) 

        (2-41) 
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1,31  → 0,52     (2-41) 

,
        (2-42) 

Di mana : 

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

 = koefisien limpasan air hujan → 0,52 

 = koefisien pengurangan luas daerah hujan 

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

 = luas daerah pengaliran sungai (km2) 

 = luas ellips daerah aliran (km2) 

 = panjang sungai (km) 

 = lebar ellips daerah aliran (km) 

 = waktu konsentrasi hujan (jam) 

 = panjang sungai (m) 

 = kecepatan rata-rata air (m/det) 

 = panjang sungai (m) 

 = kemiringan sungai 

 = intensitas curah hujan selama durasi t (mm/jam) 

 = hujan maksimum (mm) 

 

e. Metode Weduwen  

J. P. der Weduwen menyatakan hubungan antara hujan dan 

banjir dalam sungai dalam rumus berikut (Loebis, 1987) : 

       (2-43) 

1 ,         (2-44) 

,
,

        (2-45) 

0,125 , ,      (2-46) 

        (2-47) 

Dimana : 

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

 = koefisien limpasan air hujan  
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 = koefisien pengurangan luas daerah hujan 

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

 = luas daerah pengaliran sungai (km2) 

 = waktu konsentrasi hujan (jam) 

 = panjang sungai (m) 

 = kemiringan sungai 

 

2.3 Erosi dan Sedimentasi  

Secara umum dapat dikatakan bahwa erosi dan sedimentasi merupakan 

proses terlepasnya butiran tanah  dari induknya di suatu tempat dan 

terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin kemudian diikuti 

dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain (Suripin, 

2002). 

Di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia dengan curah hujan 

melebihi 1500 mm per tahun, maka air merupakan penyebab utama terjadinya 

erosi, sedangkan di daerah-daerah panas yang kering (arid) maka angin 

merupakan faktor penyebab utamanya (Suripin, 2002). Oleh karena itu, 

selanjutnya erosi dan sedimentasi yang dimaksud dalam laporan ini hanyalah 

erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh air.  

Sedimentasi adalah proses mengendapnya material fragmental oleh air 

sebagai akibat dari adanya erosi (Soemarto, 1995). Karena erosi dan 

sedimentasi memiliki saling keterkaitan, maka akan dibahas mengenai 

keduanya. 

 

2.3.1 Proses Terjadinya Erosi 

Proses erosi oleh air adalah proses yang diawali dengan 

penghancuran agregat tanah oleh tenaga pengerosi (air) dan 

pengangkutan serta pengendapannya. Di daerah tropis basah seperti 

Indonesia, penyebab erosi yang paling utama adalah air. Proses 
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erosinya disebut erosi air. Air yang menyebabkan erosi adalah air hujan 

(Utomo, 1987). 

Menurut Suripin (2002), proses erosi tanah yang disebabkan oleh 

air meliputi 3 tahap yang terjadi pada keadaan lapangan normal, yaitu : 

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

butir kecil atau partikel tanah 

b. Pemindahan atau pengangkutan butir-butir yang kecil tersebut  

c. Pengendapan butir-butir atau partikel tersebut di tempat yang lebih 

rendah, di dasar sungai atau waduk. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Erosi 

Suripin (2002) mengkategorikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi erosi, yaitu :  

a. Iklim 

Faktor iklim yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah 

hujan, temperatur, dan suhu. Hujan merupakan faktor yang paling 

penting karena memainkan peranan dalam erosi tanah melalui tenaga 

penglepasan dari pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah 

dan sebagian melalui kontribusinya terhadap aliran. Erosi tanah 

cenderung tinggi apabila jumlah dan intensitas hujannya juga tinggi 

(Suripin, 2002).     

b. Tanah 

Sifat fisik tanah yang berpengaruh terhadap terjadinya erosi 

adalah berupa tekstur tanah, struktur tanah, kandungan bahan 

organik, dan relief lahan (Suripin, 2002).  

• Tekstur tanah 

Tekstur tanah menunjukkan ukuran butiran partikel (liat, 

lempung, dan pasir) yang terkandung dalam tanah. Sedangkan 

hubungannya dengan erosi dikemukakan oleh Baver (1956), 

bahwa kepekaan tanah terhadap erosi ditentukan oleh mudah 

tidaknya butir-butir tanah atau agregat-agregat tanah 

didispersikan dan disuspensikan oleh air, daya infiltrasi dan 
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ukuran butir-butir tanah yang akan menentukan mudah atau 

tidaknya terangkut oleh air.  

• Struktur tanah 

Menurut Suripin (2002), struktur tanah yang berguna untuk 

menerangkan susunan partikel-partikel dalam tanah memegang 

peranan penting terhadap pertumbuhan akar tanaman, dan daya 

permeabilitas tanah. Tanah yang mempunyai struktur yang 

mantap terhadap air memiliki permeabilitas dan drainase yang 

sempurna, serta tidak mudah didispersikan oleh air hujan. 

Kemampuan tanah untuk mengalirkan air dan udara, atau biasa 

disebut dengan permeabilitas dapat menghilangkan daya air untuk 

mengerosi permukaan tanah, sedangkan drainase mempengaruhi 

baik-buruknya pertukaran udara. Oleh karena itu, tanah yang 

memiliki keseimbangan perbandingan volume antara bahan padat 

dan ruang pori-pori akan memperkecil kemungkinan terjadinya 

erosi. 

• Infiltrasi 

Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah 

melalui permukaan tanah secara vertikal. Sedangkan banyaknya 

air yang masuk melalui permukaan tanah persatuan waktu dikenal 

dengan laju infiltrasi. Nilai laju infiltrasi tergantung pada 

kapasitas infiltrasi, yaitu kemampuan tanah untuk melewatkan air 

dari permukaan tanah secara vertikal. Semakin kecil kapasitas 

infiltrasi, maka aliran permukaan yang terjadi akan bertambah 

besar, dan makin besar pula erosi yang akan terjadi (Suripin, 

2002). 

• Kandungan bahan organik 

Suripin (2002) menyatakan bahwa tanah yang banyak 

mengandung bahan organik mempunyai lapisan humus yang tebal 

dan mempunyai sifat fisik yang baik, yaitu mempunyai 

kemampuan mengisap air sampai beberapa kali berat keringnya, 

dan juga memiliki porositas yang tinggi. 
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• Relief Lahan 

Menurut Baver (1956), derajat kemiringan dan panjang 

lereng merupakan dua sifat yang utama dari topografi yang 

mempengaruhi erosi. Pada topografi tanah yang miring seperti 

lereng, kecepatan aliran yang terjadi di permukaan dapat mengikis 

lapisan tanah atas dengan mudah, apabila dibandingkan dengan 

tanah dengan topografi landai atau datar.   

c. Topografi 

Menurut Suripin (2002), faktor topografi yang mempengaruhi 

terjadinya erosi umumnya dinyatakan dalam kemiringan dan panjang 

lereng. Erosi akan meningkat sesuai dengan bertambahnya 

kemiringan dan panjang lereng.  

d. Vegetasi 

Suripin (2002) menggambarkan bahwa dalam kaitannya 

dengan erosi, vegetasi berpengaruh untuk memperkecil terjadinya 

erosi tanah. Hal ini dikarenakan vegetasi bermanfaat untuk 

menangkap butiran air hujan supaya tidak jatuh langsung ke tanah 

sehingga dapat mengurangi kecepatan aliran permukaan yang 

menyebabkan terjadinya pengikisan lapisan atas tanah.  

e. Tindakan campur tangan manusia  

Contoh kegiatan manusia yang dapat menimbulkan terjadinya 

erosi adalah berupa pembabatan hutan untuk dijadikan lahan 

pertanian atau pemukiman (Suripin, 2002). 

Hopley (1999) mengemukakan lima pengaruh besar terhadap 

permasalahan erosi sebagai berikut : 

a. Hilangnya vegetasi akibat penebangan hutan, pertanian, pemukiman, 

kebakaran hutan, dan padang rumput. 

b. Lereng yang curam. 

c. Tanah yang buruk, yaitu tanah yang memiliki kesatuan struktur yang 

lemah berpotensi terjadi erosi dan menghasilkan sedimen berbutiran 

halus. 

d. Curah hujan yang tinggi. 
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e. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan yang 

biasanya meningkatkan limpasan air dan konsentrasinya dalam masa 

pendek. 

 

2.3.3 Dampak Erosi  

Suripin (2002) menjabarkan pengaruh erosi seperti berikut : 

a. Terhadap Kesuburan Tanah 

Erosi tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kesuburan 

fisik dan kimia tanah, akan tetapi juga berpengaruh terhadap 

merosotnya kesuburan biologi tanah. 

b. Terhadap Produktivitas Sumber Daya Alam 

Apabila penggunaan sumber daya tanah melampaui batas 

kemampuan tanah yang bersangkutan tanpa ada usaha-usaha 

teknologi tertentu sebagai masukan (input), maka akan terjadi tanah-

tanah gersang yang tidak produktif sama sekali. 

c. Pengaruh Sedimentasi 

Erosi tanah tidak hanya berpengaruh negatif pada lahan 

dimana terjadi erosi, tetapi juga di daerah hilirnya dimana material 

sedimen diendapkan. Banyak bangunan sipil di daerah hilir akan 

terganggu, seperti saluran, jalur navigasi air, ataupun waduk. 

Selaras dengan Kodoatie dan Sugiyanto (2002) yang menyatakan 

bahwa erosi di DPS berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas 

penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di 

Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, 

sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga 

menjadi masalah besar pada sungai-sungai di Indonesia. 

Dalam Kajian Erosi dan Sedimentasi Pada DAS Teluk 

Balikpapan Kalimantan Timur (2002) mengungkapkan bahwa beberapa 

akibat yang ditimbulkan oleh erosi dan sedimentasi amat mudah 

ditemukan, antara lain menipisnya permukaan tanah, terjadinya 

selokan/parit alami, perubahan vegetasi, kekeruhan, dan sedimentasi di 
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sungai rawa, danau, kawasan penampungan air maupun muara-muara 

sungai di tepi laut.  

 

2.3.4 Sedimen  

Sedimen adalah hasil proses 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 (Asdak, 

2002). 

Tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut dari suatu tempat 

yang tererosi disebut sedimen. Sedangkan sedimentasi (pengendapan) 

adalah proses terangkutnya/terbawanya sedimen oleh suatu 

limpasan/aliran air yang diendapkan pada suatu tempat yang kecepatan 

airnya melambat atau terhenti seperti pada saluran, sungai, waduk, 

danau maupun kawasan tepi teluk/laut (Arsyad, 1989). 

Sungai adalah jalur aliran air di atas permukaan bumi yang di 

samping mengalirkan air juga mengangkut sedimen terkandung dalam 

air tersebut. Jadi sedimen terbawa hanyut oleh aliran air, yang dapat 

dibedakan sebagai endapan dasar (bed load-muatan dasar) dan muatan 

melayang (suspended load). Muatan dasar bergerak dalam aliran air 

sungai dengan cara bergulir, meluncur dan meloncat-loncat di atas 

permukaan dasar sungai. Sedang muatan melayang terdiri dari butiran 

halus yang ukurannya lebih kecil dari 0,1 mm dan senantiasa melayang 

di dalam aliran air. Lebih-lebih butiran yang sangat halus, walaupun air 

tidak lagi mengalir, tetapi butiran tersebut tetap tidak mengendap serta 

airnya tetap saja keruh dan sedimen semacam ini disebut muatan 

kikisan (wash load) (Sosrodarsono dan Tominaga, 1985). 

Sedimen dapat dibedakan menurut ukurannya, tampak pada tabel 

berikut : 
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Tabel 2-8 Beberapa Jenis Sedimen Menurut Ukurannya  

(Dunne dan Leopold, 1978) 

Jenis Sedimen Ukuran Partikel 
Liat 
Debu 
Pasir 
Pasir besar 

< 0,0039 
0,0039-0,0625 

0,0625-2,0 
2,0-64,0 

 

2.3.5 Kapasitas Transpor Sedimen 

Einstein (1964) menyatakan bahwa ada dua kondisi harus 

dipenuhi oleh partikel sedimen yang melalui penampang melintang 

tertentu dari suatu sungai : 

a.  Partikel tersebut merupakan hasil erosi di daerah pengaliran di hilir 

potongan melintang itu. 

b. Partikel tersebut terbawa oleh aliran dari tempat erosi terjadi menuju 

penampang melintang. 

Kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi laju transpor sedimen 

dalam dua kontrol besaran relatif : kapasitas transport dari saluran dan 

ketersediaan material di daerah pengaliran sungai (Einstein, 1964).  

Beban sedimen total dapat dikelompokkan menjadi tiga 

persamaan (Julien, 1995) : 

a. Berdasarkan tipe gerakan 

           (2-48) 

b. Berdasarkan metode pengukuran 

           (2-49) 

c. Berdasarkan sumber sedimen 

           (2-50) 

Dimana : 

 = 

 = 

 

beban total 

beban dasar (bed load) yang didefinisikan sebagai transportasi 

dari partikel partikel sedimen yang berdekatan atau tetap 
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 = 

 

 

 = 

 = 

 

 

 = 

 

 

 

 

 = 

melakukan kontak dengan dasar saluran 

beban melayang (suspended load) didefinisikan sebagai 

transport sedimen melayang yang melalui sebuah potongan 

sungai di atas lapisan dasar 

sedimen terukur (measured sediment) 

sedimen tidak terukur (unmeasured sediment) yaitu jumlah 

dari beban dasar dan fraksi (bagian) dari beban melayang di 

bawah elevasi pengambilan sampel terendah 

beban terhanyutkan (wash load) yang merupakan partikel-

partikel halus (fine particles) tidak ditemukan dalam material 

dasar ( ), dan berasal dari tebing yang ada di bagian 

hulu penampang yang ditinjau dan suplai dari daerah 

pengaliran (upslope supply) 

kapasitas terbatas dari beban material dasar 

Persamaan-persamaan di atas dapat diilustrasikan dalam gambar 

berikut : 

 
Oleh Tipe Gerakan Oleh Metode 

Pengukuran 

 
Oleh Asal Sedimen 

Gambar 2-1 Skema Persamaan Beban Sedimen Total  

(Kodoatie dan Sugiyanto, 2002) 

 
Gambar 2-2 Kurva Suplai dan Kapasitas Transpor Sedimen  

(Simons & Senturk, 1992) 

Beban Sedimen 
Total

beban dasar beban 
melayang

Beban Sedimen 
Total

beban terukur beban tak 
terukur

Beban 
Sedimen Total

beban 
terhanyutkan

beban 
material dasar
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Seperti ditunjukkan gambar di atas, suplai dan kapasitas terbatas 

dibatasi oleh d10 (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). Einstein (1964) 

menyatakan bahwa ukuran sedimen terbesar untuk beban terhanyutkan 

dipilih sebagai diameter butiran yang 10% dari sedimen dasar total 

adalah lebih halus. 

 

2.3.6 Kapasitas Suplai  

Untuk sungai dengan material dasar sangat kasar, kapasitas 

transport sedimen untuk fraksi halus dihitung dari persamaan-

persamaan transport sedimen jauh lebih besar daripada suplai sedimen 

dari sumber-sumber di bagian hulu. Oleh karena itu untuk sungai-

sungai tersebut kapasitas transport sedimennya dibatasi dengan suplai 

bagian hulu dari sedimen (DPS). Perkiraan transport sedimen dapat 

dianalisis dari sumber sedimen. Perhitungannya menggunakan cara-cara 

perhitungan erosi lahan. Besarnya erosi tahunan E  dapat diperkirakan 

dengan persamaan (Julien, 1995) : 

                    (2-51) 

Dimana : 

E  = erosi bagian hulu yang ditinjau (upland) 

E  = erosi dari pembentukan parit/selokan (gully) pada daerah 

perbukitan 

E  = erosi tebing sungai 

E  umumnya menjadi sumber utama erosi lahan sedangkan E  

dan E  untuk Daerah Aliran Sungai dengan karakteristik sistem fluvial 

yang stabil dapat diabaikan. Analisis E  didasarkan pada erosi akibat 

curah hujan dan untuk musim dingin ditambah dengan melelehnya salju 

(Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung  adalah 

persamaan Universal Soil Lost Equation (USLE) yang dikembangkan 

oleh Weischmeir dan Smith (1978). Persamaan USLE adalah metode 
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yang paling umum digunakan untuk memprakirakan besarnya erosi 

(Asdak, 2002) : 

       (2-52) 

Dimana : 

 = 

 

 

 

 

 = 

 

 

 

 

 = 

 

 

 

 

 

 = 

 

 

 

 

 

 = 

 

 

 

 

besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan. Besarnya 

kehilangan tanah atau erosi dalam hal ini hanya terbatas pada 

erosi kulit dan erosi alur. Tidak termasuk erosi yang berasal dari 

tebing sungai dan juga tidak termasuk sedimen yang 

terendapkan di bawah lahan-lahan dengan kemiringan besar. 

faktor erosivitas curah hujan dan air larian untuk daerah 

tertentu, umumnya diwujudkan dalam bentuk indeks erosi rata-

rata ( ). Faktor  juga merupakan angka indeks yang 

menunjukkan besarnya tenaga curah hujan yang dapat 

menyebabkan terjadinya erosi. 

faktor erodibilitas tanah untuk horizon tanah tertentu, dan 

merupakan kehilangan tanah per satuan luas untuk indeks 

erosivitas tertentu. Faktor  adalah indeks erodibilitas tanah, 

yaitu angka yang menunjukkan mudah-tidaknya partikel-

partikel tnah terkelupas dari agregat tanah oleh gempuran air 

hujan atau air larian. 

faktor panjang kemiringan lereng yang tidak mempunyai satuan 

dan merupakan bilangan perbandingan antara besarnya 

kehilangan tanah untuk panjang lereng tertentu dengan besarnya 

kehilangan tanah untuk panjang lereng 72,6 ft (petak 

percobaan). Notasi  dalam hal ini bukanlah panjang lereng 

yang sesungguhnya. 

faktor gradien (beda) kemiringan yang tidak mempunyai satuan 

dan merupakan bilangan perbandingan antara besarnya 

kehilangan tanah untuk tingkat kemiringan lereng tertentu 

dengan besarnya kehilangan tanah untuk kemiringan lereng 9%. 

Notasi  dalam hal ini bukanlah kemiringan lereng yang 
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 = 

 

 

 

 

 = 

sesungguhnya. 

faktor (pengelolaan)  cara bercocok tanam yang tidak 

mempunyai satuan dan merupakan bilangan perbandingan 

antara besarnya kehilangan tanah pada kondisi cara bercocok 

tanam yang diinginkan dengan besarnya kehilangan tanah pada 

keadaan tilled continuous fallow. 

faktor praktek konservasi tanah (cara mekanik) yang tidak 

mempunyai satuan dan merupakan bilangan perbandingan 

antara besarnya kehilangan tanah pada kondisi usaha konservasi 

tanah ideal dengan besarnya kehilangan tanah pada kondisi 

penanaman tegak lurus terhadap garis kontur. 

Dalam persamaan USLE, terdapat lima variabel (faktor 

 digabung dengan faktor ) dalam menentukan erosi lahan yang 

terjadi, yaitu : 

a. Faktor erosivitas hujan ( ) 

Faktor erosivitas hujan didefinisikan sebagai jumlah satuan 

indeks erosi hujan dalam setahun. Nilai  yang merupakan daya 

rusak hujan, dapat ditentukan dengan persamaan yang dilaporkan 

oleh Wischmeier (1959) berikut : 

∑         (2-53) 

. 10              (2-54) 

Dimana : 

 = faktor erosivitas hujan (KJ/ha/th) 

 = jumlah kejadian hujan dalam setahun 

 = interaksi energi dengan intensitas maksimum 30 menit 

 = energi hujan (KJ/ha-mm) 

 = intensitas maksimum 30-menit (mm/jam) 

Menurut Suripin (2002), untuk menghitung EI  pada 

persamaan (2-54) diperlukan data hujan menerus yang diperoleh dari 

ARR. Padahal, tidak semua negara memiliki alat penakar hujan 

otomatis (ARR), termasuk Indonesia.  
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Oleh karena itu, perhitungan EI  dapat memakai persamaan 

yang didapatkan oleh Bols (1978) berdasarkan penelitiannya di 

Pulau Jawa dan Madura, yaitu : 

6,119 , , ,    (2-55) 

Dimana : 

 = indeks erosi hujan bulanan (KJ/ha) 

 = curah hujan bulanan (cm) 

 = jumlah hari hujan per bulan  

 = hujan maksimum harian dalam bulan yang bersangkutan  

 

b. Faktor erodibilitas tanah ( ) 

Erodibilitas tanah, atau faktor kepekaan erosi tanah, yang 

merupakan daya tahan tanah baik terhadap penglepasan dan 

pengangkutan, terutama tergantung pada sifat-sifat tanah seperti 

tekstur, stabilitas agregat, kekuatan geser, kapasitas infiltrasi, dan 

kandungan bahan organik dan kimiawi (Suripin, 2002). 

Jika tidak ada percobaan lapangan, maka nilai K dapat dihitung 

dengan memakai persamaan yang dikembangkan oleh Wischmeier, 

et.al. (1971): 

K 2,713 10 12 O M , 3,25 s 2 2,5   

         (2-56) 

Dimana : 

M = persentase pasir sangat halus dan debu  
Tabel 2-9 Nilai  Untuk Beberapa Tekstur Tanah (Suripin, 2002) 

Kelas Tekstur Tanah  Kelas Tekstur Tanah  
Lempung berat 210 Pasir geluhan 1245 
Lempung sedang 750 Geluh berlempung 3770 
Lempung pasiran 1213 Geluh pasiran 4005 
Lempung ringan 1685 Geluh 1390 
Geluh lempung 2160 Geluh liatan 6330 
Pasir lempung liatan 2830 Liat 8245 
Geluh lempungan 2830 Campuran merata 4000 
Pasir 3055   

 

O = persentase bahan organik 
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s = kode struktur tanah yang dipergunakan dalam klasifikasi tanah 
Tabel 2-10 Kode Struktur Tanah Untuk Menghitung Nilai  (Suripin, 2002) 

Kelas Struktur Tanah Kode 
Granuler sangat halus (<1 mm) 1 
Granuler halus (1-2 mm) 2 
Granuler sedang sampai kasar (2-10 mm) 3 
Berbentuk blok, blocky, plat, masif 4 

 = Klas permeabilitas tanah 
Tabel 2-11 Kode permeabilitas Tanah Untuk Menghitung Nilai   

(Suripin, 2002) 

Kelas Permeabilitas Kecepatan (cm/jam) Kode 
Sangat lambat < 0,5  1 
Lambat 0,5 – 2,0 2 
Lambat sampai sedang 2,0 – 6,3 3 
Sedang 6,3 – 12,7 4 
Sedang sampai cepat 12,7 – 25,4 5 
Cepat > 25,4 6 

 

c. Faktor panjang dan kemiringan lereng ( ) 

Kombinasi antara faktor panjang lereng ( ) dan kemiringan 

lereng ( ) merupakan nisbah besarnya erosi dari suatu lereng dengan 

panjang dan kemiringan tertentu terhadap besarnya erosi dari plot 

lahan dengan panjang 22,13 m dan kemiringan 9% (Suripin, 2002). 

Nilai LS untuk sembarang panjang dan kemiringan lereng 

dapat dihitung dengan persamaan yang disampaikan oleh 

Weischmeier and Smith (1978) sebagai berikut : 

LS 0,006541S 0,0456S 0,065   (2-57) 

Dimana : 

L = panjang lereng (m) 

S = kemiringan lereng (derajat) 

z = konstanta yang besanya bervariasi tergantung besarnya S 
Tabel 2-12 Penentuan Nilai z (Suripin, 2002) 

  
5% 0,5 

5% 3% 0,4 
3% 1% 0,3 

1% 0,2 
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d. Faktor tanaman penutup dan manajemen tanaman ( ) 

Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi, 

seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang (erosi). Oleh karenanya, besarnya angka 

C tidak selalu sama dalam kurun waktu satu tahun (Asdak, 2002).  

Nilai faktor  disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 2-13 Nilai Faktor  (Sarief, 1985) 

No Macam Penggunaan Lahan Nilai 
1. Tanah terbuka, tanpa tanaman 1,0 
2. Hutan atau semak belukar 0,001 
3. Savannah dan prairie dalam kondisi baik 0,01 
4. Savanah dan prairie yang rusak untuk gembalaan 0,1 
5. Sawah 0,01 
6. Tegalan tidak dispesifikasi  0,7 
7. Ubi kayu 0,8 
8. Jagung 0,7 
9. Kedelai 0,399 
10. Kentang 0,4 
11. Kacang tanah 0,2 
12. Padi gogo 0,561 
13. Tebu 0,2 
14. Pisang 0,6 
15. Akar wangi (sereh wangi) 0,4 
16. Rumput Bede (tahun pertama) 0,287 
17. Rumput Bede (tahun kedua) 0,002 
18. Kopi dengan penutup tanah buruk 0,2 
19. Talas 0,85 
20. Kebun Campuran Kerapatan tinggi 0,1 

  Kerapatan sedang 0,2 
  Kerapatan rendah 0,5 

21. Perladangan 0,4 
22. Hutan alam Serasah banyak 0,001 

  Serasah sedikit 0,005 
23. Hutan produksi Tebang habis 0,5 

  Tebang pilih 0,2 
24. Semak belukar, padang rumput 0,3 
25. Ubi kayu + Kedelai 0,181 
26. Ubi kayu + Kacang tanah 0,195 
27. Padi – Sorghum 0,345 
28. Padi – kedelai 0,417 
29. Kacang tanah + Gude 0,495 
30. Kacang tanah + Kacang tunggak 0,571 
31. Kacang tanah + mulsa jerami 4t/ha 0,049 
32. Padi + mulsa jerami 4t/ha 0,096 
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33. Kacang tanah + mulsa Jagung 4t/ha 0,128 
34. Kacang tanah + mulsa Crotalaria 3t/ha 0,136 
35. Kacang tanah + mulsa kacang tunggak 0,259 
36. Kacang tanah + mulsa jerami 2t/ha 0,377 
37. Padi + mulsa Crotalaria 3t/ha 0,387 
38. Pola tanaman tumpang gilir + mulsa Jerami 0,079 
39. Pola tanaman berurutan + mulsa sisa tanaman 0,357 
40. Alang-alang murni subur 0,001 
41. Padang rumput (stepa) dan savana 0,001 
42. Rumput Brachiaria 0,002 

 

e. Faktor konservasi praktis ( ) 

Pengaruh aktivitas pengelolaan dan konservasi tanah (P) 

terhadap besarnya erosi dianggap berbeda dari pengaruh yang 

ditimbulkan oleh aktivitas pengelolaan tanaman (C), oleh karenanya 

dalam rumus USLE faktor P tersebut dipisahkan dari faktor C. 

Tingkat erosi yang terjadi sebagai akibat pengaruh aktivitas 

pengelolaan dan konservasi tanah (P) bervariasi, terutama tergantung 

pada kemiringan lereng (Asdak, 2002). 
Tabel 2-14 Nilai Faktor  Pada Berbagai Aktivitas Konservasi Tanah di Jawa 

(Abdurachman,  dkk., 1984) 

Teknik Konservasi Tanah Nilai 
 

Teras bangku 0,20 
 a. baik 0,35 
 b. jelek 0,06 
Teras bangku : jagung-ubi kayu/kedelai 0,02 
Teras bangku : sorghum-sorghum 0,40 
Teras Tradisional 0,01 
Teras gulud : padi-jagung 0,06 
Teras gulud : ketela pohon 0,06 
Teras gulud : jagung-kacang + mulsa sisa tanaman 0,01 
Teras gulud : kacang kedelai 0,11 
Tanaman dalam kontur :  
 a. kemiringan 0-8% 0,50 
 b. kemiringan 9-20% 0,75 
 c. Kemiringan >20% 0,90 
Tanaman dalam jalur-jalur : jagung-kacang tanah + mulsa 0,05 
Mulsa limbah jerami :  
 a. 6 ton/ha/tahun 0,30 
 b. 3 ton/ha/tahun 0,50 
 c. 1 ton/ha/tahun 0,80 
Tanaman perkebunan  
 a. Disertai penutup tanah rapat 0,10 
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 b. Disertai penutup tanah sedang 0,50 
Padang rumput  
 a. baik 0,04 
 b. jelek 0,40 

 
Tabel 2-15 Nilai Faktor  Untuk Berbagai Tindakan Konservasi Tanah  

(Seta, 1991) 

No. Tindakan khusus konservasi tanah Nilai 
1. Tanpa tindakan pengendalian erosi 1,00 
2. Terras bangku Konstruksi baik 0,04 
  Konstruksi sedang 0,15 
  Konstruksi kurang baik 0,35 
  Terras tradisional 0,40 

3. Strip tanaman Rumput Bahia 0,40 
  Clotararia 0,64 
  Dengaan kontur 0,20 

4. Pengolahan tanah dan penanaman menurut garis 0,50 
  Kemiringan 0-8% 0,75 
  Kemiringan 8-20% 0,90 
  Kemiringan > 20%  

 

2.3.7 Produk Sedimen (Sediment Yield) 

Hasil sedimen (sediment yield) adalah besarnya sedimen yang 

berasal dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air yang diukur pada 

periode waktu dan tempat tertentu (Asdak, 2002).  

Sedimen yang terbawa oleh sungai alam lebih sedikit 

dibandingkan dengan erosi total dari bagian hulu DAS yang ditinjau 

(Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). Hanya sebagian kecil material 

sedimen yang tererosi di lahan (DAS) mencapai outlet basin atau 

sungai-sungai terdekat. Hasil erosi yang mencapai saluran/sungai/outlet 

biasa disebut yil sedimen (Suripin, 2002). Oleh karenanya, besarnya 

hasil sedimen biasanya bervariasi mengikuti karakteristik fisik 

DAS/sub-DAS (Asdak, 2002). 

Menurut SCS National Engineering Handbook (DPMA, 1984) 

besarnya prakiraan hasil sedimen dapat ditentukan berdasarkan 

persamaan berikut : 
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        (2-58) 

Dimana : 

 = hasil sedimen per satuan luas 

 = erosi  total 

 = Nisbah Pelepasan Sedimen 

 = luas daerah tangkapan air 

Perbandingan antara sedimen yang terukur di outlet dan dan erosi 

di lahan biasa disebut Nisbah Pengangkutan Sedimen (NPS) atau 

Sediment Delivery Ratio (SDR) (Suripin, 2002). Besarnya sediment 

delivery ratio sangat bervariasi antara satu DAS dengan DAS lainnya 

dan bervariasi dari tahun ke tahun (Williams dan Berndt, 1972). 

Variabilitas angka SDR dari suatu DAS/sub-DAS akan ditentukan oleh 

pengaruh salah satu atau kombinasi dari faktor-faktor berikut (Asdak, 

2002) : 

a. Sumber sedimen 

b. Jumlah sedimen yang tersedia untuk proses transpor sedimen dan 

jarak antara sumber sedimen dan sungai/anak sungai. 

c. Sistem transpor, umumnya dalam bentuk air larian (di daerah 

tangkapan air) dan kerapatan drainase (sungai/anak sungai). 

d. Tekstur partikel-partikel tanah yang tererosi. 

e. Lokasi deposisi sedimen. 

f. Karakteristik DAS. 

Rumus untuk menghitung nilai rasio pengantaran sedimen : 

0,31 ,  (  dalam mi2)    (2-59) 

0,41 ,  (  dalam km2)    (2-60) 

Dinyatakan dalam kurva berikut : 
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Gambar 2-3 Rasio Pengantaran Sedimen (Boyce, 1975) 

 

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 (Salamun, 2006) : 

1. Perencanaan peluap 

2. Perencanaan main dam 

3. Perencanaan pondasi 

4. Perencanaan sayap 

5. Perencanaan sub dam 

6. Bangunan pelengkap 

 

2.4.2 Perencanaaan Peluap 

Rumus penampang peluap sabo dam bentuk trapesium adalah 

(Sabo Engineering, 1990) : 

2 3 2        (2-61) 

Di mana : 

 = debit rencana (m2/detik) 

 = koefisien debit (0,6 – 0,66) 

 = percepatan gravitasi (9,81 m/detik2) 

 = lebar peluap bagian bawah (m) 

 = lebar muka air di atas peluap (m) 

 = tinggi muka air di atas peluap (m) 
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 = kemiringan tepi peluap 

 
Gambar 2-4 Penampang Peluap (Sabo Engineering, 1990) 

Jika 0,6, dan kemiringan peluap adalah 1  0,5 rumus di atas 

menjadi (Sabo Engineering, 1990) :  

0,71 1,77      (2-62) 

1 
: m

1 : n

 
(a) (b) 

Gambar 2-5 (a) Potongan Melintang dan (b) Memanjang Penampang Peluap  

(Sabo Engineering, 1990) 

a. Kecepatan aliran di atas mercu 

Rumus (Salamun, 2006) : 

         (2-63) 

             (2-64) 

           (2-65) 

        (2-66) 

                  (2-67) 

      (2-68) 



40 
 

          (2-69) 

        (2-70) 

Di mana : 

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

 = tinggi kecepatan (m) 

 = kedalaman air di atsa mercu (m) 

 = luas penampang basah pada ketinggian air setinggi check dam 

(m) 

 = luas penampang basah pada air di atas check dam (m) 

 = kecepatan aliran di atas mercu (m/detik) 

 

b. Tinggi Jagaan (Free Board) 

Besarnya tinggi jagaan ditetapkan berdasarkan debit rencana 

(Sabo Engineering, 1990) : 
Tabel 2-16 Tinggi Jagaan (Sabo Engineering, 1990) 

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 

 

2.4.3 Perencanaan Main Dam 

a. Gaya-gaya yang bekerja 

Terdiri dari (Sabo Engineering, 1990) : 

• Berat sendiri  

• Tekanan air statik  

• Tekanan sedimen  

• gaya angkat  

• Gaya inersia saat gempa  

• Tekanan air dinamik  
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Sedangkan, gaya-gaya untuk keadaan  normal dan banjir 

adalah : 
Tabel 2-17 Gaya-Gaya yang Ditinjau Untuk Keadaan Normal dan Banjir 

(Sabo Engineering, 1990) 

Tipe Normal Banjir 

Dam rendah, 15 m - ,  

Dam tinggi, 15 m  , , , , ,  , , ,   

1 
: m

1 : n

 
Gambar 2-6 Perencanaan Main Dam (Sabo Engineering, 1990) 

• Berat sendiri  

Rumus yang digunakan (Sabo Engineering, 1990) : 

        (2-71) 

Di mana : 

 = berat sendiri per meter 

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

t/m3) 

 = volume per meter 

 

 
Gambar 2-7 Gaya Berat Main Dam (Sabo Engineering, 1990) 

• Tekanan air statik  
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Rumus yang diberikan Sabo Engineering (1990) : 

        (2-72) 

Di mana : 

 = tekanan air statik horisontal pada titik sedalam    (t/m2) 

 = berat volume air (1 t/m3) 

 = kedalaman air (m) 

 
Gambar 2-8 Gaya Tekan Air Statik (Sabo Engineering, 1990) 

• Tekanan sedimen   

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

       (2-73) 

       (2-74) 

Di mana : 

 = gaya tekan vertikal sedimen (t/m2) 

 = gaya tekan horisontal sedimen (t/m2) 

 = berat volume sedimen dalam air (1,5b – 1,8 t/m3) 

 = koefisien gaya tekan tanah aktif (0,3) 

 = tinggi sedimen (m) 

• Gaya angkat  

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

∑ ∆       (2-75) 

Di mana ; 

 = gaya angkat pada titik x (t/m2) 

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

 = jarak ke titik x (m) 



43 
 

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

∑  = panjang rembesan (m) 

Untuk Lane (Sosrodarsono dan Tominaga, 1985) : 

∑ ∑ ∑        (2-76) 

Untuk Bligh : 

∑ ∑ ∑        (2-77) 

 
Gambar 2-9 Gaya Angkat pada Main Dam (Sabo Engineering, 1990) 

• Gaya inersia saat gempa  

Rumus yang dipakai (Sabo Engineering, 1990) : 

        (2-78) 

Di mana : 

 = gaya inersia oleh gempa (t/m2) 

 = koefisien gempa (0,10 – 0,12) 

 = berat sendiri dam per meter (t) 

 
Gambar 2-10 Gaya Gempa (Sabo Engineering, 1990) 

• Tekanan air dinamik  

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

      (2-79) 
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2 2     (2-80) 

sec     (2-81) 

        (2-82) 

Di mana : 

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

 = gaya tekan air dinamik total dari muka air sampai titik x 

(t/m2) 

 = berat volume air (1 t/m2) 

 = koefisien seismik (0,12) 

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

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

 = jarak vertikal x sampai Pd (m) 

 = diperoleh dari tabel, fungsi dari sudut θ 

 = sudut antara kemiringan check dam dan sisi tegak 

Tabel 2-18 Nilai (Sabo Engineering, 1990) 
 30º 35 º 40 º 50 º 60 º 70 º 

 0,54 0,50 0,45 0,38 0,30 0,20 

,  = koefisien yang diperoleh dari grafik 

 = koefisien tekanan air dinamik 

 
Gambar 2-11 Gaya Tekan Air Dinamik (Sabo Engineering, 1990) 

b. Lebar mercu peluap 

Menurut Sosrodarsono dan Tominaga (1985), lebar mercu 

peluap dam pengendali sedimen harus direncanakan agar kuat 

menahan benturan maupun abrasi akibat pukulan aliran sedimen. 

Lebar mercu yang disarankan : 
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Tabel 2-19 Lebar Mercu Peluap (Sosrodarsono dan Tominaga, 1985) 

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

Material Pasir dan kerikil  

Kerikil dan batu 

Batu-batu besar 

Hidrologis Kandungan sedimen 

sedikit sampai dengan 

sedimen banyak 

Debris flow kecil sampai 

dengan Debris flow yang 

besar 

 

c. Penampang  main dam 

Untuk H < 15 m, kemiringan badan main dam di hulu 1 : m 

digunakan rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

1 2 4 2 1 3

4 3 0    (2-83) 

         (2-84) 

         (2-85) 

         (2-86) 

Di mana : 

 = berat volume bahan (t/m3) 

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

Agar terhindar dari batu-batu yang berjatuhan dari mercunya, 

lereng hilir dibuat dengan kemiringan sekitar 1 : 0,2 (Sosrodarsono 

dan Tominaga, 1985). 

d. Perhitungan stabilitas 

• Resultan (R) gaya-gaya harus berada  pada inti 

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

        (2-87) 

        (2-88) 

Syarat : 

       (2-89) 

        (2-90)  
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Gambar 2-12 Resultan Gaya Pada Main Dam (Sabo Engineering, 1990) 

• Stabilitas terhadap geser 

Rumus yang dipakai (Sabo Engineering, 1990) : 

       (2-91) 

Di mana : 

 = factor keamanan > 1,2 

 = gaya vertikal (ton) 

 = gaya horisontal (ton) 

 = sudut geser dalam tanah dasar 

 = kohesi tanah 

 = panjang bidang geser (m) 

• Stabilitas terhadap guling 

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

        (2-92) 

Di mana : 

 = factor keamanan > 1,2 

 = jumlah momen gaya vertikal terhadap O (tm) 

 = jumlah momen gaya horisontal terhadap O (tm) 

• Tegangan pada dasar pondasi 

Rumus (Sabo Engineering, 1990) : 

1        (2-93)  

Di mana : 

 = total gaya vertical (ton) 

 = panjang bidang geser (m) 
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 = tegangan maksimum / minimum pda dasar pondasi (t/m2) 

 = jarak dari titik tengah sampai R  dalam meter 

 

2.4.4 Perencanaan Pondasi 

a. Dasar pondasi 

Sabo Engineering (1990) menyatakan bahwa pondasi 

diharapkan terletak di atas batuan dasar. Jika keadaan tidak 

memungkinkan, maka dibuat pondasi terapung pada sedimen sungai. 

b. Daya dukung dasar pondasi 

Tanah pondasi yang akan menjadi landasan tubuh bendungan 

harus memenuhi syarat-syarat (Pedoman Pembuatan Bangunan 

Pengendali Sedimen, 1983) : 

• Daya dukung dan kekuatan geser yang cukup, agar aman untuk 

menahan semua jenis beban dari tubuh bendungan. 

• Mampu menahan rembesan air sampai pada batas-batas tertentu. 

Daya dukung yang diperkenankan dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
Tabel 2-20 Daya Dukung yang Diijinkan (Salamun, 2006) 

Klasifikasi Pondasi 

Daya 

Dukung 

Tanah 

(t/m3) 

Koefisien 

Geser 

Catatan 

Pengujian 

Desak 

(Unconfined) 

Nilai 

N 

Batuan 

Dasar 

Batuan keras 

dengan 

sedikit retak 

100 0,7 >1000 t/m2 - 

Batuan keras 

dengan 

banyak retak 

60 0,7 >1000 t/m2 - 

Batuan lunak 

atau 

mudstone 

30 0,7 >100 t/m2 - 

Lapis Kompak 60 0,6 - - 
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Kerikil Tidak 

Kompak 
30 0,6 - - 

Lapis 

Pasir 

Kompak 30 0,6 - 30-50 

Kurang 

Kompak 
20 0,5 - 15-30 

Lapis 

Tanah 

Liat 

Keras 10 0,45 10-20 t/m2 8-15 

Kurang 

Keras 
5 - 5-10 t/m2 4-8 

Sangat Keras 20 0,5 20-40 t/m2 15-30 

 

Terzaghi (1943) memberikan persamaan daya dukung batas 

( ) tanah untuk pondasi lajur sebagai berikut (Das, 1995): 

1,3 0,5   (2-94) 

Dimana : 

 = daya dukung batas tanah (t/m2) 

 = keruntuhan geser setempat (t/m2) 

 = berat volume efektif tanah (t/m3) 

 = kedalaman pondasi (m) 

 = lebar pondasi (m) 

, ,  = faktor daya dukung, yang diambil dari grafik berikut : 

 
Gambar 2-13 Faktor Daya Dukung Tanah Menurut Terzaghi (Das, 1995) 
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c. Kedalaman pondasi 

Kedalaman pondasi ditentukan dengan formula (Salamun, 

2006) : 

       (2-95) 

Di mana : 

d  =  kedalaman pondasi (m) 

H = tinggi efektif main dam (m) 

h  = tinggi muka air di atas peluap (m) 

d. Penetrasi pondasi 

Sabo Engineering (1990) menyatakan bahwa pondasi 

diharapkan terletak di atas batuan. 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 2-14 Penetrasi Pondasi (Soesanto dan Susanti, 2006) 

 

2.4.5 Perencanaan Sayap 

a. Kemiringan sayap 

Sosrodarsono dan Tominaga (1958) menyarankan agar 

kemiringan sayap bendung pengatur yang sewaktu-waktu dapat 

berfungsi sebagai bendung penahan supaya dibuat sama dengan 

kemiringan sungainya. Tetapi supaya tidak terjadi limpasan pada 
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sayap, maka sayap ke arah tebing dibuat lebih tinggi dengan 

kemiringan  1  kemiringan dasar sungai. 

 
Gambar 2-15 Kemiringan Sayap (Soesanto dan Susanti, 2006) 

b. Lebar sayap 

Lebar sayap dapat diambil sama dengan lebar mercu peluap 

atau sedikit lebih sempit. Menurut Sosrodarsono dan Tominaga 

(1985), yang perlu diperhatikan adalah pusaran atau aliran yang 

berputar yang biasanya mudah terjadi pada lokasi di sekitar sudut-

sudut bendung. Sudut bendung ini merupakan pertemuan antara 

sayap-sayap bendung dengan tebing sungai. Pada sungai arus deras, 

biasanya lereng gunung juga merupakan tebing sungai. Karena itu 

sayap harus diperkuat dengan konstruksi perkuatan lereng. 

 
Gambar 2-16 Lebar Sayap (Soesanto dan Susanti, 2006) 

c. Penetrasi sayap 

Sosrodarsono dan Tominaga (1985) menyatakan bahwa pada 

hakekatnya air hujan yang mengalir di dalam alur di lereng-lereng 

pegunungan akan menggerus dasar dan tebing alur tersebut. Untuk 

itu, sayap harus masuk cukup dalam ke tebing karena tanah pada 

bagian tebing mudah tergerus oleh aliran air. 
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Gambar 2-17 Penetrasi Sayap (Soesanto dan Susanti, 2006) 

 

2.4.6 Perencanaan Sub Dam dan Lantai 

Jika tanah pondasi terdiri dari batuan yang lunak, maka gerusan 

akibat batu-batu besar dapat dicegah dengan pembuatan bendung 

anakan (sub dam) (Sosrodarsono dan Tominaga, 1985). 

Keruntuhan bendung-bendung yang dibangun di atas lapisan 

pondasi pasir-kerikil biasanya disebabkan terjadinya piping pada 

lapisan pondasai tersebut dan pencegahannya adalah dengan pembuatan 

lantai lindung antara bendung dan sub-damnya (Sosrodarsono dan 

Tominaga, 1985).  

Gambar 2-18 Letak Sub Dam (Soesanto dan Susanti, 2006) 

a. Letak sub dam dari main dam 

• Untuk main dam tidak begitu tinggi (H < 15 m) 

Rumus yang dipakai (Salamun, 2006) : 

1,5 2,0        (2-96) 
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Di mana : 

 = jarak antara main dam – sub dam (m) 

 = tinggi dari muka lantai sampai mercu main dam (m) 

 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

• Untuk main dam tinggi (H > 15 m) 

Rumus yang dipakai (Salamun, 2006) : 

       (2-97)  

Di mana : 

 = jarak antara main dam – sub dam (m) 

 = panjang terjunan (m), yang dihitung dengan rumus 

(Salamun, 2006) : 

       (2-98) 

di mana : 

  (m/detik) 

 = debit per meter lebar peluap (m3/detik) 

 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

 = tinggi dari muka lantai/permukaan batuan dasar sampai  

        mercu main dam (m) 

  = percepatan gravitasi (9,81 m/detik2) 

 = panjang loncatan air (m), yang dihitung dengan rumus 

(Salamun, 2006) : 

          (2-99) 

di mana : 

β = koefisien (4,5 – 5) 

h   = tinggi permukaan lantai sampai muka air di atas mercu sub 

dam (m), yang dihitung dengan rumus (Salamun, 2006) : 

1 8 1      (2-100)  

di mana : 

h  = tinggi air pada titik jatuhnya terjunan (m), yang dihitung  

dengan rumus (Salamun, 2006) : 
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        (2-101) 

di mana : 

 = debit per meter lebar pada titik jatuhnya terjunan (m/det2) 

 = kecepatan terjunan pada titik jatuhnya terjunan (m/det), yang 

dihitung dengan rumus (Salamun, 2006) : 

2       (2-102) 

 = angka Froude dari aliran jet pada titik jatuh, dihitung dengan         

rumus (Salamun, 2006): 

        (2-103) 

  = lebar puncak sub dam (m) 

b. Penampang Sub Dam 

Lebar mercu sub dam dan kemiringan badan sub dam 

umumnya ditetapkan sama dengan main dam karena menurut 

Sosrodarsono dan Tominaga (1985), bendung anakan dibangun 

untuk mencegah terjadinya keruntuhan akibat gerusan di sebelah 

hilir bendung.  

c. Tinggi Sub Dam 

• Jika main dam tidak begitu tinggi  

Rumus (Salamun, 2006) : 

       (2-104) 

Di mana : 

 = tinggi sub dam (m) 

 = tinggi overlapping (m) yang dibatasi oleh rumus : 

       (2-105) 

 = kedalaman penetrasi (m) 

 = tinggi main dam (m) 

• Jika main dam cukup tinggi 

Rumus (Salamun, 2006) : 

       (2-106)  

       (2-107) 
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Di mana : 

 = tinggi sub dam (m) 

 = tinggi sub dam dari permukaan apron (m 

  = tebal apron (m) 

 = kedalaman penetrasi (m) 

 = tinggi muka air di atas sub dam (m) 

 = tinggi dari permukaan lantai sampai muka air di atas mercu 

sub dam (m) 

d. Tebal Lantai/Apron 

• Bila tidak ada kolam olak 

Rumus (Salamun, 2006) : 

t 0,2 0,6H 3h 1      (2-108)  

• Bila ada kolam olak 

Rumus (Salamun, 2006) : 

0,1 0,6 3 1       (2-109)  

Di mana : 

 = tebal lantai (m) 

 = tinggi dari muka lantai batuan dasar sampai mercu main dam 

(m) 

 = tinggi muka air di atas peluap (m) 

  

2.4.7 Bangunan Pelengkap 

a. Dinding Lantai Lindung 

Apabila tebing sungai pada kedua sisi lantai lindung tidak 

terdiri dari batuan dasar yang padat dan kukuh, maka hempasan air 

yang terjun melalui mercu pelimpah dapat menggerus tebing sungai 

tersebut. Guna melindungi tebing tersebut diperlukan adanya 

perkuatan lereng yang disebut dinding lantai lindung (Sosrodarsono 

dan Tominaga, 1985). 
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b. Lubang Drainase (Drain Hole) 

Dalam periode pelaksanaan pembuatan bendung, berfungsi 

sebagai pengelak aliran air dan juga dimanfaatkan untuk 

pengeringan di saat dilakukan perbaikan mercu bendung. Bentuk, 

jumlah, ukuran serta posisi lubang harus ditentukan dengan 

memperhitungkan debit air sungai, musim yang dilalui selama masa 

pembangunan dan dimensi bendungnya sendiri. Umumnya ukuran 

lubang dimensi tersebut sekitar 1x1 m (Sorodarsono dan Tominaga, 

1985). 

 
Gambar 2-19 Drain Hole (Soesanto dan Susanti, 2006) 


