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2.1 Tinjauan Umum 

Kajian sistem drainase di daerah Semarang Timur memerlukan tinjauan 

pustaka untuk mengetahui dasar teori dalam penanggulangan banjir akibat hujan 

lokal yang terjadi maupun akibat pasang air laut (rob). Dalam tinjauan pustaka  

mencantumkan dasar teori tentang alternatif penanggulangan yang akan 

dilaksanakan untuk pengendalian banjir di daerah Semarang Timur terutama 

wilayah Bandara Ahmad Yani yang selalu tergenang air  

Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena 

hidrologi, seperti besarnya : curah hujan, debit sungai, tinggi muka air sungai, 

kecepatan aliran, kosentrasi sedimen sungai dan lain-lain yang akan selalu 

berubah terhadap waktu. Data ini digunakan untuk menentukan besarnya debit 

banjir rencana yang dijadikan dasar perencanaan, yaitu debit maksimum rencana 

di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang tertentu (Qth) yang dapat 

dialirkan tanpa membahayakan lingkungan sekitar dan stabilitas sungai. Jadi, 

debit banjir rencana adalah debit banjir yang rata – rata terjadi satu kali dalam 

periode ulang yang ditinjau. Untuk mendapatkan debit banjir rencana dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengolahan data debit dan melalui 

pengolahan data hujan. 

Data curah hujan yang tercatat dari empat stasiun hujan dengan tersebar di 

daerah pengaliran sungai dapat dijadikan sebagai data curah hujan harian, yang 

kemudian akan dianalisis kembali menjadi data curah hujan tertinggi dalam satu 

periode/satu tahun. Setelah didapatkan data tersebut, maka dialih ragamkan 

menjadi debit banjir rencana periode ulang/dengan skala waktu tertentu. Data 

curah hujan yang telah dianalisis ini akan lebih lengkap apabila dibandingkan 

dengan data debit banjir yang telah ada. Dalam menganalisis data debit harus 

tersedia rating curve yang dapat mencakup debit banjir saat muka air banjir 
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rendah sampai dengan maksimum. Pengukuran tinggi muka air banjir dan 

kecepatan air banjirnya dilakukan per segmen dalam suatu penampang melintang 

sungai (cross section). Hal ini sangat sulit dilakukan dalam prakteknya dan 

membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit, antara lain : 

petugas pencatat seringkali mengalami kesulitan pembacaan peilschale dalam 

pengukuran ketinggian muka air banjir pada saat banjir terlalu tinggi/terlalu deras, 

perlu adanya konstruksi jembatan, dan terkadang sukar memprediksi kapan waktu 

terjadi banjir sehingga terkadang timing pengukuran tidak tepat. Selain itu untuk 

daerah yang belum berkembang di mana peralatan minimal, serta sangat sulit 

untuk melakukan pengukuran elevasi muka air dan kecepatan saat banjir. Data 

debit banjir yang  dipergunakan agar akurat/teliti dalam perhitungan minimal 

harus tersedia data 30 tahun, namun kendalanya adalah data debit tersebut 

seringkali tidak lengkap, mahal biayanya dan sulit dilaksanakan seperti pada 

bagian tempat pengamatan yang memiliki tekanan air yang tinggi atau bagian 

kecepatan aliran yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan 

pengukuran pada permukaan air yang tinggi serta dapat mengakibatkan kerusakan 

alat oleh aliran. 

 

2.2 Hidrologi 

  Secara khusus menurut SNI No. 1724-1989-F, hidrologi didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari sistem sirkulasi/siklus air yang ada pada bumi. 

Definisi tersebut terbatas pada hidrologi rekayasa. Secara luas hidrologi meliputi 

pula berbagai bentuk air termasuk transformasi antara keadaan cair, padat, dan gas 

dalam atmosfir, di atas dan di bawah permukaan tanah. Di dalamnya tercakup 

pula air laut yang merupakan sumber dan penyimpan air yang mengaktifkan 

kehidupan di planet bumi ini (CD.Soemarto, 1999). 

 

2.2.1   Daerah Aliran Sungai 

Daerah Aliran Sungai (catchment area, basin, watershed) adalah daerah 

tangkapan air/di mana air yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju ke 

dalam suatu sungai yang dimaksudkan. Aliran air tersebut tidak hanya berupa air  
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permukaan yang mengalir di dalam alur sungai, tetapi termasuk juga aliran di 

lereng-lereng bukit yang mengalir menuju alur sungai sehingga daerah tersebut 

dinamakan Daerah Aliran Sungai. Daerah ini umumnya dibatasi oleh batas 

topografi, yang berarti ditetapkan berdasarkan aliran permukaan. Batas ini tidak 

ditetapkan berdasarkan air bawah tanah karena permukaan air tanah selalu 

berubah sesuai dengan musim dan tingkat kegiatan pemakaian (Sri Harto, 1993). 

Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan dasar dari semua 

perencanaan hidrologi. Mengingat DAS yang besar pada dasarnya tersusun dari 

DAS-DAS kecil, begitu juga dengan DAS kecil yang tersusun dari DAS lebih 

kecil lagi. Secara umum DAS dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang 

dibatasi oleh batas alam seperti punggung bukit-bukit atau gunung, maupun batas 

buatan seperti jalan atau tanggul di mana air hujan yang turun di wilayah tersebut 

memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet). Menurut kamus Webster, DAS 

adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, 

menampung, menyimpan dan mengalirkan ke sungai dan seterusnya ke danau atau 

ke laut. Komponen masukan dalam DAS adalah curah hujan, sedangkan 

keluarannya terdiri dari debit air dan muatan sedimen (Suripin, 2004). 

 Beberapa karakteristik DAS yang berpengaruh besar pada aliran permukaan 

yang katakana bapak Suripin, 2004. Hal tersebut meliputi : 

 

1.  Luas dan bentuk DAS 

Laju dan volume aliran permukaan makin bertambah besar dengan 

bertambahnya luas DAS. Tetapi apabila aliran permukaan tidak dinyatakan 

sebagai jumlah total dari DAS, melainkan sebagai laju dan volume per satuan 

luas, besarnya akan berkurang dengan bertambahnya luasnya DAS. Ini 

berkaitan dengan waktu yang diperlukan air untuk mengalir dari titik terjauh 

sampai ke titik kontrol (waktu konsentrasi) dan juga penyebaran atau 

intensitas hujan. 
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Bentuk DAS mempunyai pengaruh pada pola aliran dalam sungai. Pengaruh 

bentuk DAS terhadap aliran permukaan dapat ditunjukkan dengan memperhatikan 

hidrograf-hidrograf yang terjadi pada dua buah DAS yang bentuknya berbeda 

namun mempunyai luas yang sama dan menerima hujan dengan intensitas yang 

sama. Untuk Gambar 2.2..1.1 dapat dilihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1.1  Pengaruh Bentuk DAS Pada Aliran Permukaan 

Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung menghasilkan laju 

aliran permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan DAS yang berbentuk 

melebar atau melingkar. Hal ini terjadi karena waktu konsentrasi DAS yang 

memanjang lebih lama dibandingkan dengan DAS yang melebar, sehingga 

terjadinya konsentrasi air dititik kontrol lebih lambat yang berpengaruh pada 

laju dan volume aliran permukaan. Faktor bentuk juga dapat berpengaruh pada 

aliran permukaan apabila hujan yang terjadi tidak serentak diseluruh DAS, 

tetapi bergerak dari ujung yang satu ke ujung lainnya. Pada DAS memanjang 

laju aliran akan lebih kecil karena aliran permukaan akibat hujan di hulu 

belum memberikan kontribusi pada titik kontrol ketika aliran permukaan dari 

hujan di hilir telah habis, atau mengecil. Sebaliknya pada DAS melebar, 

datangnya aliran permukaan dari semua titik di DAS tidak terpaut banyak, 

artinya air dari hulu sudah tiba sebelum aliran di titik kontrol mengecil atau 

habis. 
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2.   Topografi 

Tampakan rupa muka bumi atau topografi seperti kemiringan lahan, 

keadaan dan kerapatan parit dan atau saluran, dan bentuk-bentuk cekungan 

lainnya mempunyai pengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. DAS 

dengan kemiringan curam disertai parit atau saluran yang rapat akan 

menghasilkan laju dan volume aliran permukaan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan DAS yang landai dengan parit yang jarang dan adanya 

cekungan-cekungan. Pengaruh kerapatan parit, yaitu panjang parit per satuan 

luas DAS, pada aliran permukaan adalah memperpendek waktu konsentrasi, 

sehingga memperbesar laju aliran permukaan. 

 

 

 

 

 

 

3.  Tata guna lahan 

Pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam koefisien 

aliran permukaan (C), yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan antara 

besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan. Angka koefisien aliran 

permukaan ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi fisik 

suatu DAS. Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C = 0 menunjukkan bahwa 

semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya untuk 

nilai C = 1 menunjukkkan bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran 

permukaan. 

Nama sebuah DAS ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan dan 

dibatasi oleh titik kontrol, yang umumnya merupakan stasiun hidrometri. Dalam 

praktek, penetapan batas DAS sangat diperlukan untuk menetapkan batas-batas 

Gambar 2.2.1.2  Pengaruh Kerapatan Parit atau Saluran Pada Hidrograf 
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DAS yang akan dianalisis. Peta topografi selain berfungsi sebagai penetapan batas 

DAS, juga merupakan peta yang memuat semua keterangan tentang suatu wilayah 

tertentu, baik jalan, kota, desa, sungai, jenis tumbuh-tumbuhan, tata guna lahan 

lengkap dengan garis-garis kontur. Dari peta ditetapkan titik-titik tertinggi di 

sekeliling sungai utama (main stream) yang dimaksud, dan masing-masing titik 

tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk garis utuh 

yang bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS di titik 

kontrol tertentu (Sri Harto, 1993). 

 

2.2.2  Curah Hujan Rencana 
2.2.2.1  Curah Hujan Area 

 Data curah hujan dan debit merupakan data yang paling fundamental dalam 

perencanaan pembuatan embung. Ketetapan dalam memilih lokasi dan peralatan 

baik curah hujan maupun debit merupakan faktor yang menentukan kualitas data 

yang diperoleh. Analisis data hujan dimaksudkan untuk mendapatkan besaran 

curah hujan dan analisis statistik yang diperhitungkan dalam perhitungan debit 

banjir rencana. Data curah hujan yang dipakai untuk perhitungan debit banjir 

adalah hujan yang terjadi pada daerah aliran sungai pada waktu yang sama. Curah 

hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan 

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

bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut 

curah hujan area dan dinyatakan dalam mm (Sosrodarsono, 2003).  

Data hujan yang diperoleh dari alat penakar hujan merupakan hujan yang 

terjadi hanya pada satu tempat atau titik saja (point rainfall). Mengingat hujan 

sangat bervariasi terhadap tempat (space), maka untuk kawasan yang luas, satu 

alat penakar hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut. Dalam 

hal ini diperlukan hujan area yang diperoleh dari harga rata-rata curah hujan 

beberapa stasiun penakar hujan yang ada di dalam dan atau di sekitar kawasan 

tersebut (Suripin, 2004). 
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Curah hujan area ini harus diperkirakan dari beberapa titik pengamatan curah 

hujan. Cara perhitungan curah hujan area dari pengamatan curah hujan di 

beberapa titik adalah sebagai berikut : 

 

2.2.2.1.1 Metode Poligon Thiessen 

 Metode ini berdasarkan rata-rata timbang (weighted average). Metode ini 

memberikan proporsi luasan daerah pengaruh stasiun hujan untuk 

mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh dibentuk dengan 

menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara 

dua stasiun hujan terdekat. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa variasi 

hujan antara stasiun hujan yang satu dengan lainnya adalah linear dan stasiun 

hujannya dianggap dapat mewakili kawasan terdekat (Suripin, 2004). Besarnya 

koefisien Thiessen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (CD.Soemarto, 

1999) : 

C = 
total

i

A
A    ....................................................................................... (2.02) 

C = Koefisien Thiessen 

Ai = Luas daerah pengaruh dari stasiun pengamatan i (Km2) 

Atotal = Luas total dari DAS (Km2)     

Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Lokasi stasiun hujan di plot pada peta DAS. Antar stasiun dibuat garis 

lurus penghubung. 

2. Tarik garis tegak lurus di tengah-tengah tiap garis penghubung sedemikian 

rupa, sehingga membentuk poligon Thiessen (Gambar 2.2.2.1). Semua 

titik dalam satu poligon akan mempunyai jarak terdekat dengan stasiun 

yang ada di dalamnya dibandingkan dengan jarak terhadap stasiun lainnya. 

Selanjutnya, curah hujan pada stasiun tersebut dianggap representasi hujan 

pada kawasan dalam poligon yang bersangkutan. 

3. Luas areal pada tiap-tiap poligon dapat diukur dengan planimeter dan luas 

total DAS (A) dapat diketahui dengan menjumlahkan luas poligon. 

4. Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan rumus :  
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R    = Curah hujan rata-rata DAS (mm) 

A1 ,A 2 ,...,A n    = Luas daerah pengaruh dari setiap stasiun hujan  

    (Km2) 

R 1 ,R 2 ,...,R n  = Curah hujan pada setiap stasiun hujan (mm) 

 n        = Banyaknya stasiun hujan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2.1 Metode Poligon Thissen 

 

2.2.2.2 Curah Hujan Maksimum Harian Rata-Rata 

Cara yang ditempuh untuk mendapatkan hujan maksimum harian rata-rata 

DAS adalah sebagai berikut : 

 Tentukan hujan maksimum harian pada tahun tertentu di salah satu pos hujan. 

 Cari besarnya curah hujan pada tanggal-bulan-tahun yang sama untuk pos 

hujan yang lain. 

 Hitung hujan DAS dengan salah satu cara yang dipilih. 

 Tentukan hujan maksimum harian (seperti langkah 1) pada tahun yang sama 

untuk pos hujan yang lain. 

 Ulangi langkah 2 dan 3 setiap tahun. 
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Dari hasil rata-rata yang diperoleh (sesuai dengan jumlah pos hujan) dipilih yang 

tertinggi setiap tahun. Data hujan yang terpilih setiap tahun merupakan hujan 

maksimum harian DAS untuk tahun yang bersangkutan (Suripin, 2004). 

              

2.2.3  Analisis Frekuensi 

Analisis Frekuensi adalah kejadian yang diharapkan terjadi, rata-rata sekali 

setiap N tahun atau dengan perkataan lain tahun berulangnya N tahun. Kejadian 

pada suatu kurun waktu tertentu tidak berarti akan terjadi sekali setiap 10 tahun 

akan tetapi terdapat suatu kemungkinan dalam 100 tahun akan terjadi 10 kali. Hal 

ini juga berlaku pada teori kemungkinan yang  terjadi kurun waktu 30 tahunan. 

Data yang diperlukan untuk menunjang teori kemungkinan ini adalah 

minimum 30 besaran hujan atau debit dengan harga tertinggi dalam setahun 

jelasnya diperlukan data minimum 30 tahun. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

‘Reduced Mean’ pada tabel 2.2 untuk data 10 tahun mencapai 0,5 atau 50 % 

penyimpangan dari harga rata-rata seluruh kejadian. 

Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan seri data yang diperoleh dari 

rekaman data, baik data hujan maupun data debit. Analisis ini sering dianggap 

sebagai cara analisis yang paling baik, karena dilakukan terhadap data yang 

terukur langsung yang tidak melewati pengalihragaman terlebih dahulu. Lebih 

lanjut, cara ini dapat dilakukan oleh siapapun, walaupun yang bersangkutan tidak 

sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hidrologi. Dalam kaitan yang terakhir ini, 

kerugiannya adalah apabila terjadi kelainan dalam analisis yang bersangkutan 

tidak akan dapat mengetahui dengan tepat. 

Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data yang tersedia untuk 

memperoleh probabilitas besaran debit banjir di masa yang akan datang. 

Berdasarkan hal tersebut maka berarti bahwa sifat statistik data yang akan datang 

diandaikan masih sama dengan sifat statistik data yang telah tersedia. Secara fisik 

dapat diartikan bahwa sifat klimatologis dan sifat hidrologi DAS diharapkan 

masih tetap sama. Hal terakhir ini yang tidak akan dapat diketahui sebelumnya, 

lebih-lebih yang berkaitan dengan tingkat aktivitas manusia (human activities) ( 

Sri Harto, 1993). 
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Hujan rencana merupakan kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam 

periode ulang tertentu sebagai hasil dari suatu rangkaian analisis hidrologi yang 

biasa disebut analisis frekuensi dikarenakan merupakan prakiraan (forecasting) 

dalam arti probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bentuk 

hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrologi 

untuk antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Analisis frekuensi ini 

dilakukan dengan menggunakan sebaran kemungkinan yaitu teori probability 

distribution dan yang biasa digunakan adalah sebaran Normal, sebaran Log 

Normal, sebaran Gumbel dan sebaran Log Pearson tipe III. Dikatakan sebaran 

Log dikarenakan menggunakan perhitungan logaritma 

Secara sistematis metode analisis frekuensi perhitungan hujan rencana ini 

dilakukan secara berurutan sebagai berikut :  

a. Parameter statistik 

b. Pemilihan jenis sebaran 

c. Pengeplotan data 

d. Uji kecocokan sebaran 

e. Perhitungan hujan rencana 

 

a)  Parameter Statistik 

Parameter yang digunakan dalam perhitungan analisis frekuensi meliputi 

parameter  nilai rata-rata ( X ), standar deviasi ( dS ), koefisien variasi (Cv), 

koefisien kemiringan (Cs) dan koefisien kurtosis (Ck). 

Perhitungan parameter tersebut didasarkan pada data catatan tinggi hujan 

harian rata-rata minimal 25 tahun sampai dengan 30 tahun terakhir. Untuk 

memudahkan perhitungan, maka proses analisisnya dilakukan secara matriks 

dengan menggunakan tabel. Sementara untuk memperoleh harga parameter 

statistik dilakukan perhitungan dengan rumus dasar sebagai berikut : 

 Nilai rata-rata 

n
X

X i        .............................................................................(2.05) 
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 X  = nilai rata-rata curah hujan 

 iX  = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

 n    = jumlah data curah hujan  

 Standar deviasi 

Apabila penyebaran data sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka 

nilai standar deviasi (Sd) akan besar, akan tetapi apabila penyebaran 

data sangat kecil terhadap nilai rata-rata, maka Sd akan kecil. Standar 

deviasi dapat dihitung dengan rumus :  

                 
 

1
1

2








n

XX
S

n

i
i

d      ................................................................ (2.06)    

                                                        
 dS   = standar deviasi curah hujan 

 X  = nilai rata-rata curah hujan 

 iX  = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

 n    = jumlah data curah hujan 

 Koefisien variasi  

Koefisien variasi (coefficient of variation) adalah nilai perbandingan 

antara standar deviasi dengan nilai rata-rata dari suatu sebaran. 

Cv =  
X
Sd ...............................................................................(2.07) 

 
 Cv  = koefisien variasi curah hujan 

 dS  = standar deviasi curah hujan 

  X  = nilai rata-rata curah hujan  

 

 Koefisien kemencengan  

Koefisien kemencengan (coefficient of skewness) adalah suatu nilai 

yang menunjukkan derajat ketidak simetrisan (assymetry) dari suatu 

bentuk distribusi. Besarnya koefisien kemencengan (coefficient of 

skewness) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini : 
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 Untuk populasi : 3


sC  ..................................................(2.08) 

 Untuk sampel : 3
d

s S
aC   ..................................................(2.09) 

 
3

1

1



n

i
iX

n
   ..................................................(2.10) 

    
3

121 






n

i
i XX

nn
na  ..................................................(2.11) 

 sC  = koefisien kemencengan curah hujan 

    = standar deviasi dari populasi curah hujan 

 dS  = standar deviasi dari sampel curah hujan 

     = nilai rata-rata dari data populasi curah hujan 

 X    = nilai rata-rata dari data sampel curah hujan 

 iX  = curah hujan ke i 

 n      = jumlah data curah hujan 

 ,a  = parameter kemencengan 

Kurva distribusi yang bentuknya simetris maka sC = 0,00, kurva 

distribusi yang bentuknya menceng ke kanan maka sC  lebih besar nol, 

sedangkan yang bentuknya menceng ke kiri maka sC  kurang dari nol. 

 Koefisien kurtosis 

Koefisien kurtosis adalah suatu nilai yang menunjukkan keruncingan 

dari bentuk kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan 

distribusi normal. Koefisien kurtosis digunakan untuk menentukan 

keruncingan kurva distribusi, dan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
4

4

d
k S

MAC      ...............................................................................(2.12) 

 kC    = koefisien kurtosis 

 MA(4)  = momen ke-4 terhadap nilai rata-rata 

 dS   = standar deviasi 
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Untuk data yang belum dikelompokkan, maka : 

 
4

1

41

d
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i
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k S

XX
nC




     ..................................................................(2.13) 

dan untuk data yang sudah dikelompokkan 
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     ..............................................................(2.14) 

  kC   = koefisien kurtosis curah hujan 

    n    = jumlah data curah hujan 

  iX  = curah hujan ke i 

  X   = nilai rata-rata dari data sampel 

  if  = nilai frekuensi variat ke i 

       dS  = standar deviasi 

b)  Pemilihan jenis sebaran 

Dalam analisis frekuensi data hidrologi baik data hujan maupun data debit 

sungai terbukti bahwa sangat jarang dijumpai seri data yang sesuai dengan 

sebaran normal. Sebaliknya, sebagian besar data hidrologi sesuai dengan jenis 

sebaran yang lainnya. 

Masing-masing sebaran memiliki sifat-sifat khas sehingga setiap data 

hidrologi harus diuji kesesuaiannya dengan sifat statistik masing-masing sebaran 

tersebut. Pemilihan sebaran yang tidak benar dapat mengundang kesalahan 

perkiraan yang cukup besar. Dengan demikian pengambilan salah satu sebaran 

secara sembarang untuk analisis tanpa pengujian data hidrologi sangat tidak 

dianjurkan. 

Analisis frekuensi atas data hidrologi menuntut syarat tertentu untuk data 

yang bersangkutan, yaitu harus seragam (homogeneous), independent dan 

mewakili (representative) (Haan,1977). Data yang seragam berarti bahwa data 

tersebut harus berasal dari populasi yang sama. Dalam arti lain, stasiun 

pengumpul data yang bersangkutan, baik stasiun hujan maupun stasiun hidrometri 
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harus tidak pindah, DAS tidak berubah menjadi DAS perkotaan (urban 

catchment), maupun tidak ada gangguan-gangguan lain yang menyebabkan data 

yang terkumpul menjadi lain sifatnya. Batasan ‘independence’ di sini berarti 

bahwa besaran data ekstrim tidak terjadi lebih dari sekali. Syarat lain adalah 

bahwa data harus mewakili untuk perkiraan kejadian yang akan datang, misalnya 

tidak akan terjadi perubahan akibat ulah tangan manusia secara besar-besaran, 

tidak dibangun konstruksi yang mengganggu pengukuran, seperti bangunan sadap, 

perubahan tata guna tanah. Pengujian statistik dapat dilakukan untuk masing-

masing syarat tersebut (Sri Harto, 1993). Dapat kita lihat table 2.2.2 di bawah ini : 

 

Tabel 2.2.2.  Tabel Pedoman Pemilihan Sebaran 

Jenis Sebaran Syarat 

Normal Cs ≈ 0 ± 0,3 

Ck = 3 

Gumbel  Cs ≤ 1,1396 

Ck ≤ 5,4002 

Log Pearson Tipe III Cs ≠ 0 

Log normal Cs ≈ 3Cv + Cv2 = 3 

Ck = 5,383 

                                                                                 (Sumber : CD. Soemarto, 1999) 
 Penentuan jenis sebaran yang akan digunakan untuk analisis frekuensi dapat 

dipakai beberapa cara sebagai berikut. 

 

A.1 Sebaran Gumbel 

B.2 Sebaran Log Pearson tipe III 

C.3 Sebaran Normal 

D.4 Sebaran Log Normal 

 

A.1  Sebaran Gumbel  

 Umumnya digunakan untuk analisis data maksimum, misal untuk analisis 

frekuensi banjir. Fungsi kerapatan peluang sebaran (Probability Density Function) 

dari sebaran Gumbel Tipe I adalah : 
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     yeexXP
 ................................................................................ (2.15)   

 dengan  X  

  xXP   = Probability Density Function dari sebaran Gumbel Tipe I 

  X  = variabel acak kontinyu 

  e  = 2,71828 

  Y  = faktor reduksi Gumbel 

Untuk menghitung curah hujan rencana dengan metode sebaran Gumbel 

Tipe I digunakan persamaan distribusi frekuensi empiris sebagai berikut 

(CD.Soemarto, 1999) : 

 XT   =  YnY
Sn
SX T   ...................................................................(2.16)   

  S     =
1

)( 2




n

XX i     ..................................................................(2.17) 

 

Hubungan antara periode ulang T dengan YT dapat dihitung dengan rumus : 

untuk T  20, maka :    Y = ln T 

  YT  = -ln 



 


T
T 1ln  ......................................................................(2.18)           

XT = nilai hujan rencana dengan data ukur T tahun. 

X  = nilai rata-rata hujan                   

S             =   standar deviasi (simpangan baku) 

YT          = nilai reduksi variat ( reduced variate ) dari variabel yang diharapkan 

terjadi pada periode ulang T tahun. Tabel A.1.3 

Yn         = nilai rata-rata dari reduksi variat (reduce mean) nilainya tergantung 

dari jumlah data (n). Tabel A.1.1 

Sn             = deviasi standar dari reduksi variat (reduced standart deviation) 

nilainya tergantung dari jumlah data (n). Tabel A.1.2. 
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Tabel A.1.1 Reduced mean (Yn) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5220 

20 0,5236 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,5300 0,5820 0,5882 0,5343 0,5353 

30 0,5363 0,5371 0,5380 0,5388 0,5396 0,5400 0,5410 0,5418 0,5424 0,5430 

40 0,5463 0,5442 0,5448 0,5453 0,5458 0,5468 0,5468 0,5473 0,5477 0,5481 

50 0,5485 0,5489 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 0,5511 0,5515 0,5518 

60 0,5521 0,5524 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 0,5540 0,5543 0,5545 

70 0,5548 0,5550 0,5552 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567 

80 0.5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 0,5581 0,5583 0,5585 

90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5596 0,5598 0,5599 

100 0,5600          

                   Sumber:CD. Soemarto,1999)\ 

 
Tabel A.1.2 Reduced Standard Deviation (Sn) 

untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 1,0095 1,0206 1,0316 1,0411 1,0493 1,0565 

20 1,0628 1,0696 1,0754 1,0811 1,0864 1,0315 1,0961 1,1004 1,1047 1,1080 

30 1,1124 1,1159 1,1193 1,1226 1,1255 1,1285 1,1313 1,1339 1,1363 1,1388 

40 1,1413 1,1436 1,1458 1,1480 1,1499 1,1519 1,1538 1,1557 1,1574 1,1590 

50 1,1607 1,1923 1,1638 1,1658 1,1667 1,1681 1,1696 1,1708 1,1721 1,1734 

60 1,1747 1,1759 1,1770 1,1782 1,1793 1,1803 1,1814 1,1824 1,1834 1,1844 

70 1,1854 1,1863 1,1873 1,1881 1,1890 1,1898 1,1906 1,1915 1,1923 1,1930 

80 1,1938 1,1945 1,1953 1,1959 1,1967 1,1973 1,1980 1,1987 1,1994 1,2001 

90 1,2007 1,2013 1,2026 1,2032 1,2038 1,2044 1,2046 1,2049 1,2055 1,2060 

100 1,2065          

                ( Sumber:CD.Soemarto, 1999 
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Tabel A.1.3  Reduced Variate (YT) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 
Periode Ulang (Tahun) Reduced Variate 

2 0,3665 

5 1,4999 

10 2,2502 

20 2,9606 

25 3,1985 

50 3,9019 

100 4,6001 

200 5,2960 

500 6,2140 

1000 6,9190 

5000 8,5390 

10000 9,9210 

                                    (Sumber : CD.Soemarto,1999) 

 

 c)  Pengeplotan Data 
Pengeplotan data distribusi frekuensi dalam kertas probabilitas bertujuan 

untuk mencocokkan rangkaian data dengan jenis sebaran yang dipilih, di mana 

kecocokan dapat dilihat dengan persamaan garis yang membentuk garis lurus. 

Hasil pengeplotan juga dapat digunakan untuk menaksir nilai tertentu dari data 

baru yang kita peroleh (Soewarno, 1995). 

Ada dua cara untuk mengetahui ketepatan distribusi probabilitas data 

hidrologi, yaitu data yang ada diplot pada kertas probabilitas yang sudah didesain 

khusus atau menggunakan skala plot yang melinierkan fungsi distribusi. Posisi 

pengeplotan data merupakan nilai probabilitas yang dimiliki oleh masing-masing 

data yang diplot. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk menentukan 

posisi pengeplotan yang sebagian besar dibuat secara empiris. Untuk keperluan 

penentuan posisi ini, data hidrologi (hujan atau banjir) yang telah ditabelkan 

diurutkan dari besar ke kecil (berdasarkan peringkat m), dimulai dengan m = 1 

untuk data dengan nilai tertinggi dan m = n (n adalah jumlah data) untuk data 

dengan nilai terkecil. Periode ulang Tr dapat dihitung dengan beberapa persamaan 

yang telah terkenal, yaitu Weilbull, California, Hazen, Gringorten, Cunnane, 

Blom dan Turkey. Data yang telah diurutkan dan periode ulangnya telah dihitung 
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dengan salah satu persamaan diatas diplot di atas kertas probabilitas sehingga 

diperoleh garis Tr vs P (hujan) atau Q (debit banjir) yang berupa garis lurus 

(Suripin, 2004). 

Perkiraan kasar periode ulang atau curah hujan yang mungkin, lebih 

mudah dilakukan dengan menggunakan kertas kemungkinan. Kertas kemungkinan 

normal (normal probability paper) digunakan untuk curah hujan tahunan yang 

mempunyai distribusi yang hampir sama dengan distribusi normal, dan kertas 

kemungkinan logaritmis normal (logarithmic-normal probability paper) 

digunakan untuk curah hujan harian maksimum dalam setahun yang mempunyai 

distribusi normal logaritmis.  Dalam hal ini harus dipilih kertas kemungkinan 

yang sesuai dengan distribusi data secara teoritis maupun empiris dan bentuk 

distribusi ditentukan dengan menggambarkannya. (Sosrodarsono dan Tominaga, 

1985). 

Penggambaran posisi (plotting positions) yang dipakai adalah cara yang 

dikembangkan oleh Weilbull dan Gumbel, yaitu : 

%100
1

)( x
n

mXmP


     ......................................................................(2.34)                         

P(Xm) = data yang telah direngking dari besar ke kecil 

m = nomor urut 

n = jumlah data 

 

 d)  Uji Kecocokan Sebaran  

 Uji kecocokan sebaran dilakukan untuk mengetahui jenis sebaran yang 

paling sesuai dengan data hujan. Uji sebaran dilakukan dengan uji kecocokan 

distribusi yang dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan sebaran 

peluang yang telah dipilih dapat menggambarkan atau mewakili dari sebaran 

statistik sampel data yang dianalisis tersebut (Soemarto, 1999).  

Ada dua jenis uji kecocokan (Goodness of fit test) yaitu uji kecocokan Chi-

Square dan Smirnov-Kolmogorof. Umumnya pengujian dilaksanakan dengan cara 

mengambarkan data pada kertas peluang dan menentukan apakah data tersebut 
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merupakan garis lurus, atau dengan membandingkan kurva frekuensi dari data 

pengamatan terhadap kurva frekuensi teoritisnya (Soewano, 1995). 

 

d.1  Uji Kecocokan Chi-Square 

Uji kecocokan Chi-Square dimaksudkan untuk menentukan apakah 

persamaan sebaran peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi 

statistik sampel data yang dianalisis. Prinsip pengujian dengan metode ini 

didasarkan pada jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas dan 

ditentukan terhadap jumlah data pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut 

atau dengan membandingkan nilai Chi-Square ( 2 ) dengan nilai Chi-Square 

kritis ( 2 cr). Uji kecocokan Chi-Square menggunakan rumus (Soewarno, 1995): 

 





G

i
h Ei

EiOi
1

2
2 )(  ..........................................................................(2.35) 

     2
h  =  harga Chi-Square terhitung 

Oi =  jumlah data yang teramati terdapat pada sub kelompok ke-i 

Ei =  jumlah data yang secara teoritis terdapat pada sub kelompok ke-i 

G =  jumlah sub kelompok 

Parameter 2
h  merupakan variabel acak. Peluang untuk mencapai nilai 

2
h  sama atau lebih besar dari pada nilai Chi-Square yang sebenarnya ( 2 ). 

Suatu distrisbusi dikatakan selaras jika nilai 2  hitung < 2  kritis. Nilai 2  

kritis dapat dilihat di Tabel 2.2.3.1.a Dari hasil pengamatan yang didapat dicari 

penyimpangannya dengan Chi-Square kritis paling kecil. Untuk suatu nilai nyata 

tertentu (level of significant) yang sering diambil adalah 5 %. Prosedur uji 

kecocokan Chi-Square adalah : 

1. Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya) dan 

kelompokkan data menjadi G sub-group, tiap-tiap sub-group minimal 

terdapat lima buah data pengamatan. 

2. Hitung jumlah pengamatan yang teramati di dalam tiap-tiap sub group 

(Oi). Hitung jumlah atau banyaknya data yang secara teoritis ada di 
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tiap-tiap sub group (Ei). Tiap-tiap sub group hitung nilai :   ii EO   

dan 
i

ii

E
EO 2)(  . Jumlah seluruh G sub group nilai 

i

ii

E
EO 2)(   

untuk menentukan nilai Chi-Square hitung. 

3. Tentukan derajat kebebasan dk = G-R-1 (nilai R=2, untuk distribusi 

normal dan binomial, dan nilai R=1, untuk distribusi Poisson) 

(Soewarno, 1995). 

Derajat kebebasan yang digunakan pada perhitungan ini adalah dengan 

rumus sebagai berikut : 

Dk =  n – 3         ...................................................................................(2.36) 

 Dk =  derajat kebebasan 

 n =  banyaknya data 

Adapun kriteria penilaian hasilnya adalah sebagai berikut : 

 Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan dirtibusi teoritis yang 

digunakan dapat diterima. 

 Apabila peluang lebih kecil dari 1%, maka persamaan distribusi teoritis 

yang digunakan tidak dapat diterima. 

 Apabila peluang lebih kecil dari 1%-5%, maka tidak mungkin mengambil 

keputusan, misal perlu penambahan data. 
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Tabel 2.2.3.1 Nilai 2 kritis untuk uji kecocokan Chi-Square 
 
 

dk 
α  Derajat keprcayan 

0,995 0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,0000393 0,000157 0,000982 0,00393 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,0100 0,0201 0,0506 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,0717 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,070 12,832 15,086 16,750 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,940 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,920 24,725 26,757 

12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,300 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,660 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

16 5,142 5,812 6,908 7,962 26,296 28,845 32,000 34,267 

17 5,697 6,408 7,564 8,672 27,587 30,191 33,409 35,718 

18 6,265 7,015 8,231 9,390 28,869 31,526 34,805 37,156 

19 6,844 7,633 8,907 10,117 30,144 32,852 36,191 38,582 

20 7,434 8,260 9,591 10,851 31,41 34,170 37,566 39,997 

21 8,034 8,897 10,283 11,591 32,671 35,479 38,932 41,401 

22 8,643 9,542 10,982 12,338 33,924 36,781 40,289 42,796 

23 9,260 10,196 11,689 13,091 36,172 38,076 41,683 44,181 

24 9,886 10,856 12,401 13,848 36,415 39,364 42,980 45,558 

25 10,520 11,524 13,120 14,611 37,652 40,646 44,314 46,928 

26 11,160 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

( Sumber : Soewarno, 1995) 
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2.2.4 Intensitas Curah Hujan 

Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. 

Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung intensitasnya 

cenderung makin tinggi dan makin besar periode ulangnya makin tinggi pula 

intensitasnya. Hubungan antara intensitas, lama hujan dan frekuensi hujan 

biasanya dinyatakan dalam lengkung Intensitas – Durasi - Frekuensi (IDF = 

Intensity – Duration – Frequency Curve). Diperlukan data hujan jangka pendek, 

misalnya 5 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit dan jam-jaman untuk membentuk 

lengkung IDF. Data hujan jenis ini hanya dapat diperoleh dari pos penakar hujan 

otomatis. Selanjutnya, berdasarkan data hujan jangka pendek tersebut lengkung 

IDF dapat dibuat (Suripin, 2004). 

Untuk menentukan debit banjir rencana (design flood) perlu didapatkan 

harga suatu intensitas curah hujan terutama bila digunakan metoda rational. 

Analisis intensitas curah hujan ini dapat diproses dari data curah hujan yang telah 

terjadi pada masa lampau (Loebis, 1987). Untuk menghitung  intensitas  curah  

hujan   dapat digunakan  beberapa  rumus  empiris sebagai berikut : 

 

2.2.4.1.  Menurut Dr. Mononobe 

Seandainya data curah hujan yang ada hanya curah hujan harian, maka 

intensitas curah hujannya dapat dirumuskan (Loebis, 1987) : 

I = 
3
2

24 24
24 





t
R

 .............................................................................(2.38) 

I = Intensitas curah hujan (mm/jam)  

t = lamanya curah hujan (jam) 

R24 =  curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 
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2.2.5      Debit Banjir Rencana 

  Untuk mencari debit banjir rencana dapat digunakan beberapa metode. 

 

2.2.5.1  Metode Rasional 

Metode untuk memperkirakan laju aliran permukaan puncak yang umum 

dipakai adalah metode Rasional USSCS (1973). Metode ini sangat sederhana dan 

mudah penggunaanya, namun pemakaiannya terbatas untuk DAS-DAS dengan 

ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 ha (Goldman et al.,1986).  

Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang 

terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh DAS selama paling 

sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc) DAS. Untuk Gambar 2.2.5.1.1 dapat 

dilihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2.5.1.1   

Hubungan curah hujan dengan aliran permukaan untuk durasi hujan yang berbeda 

Gambar diatas menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas seragam dan 

merata seluruh DAS berdurasi sama dengan waktu konsentrasi (tc). Jika hujan 

yang terjadi lamanya kurang dari tc maka debit puncak yang terjadi lebih kecil 

dari Qp, karena seluruh DAS tidak dapat memberikan konstribusi aliran secara 

bersama pada titik kontrol (outlet). Sebaliknya jika hujan yang terjadi lebih lama 

dari tc, maka debit puncak aliran permukaan akan tetap sama dengan Qp. 

Rumus yang dipakai: 

    Qp  =   
6,3

AIC   = 0,278.C.I.A  ............................................................(2.48) 

tc 
waktu 

La
ju

 a
lir

an
 d

an
 In

te
ns

ita
s h

uj
an

 

Intensitas hujan I 

D = tc 

Aliran akibat hujan dengan durasi, D < tc 

Aliran akibat hujan dengan durasi, D = tc 

Aliran akibat hujan dengan durasi, D > tc 



 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

TUGAS AKHIR 

DETAIL DAN DESAIN MUARA SUNGAI SILANDAK  GLORY BAKTI UTOMO L2A306018 

  WIRA APRIADI L2A605059 

II - 24

 I   =   
3
2

24 24
24 









ct
R

   ............  .................................................................(2.49)  

            Menurut Kirpich : 
385,02

1000
87,0











xS
xLtc   .............................................................................(2.50) 

Qp = Laju aliran permukaan (debit) puncak (m3/dtk) 

C = Koefisien pengaliran atau limpasan 

I = Intensitas hujan (mm/jam) 

A = Luas Daerah Aliran Sungai ( DAS ) (km 2 ) 

24R  = Curah hujan maksimum harian (selama) 24 jam (mm) 

ct  = Waktu konsentrasi (jam) 

L = Panjang sungai (km) 

S = Kemiringan rata-rata sungai (m/m) 

 

Koefisien aliran permukaan (C) didefinisikan sebagai nisbah antara puncak 

aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor ini merupakan variabel yang 

paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. Pemilihan harga C yang tepat 

memerlukan pengalaman hidrologi yang luas. Faktor utama yang mempengaruhi 

C adalah laju infiltrasi tanah atau prosentase lahan kedap air, kemiringan lahan, 

tanaman penutup tanah, dan intensitas hujan. 

Koefisien limpasan juga tergantung pada sifat dan kondisi tanah. Laju 

infiltrasi menurun pada hujan yang terus menerus dan juga dipengaruhi oleh 

kondisi kejenuhan air sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi nilai C adalah 

air tanah, derajat kepadatan tanah, porositas tanah, dan simpanan depresi. Harga C 

untuk berbagai tipe tanah dan penggunaan lahan disajikan dalam Tabel 2.10. 

Harga C yang ditampilkan dalam Tabel 2.10 belum memberikan rincian 

masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap besarnya nilai C. Oleh karena 

itu, Hassing (1995) menyajikan cara penentuan faktor C yang mengintegrasikan 

nilai yang merepresentasikan beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan 
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antara hujan dan aliran,. Nilai koefisien C merupakan kombinasi dari beberapa 

faktor yang dapat dihitung berdasarkan Tabel 2.2.5.1.a. 

Tabel 2.2.5.1.a.   Koefisien pengaliran (C) 
Type Daerah Aliran Harga C 

Halaman 

Tanah berpasir, datar 2% 

Tanah berpasir, rata-rata 2-7% 

Tanah berpasir, curam 7% 

Tanah berat, datar 2% 

Tanah berat, rata-rata 2-7% 

Tanah berat, curam 7% 

0,05-0,10 

0,10-0,15 

0,15-0,20 

0,13-0,17 

0,18-0,22 

0,25-0,35 

Business 
Perkotaan 

Pinggiran 

0,70-0,95 

0,50-0,70 

Perumahan 

Rumah tunggal 

Multiunit, terpisah 

Multiunit, tergabung 

Perkampungan 

Apartemen 

0,30-0,50 

0,40-0,60 

0,60-0,75 

0,25-0,40 

0,50-0,70 

Industri 
Ringan 

Berat 

0,50-0,80 

0,60-0,90 

Perkerasan 
Aspal dan beton 

Batu bata, paving 

0,70-0,95 

0,50-0,70 

hutan 

Datar, 0-5% 

Bergelombang, 5-10% 

Berbukit, 10-30% 

0,10-0,40 

0,25-0,50 

0,30-0,60 

Atap 

Taman, perkuburan 

Tempat tempat 

0,75-0,95 

0,10-0,25 

0,20-0,35 

 

                                                                              Sumber : Joesron Loebis, 1987 

 Cara lain penggunaan rumus rasional untuk DAS dengan tata guna lahan tidak 

homogen adalah sebagai berikut ini : 

i

n

i
ip ACIQ 




1

002778,0     ...................................................................(2.51) 
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Waktu konsentrasi ( ct ) suatu DAS adalah waktu yang diperlukan oleh air 

hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke tempat keluaran DAS 

(titik kontrol) setelah tanah menjadi jenuh dan depresi-depresi kecil terpenuhi. 

Dalam hal ini diasumsikan bahwa jika durasi hujan sama dengan waktu 

konsentrasi, maka setiap bagian DAS secara serentak telah menyumbangkan 

aliran terhadap titik kontrol. Salah satu metode untuk memperkirakan waktu 

konsentrasi adalah rumus yang dikembangkan oleh Kirpich (1940) . 

Metode rasional juga dapat dipergunakan untuk DAS yang tidak seragam 

(homogen), di mana DAS dapat dibagi-bagi menjadi beberapa sub DAS yang 

seragam atau pada DAS dengan sistem saluran yang bercabang-cabang. Metode 

rasional dipergunakan untuk menghitung debit dari masing-masing sub-DAS. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan dua aturan berikut : 

1. Metode rasional dipergunakan untuk menghitung debit puncak pada tiap-tiap 

daerah masukan (inlet area) pada ujung hulu sub-DAS. 

2. Pada lokasi di mana drainase berasal dari dua atau lebih daerah masukan, 

maka waktu konsentrasi terpanjang yang dipakai untuk intensitas hujan 

rencana, koefisien dipakai DASC  dan total area drainase dari daerah masukan. 

Asumsi-asumsi metode ini (Chow dkk.,1988 ; Loebis, 1984) : 

1. Curah hujan mempunyai intensitas yang merata di seluruh daerah aliran untuk 

durasi tertentu. 

2. Debit yang terjadi (debit puncak) bukan hasil dari intensitas hujan yang lebih 

tinggi dengan durasi yang lebih pendek dimana hal ini berlangsung hanya 

pada sebagian DPS yang mengkontribusi debit puncak tersebut. 

3. Lamanya curah hujan = waktu konsentrasi dari daerah aliran. Dengan kata lain 

waktu konsentrasi merupakan waktu terjadinya run off dan mengalir dari jarak 

antara titik terjauh dari DPS ke titik inflow yang ditinjau. 

 

2.2.5.2      Metode Der Weduwen 

     Metode Der Weduwen digunakan untuk luas DAS ≤ 100 km2 dan t = 

1/6 jam sampai 12 jam digunakan rumus (Kodoatie & Sugiyanto, 2002) : 
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AqQt n..     .............................................................................................(2.52) 

25,0125,025,0  ILQt t     ...............................................................................(2.53)     

A
Att





120

))9)(1((120     ............................................................................(2.54) 

45,1
65,67

240 


t
R

q n
n     ......................................................................................... (2.55)         

7
1,41



nq

     ........................................................................................... (2.56) 

 

Qt  = Debit banjir rencana (m3/det) 

Rn  = Curah hujan maksimum (mm/hari) dengan kemungkinan tak  

   terpenuhi n% 

  = Koefisien pengaliran atau limpasan (run off) air hujan 

   = Koefisien pengurangan daerah untuk curah hujan DAS 

q n  = Debit persatuan luas atau curah hujan dari hasil perhitungan Rn  

    (m3/det.Km2) 

t  = Waktu konsentrasi (jam) 

A  = Luas daerah pengaliran (Km2) sampai 100 km2 

L  = Panjang sungai (Km) 

I  = Gradien sungai atau medan 

 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut ( Kodoatie & 

Sugiyanto, 2002 ) : 

a. Hitung A, L, I dari peta garis tinggi DPS, substitusikan ke dalam persamaan. 

b. Buat harga perkiraan untuk Q 0  dan gunakan persamaan diatas untuk 

menghitung besarnya Q konsentrasi = Q c . 

c. Ulangi lagi untuk harga baru Q 0  = Q c  diatas. 

d. Debit puncak ditemukan jika Q 0  yang diambil = Q c . 
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2.2.5.3    Metode Haspers 

  Untuk menghitung besarnya debit dengan metode Haspers digunakan 

persamaan sebagai berikut (Loebis, 1987) : 

AqQt n.. ..................................................................................  (2.57)  
 

Koefisien Run Off ( )  

        7.0

7.0

75.01
012.01

f
f




 ................................................................................ (2.58) 

Koefisien Reduksi (  ) 

     
1215

107.311 4/3

2

4.0 fx
t

xt t








................................................................(2.59) 

Waktu konsentrasi ( t ) 

     t = 0.1 L0.8 I-0.3.................................................. ................................... (2.60) 

f  =  luas ellips yang mengelilingi DPS dengan sumbu panjang tidak lebih 

dari 1,5 kali sumbu pendek (km 2 ) 

t  =   waktu konsentrasi (jam) 

L =  Panjang sungai (Km) 

 I =   kemiringan rata-rata sungai 

Intensitas Hujan  

 Untuk t < 2 jam 

      2)2)(24260(0008.01
24

tRt
tRRt


 ..............................................(2.61) 

 Untuk 2 jam  t 19 jam  

      
1

24



t
tRRt ............................................................................................(2.62) 

 Untuk 19 jam  t  30 jam  

      124707.0  tRRt ...........................................................................(2.63) 

di mana t dalam jam dan Rt,R24 (mm) 
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Hujan maksimum ( q n  ) 

       
t

Rnqn 


6,3
   .........................................................................................(2.64) 

t        =  Waktu konsentrasi (jam)   

 Qt  =  Debit banjir rencana (m3/det) 

 Rn  =  Curah hujan maksimum (mm/hari) 

 q n   =  Debit persatuan luas (m3/Km2/det) 

 

Adapun langkah-langkah dalam menghitung debit puncaknya adalah sebagai 

berikut (Loebis, 1987) : 

a. Menentukan besarnya curah hujan sehari (Rh rencana) untuk periode ulang 

rencana yang dipilih. 

b. Menentukan koefisien run off untuk daerah aliran sungai. 

c. Menghitung luas daerah pengaliran, panjang sungai dan gradien sungai untuk 

      DAS. 

d. Menghitung nilai waktu konsentrasi. 

e. Menghitung koefisien reduksi, intensitas hujan, debit persatuan luas dan debit  

rencana.  
 

2.2.5.4  Metode Hidrograf 

Hidrograf dapat didefinsikan sebagai hubungan antara salah satu unsur 

aliran terhadap waktu. Berdasarkan definisi tersebut dikenal ada dua macam 

hidrograf, yaitu hidrograf muka air dan hidrograf debit. Hidrograf muka air adalah 

data atau grafik hasil rekaman AWLR (Automatic Water Level Recorder), 

sedangkan hidrograf debit disebut hidrograf. 

Hidrograf tersusun dari dua komponen, yaitu aliran permukaan yang 

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

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

terhadap hujan. Hujan juga dapat dianggap terbagi dalam dua komponen, yaitu 

hujan efektif dan kehilangan (losses). Hujan efektif adalah bagian hujan yang 
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menyebabkan terjadinya aliran permukaan. Kehilangan hujan merupakan bagian 

hujan yang menguap, masuk kedalam tanah, kelembaban tanah dan simpanan air 

tanah. 

Hidrograf aliran langsung dapat diperoleh dengan memisahkan hidrograf 

dari aliran dasarnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya adalah 

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

method) dan metode kemiringan berbeda (variable slope method). Untuk Gambar 

2.2.5.4 dapat kita lihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.5.4  Berbagai metode pemisahan aliran langsung 
(Sumber : Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan,Dr. Ir. Suripin, M. Eng  2004) 

2.2.5.5 Hidrograf Satuan 

 Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh 

hujan efektif yang terjadi merata di seluruh DAS dan dengan intensitas tetap 

selama satu satuan yang ditetapkan. Hujan satuan adalah curah hujan yang 

lamanya sedemikian rupa sehingga lamanya limpasan permukaan tidak menjadi 

pendek, meskipun curah hujan ini menjadi pendek. Jadi hujan satuan yang dipilih 

adalah yang lamanya sama atau lebih pendek dari periode naik hidrograf (waktu 

dan titik permulaan aliran permukaan sampai puncak). Periode limpasan dari 

hujan satuan semuanya adalah kira-kira sama dan tidak ada hubungannya dengan 

intensitas hujan. 

B A 

Q 

t 

Aliran langsung 
Aliran dasar 

B A 

Q 

t 

Aliran dasar 
Aliran langsung 

(a). Metoda Garis Lurus (b). Metoda Panjang Dasar Tetap 

A 

Q 

t 
B 

C Aliran langsung 
Aliran dasar (c). Metoda Kemiringan Berbeda 
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Hidrograf satuan merupakan model sederhana yang menyatakan respon 

DAS terhadap hujan. Tujuan dari hidrograf satuan adalah untuk memperkirakan 

hubungan antara hujan efektif dan aliran permukaan. Konsep hidrograf satuan 

pertama kali dikemukakan oleh Sherman pada tahun 1932. Dia menyatakan 

bahwa suatu sistem DAS mempunyai sifat khas yang menyatakan respon DAS 

terhadap suatu masukan tertentu yang berdasarkan pada tiga prinsip : 

1.  Pada hujan efektif yang berintensitas seragam pada suatu daerah aliran 

tertentu, intensitas  hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi sama, akan 

menghasilkan limpasan dengan durasi sama, meskipun jumlahnya berbeda. 

2.  Pada hujan efektif yang berintensitas seragam pada suatu daerah aliran 

tertentu, intensitas hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi sama, akan 

menghasilkan hidrograf limpasan dimana ordinatnya pada sembarang waktu 

memiliki proporsi yang sama dengan proporsi intensitas hujan efektifnya. 

Dengan kata lain, ordinat hidrograf satuan sebanding dengan volume hujan 

efektif yang menimbulkannya. Hal ini berarti bahwa hujan sebanyak n kali 

lipat dalam suatu waktu tertentu akan menghasilkan suatu hidrograf dengan 

ordinat sebesar n kali lipat. 

Gambar 2.2.5.5.1 Prinsip-prinsip hidrograf 

i 

Q 

t TB 

Hujan efektif dengan 
durasi sama 

Q 

i 

t 

i2=ni1 i1 

Hidrograf i2 mm/jam untuk t jam 

 

1

2

t

t2

i
i

Q
Q



 

i 

Q 

t 

Hidrograf yang diperoleh dari penjumlahan 
ordinat-ordinat ketiga hidrograf komponen 

i1 
i2 i3 

(a). Waktu dasar sama (b). Prinsip proporsional antara  aliran/hujan efektif 

(c). Prinsip superposisi 

Hidrograf i1 mm/jam untuk t jam 

Qt 

nQt 
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3.  Prinsip superposisi dipakai pada hidrograf yang dihasilkan oleh hujan efektif 

berintensitas seragam yang memiliki periode-periode yang berdekatan dan 

atau tersendiri. Jadi hidrograf yang merepresentasikan kombinasi beberapa 

kejadian aliran permukaan adalah jumlah dari ordinat hidrograf tunggal. 

Unutk Gambar 2.2.5.5.2 dapat kita lihat di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.5.5.2  Pemakaian proses konvolusi pada hidrograf satuan 
(Sumber : Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Dr. Ir. Suripin, M. Eng  2004) 

 

2.2.5.5.1.1 Hidrograf Satuan sintetik GAMA I  

Cara ini dipakai sebagai upaya memperoleh hidrograf satuan suatu DAS yang 

belum pernah diukur. Dengan pengertian lain tidak tersedia data pengukuran debit 

maupun data AWLR (Automatic Water Level Recorder) pada suatu tempat 

tertentu dalam sebuah DAS yang tidak ada stasiun hidrometernya (Soemarto, 

1999). 

Cara ini dikembangkan oleh Synder pada tahun 1938 yang memanfaatkan 

parameter DAS untuk memperoleh hidrograf satuan sintetik. Hal tersebut 

didasarkan pada pemikiran bahwa pengalihragaman hujan menjadi aliran baik 

pengaruh translasi maupun tampungannya dapat dijelaskan dipengaruhi oleh 

sistem DAS-nya. Hidrograf satuan Sintetik Gama I dibentuk oleh empat variabel 

pokok yaitu waktu naik  (TR), debit puncak (Qp), waktu dasar (TB) dan koefisien 

tampungan (k) (Sri Harto,1993). 

 Kurva naik merupakan garis lurus, sedangkan kurva turun dibentuk oleh 

persamaan sebagai berikut  :    

P1 

U1 U2 U4 U3 U7 U6 U5 

0 5 1 2 3 4 8 7 6 9 

Q
 

Hujan efektif P2 

Waktu, t 

Masukan 
Pm 

Keluaran 
Qn 

n 

n-m+1 

n-m+1 
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 k
t

eQpQt ......................................................................................(2.84) 

 Qt                 =   debit yang diukur dalam jam ke-t sesudah debit puncak     

   dalam (m³/det) 

 Qp = debit puncak dalam (m³/det) 

 t = waktu yang diukur dari saat terjadinya debit puncak  

         (jam) 

 k = koefisien tampungan dalam jam 

Untuk lebih jelas bisa kita lihat Gambar 2.2.5.5.3 di bawah ini: 

TR

Tb

Qt = Qp.e

Qp

t

t 

i

tp
t 

tr 
T

 
Gambar 2.2.5.5.3 Sketsa Hidrograf satuan sintetik Gama I 

 Waktu naik (TR) 

 2775,10665,1
.100

43,0
3







 SIM

SF
LTR ….....................................(2.85) 

TR     = waktu naik (jam) 

L     = panjang sungai (km) 

SF        = faktor sumber yaitu perbandingan antara jumlah panjang sungai 

tingkat I dengan panjang sungai semua tingkat 

SIM   = faktor simetri ditetapkan sebagai hasil kali antara faktor lebar 

(WF) dengan luas relatif DAS sebelah hulu (RUA) 

WF   = faktor lebar adalah perbandingan antara lebar DAS yang diukur 

dari titik di sungai yang berjarak 0,75 L dan lebar DAS yang 

diukur dari titik yang berjarak 0,25 L dari tempat pengukuran, 

lihat Gambar c.1. 

  

(-t/k) 
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X

WL

A

B

WU

X-A=0,25L
X-B=0,75L
WF=WU/WL

Debit puncak (QP)  

 5886,04008,05886,0 ..1836,0 JNTRAQp
      ........................................... (2.86)  

Qp      = debit puncak (m3/det) 

           JN  = jumlah pertemuan sungai yaitu jumlah seluruh pertemuan 

sungai di dalam DAS 

TR    = waktu naik (jam) 

A = luas DAS (km2). 

Waktu dasar (TB)  

 2574,07344,00986,01457,04132,27 RUASNSTRTB   .............................................(2.87)  

TB   =  waktu dasar (jam) 

TR   =  waktu naik (jam) 

S      =  landai sungai rata-rata 

SN   = nilai sumber adalah perbandingan antara jumlah segmen 

sungai-sungai  tingkat 1(satu) dengan jumlah sungai semua 

tingkat untuk penetapan tingkat sungai 

RUA  = luas DAS sebelah hulu (km2), yaitu perbandingan antara luas 

DAS yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus garis 

hubung antara stasiun hidrometri dengan titik yang paling dekat 

dengan titik berat DAS (Au), dengan luas seluruh DAS, lihat 

Gambar c.2 

 
 

 

 

 

 

 

                          

       Gambar c.1 Sketsa Penetapan WF  
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RUA=Au/A

Au

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gambar c.2 Sketsa Penetapan RUA 

Di mana : 

WU =   Lebar DAS diukur di titik sungai berjarak 0,75 L dari titik  

     kontrol (km) 

WL  =   Lebar DAS diukur di titik sungai berjarak 0,25 L dari titik  

     kontrol (km) 

A  =   Luas Daerah Aliran Sungai (km2) 

AU =  Luas Daerah Aliran Sungai di hulu garis yang ditarik tegak lurus 

garis hubung antara titik kontrol dengan titik dalam sungai, 

dekat titik berat DAS (km2) 

 H      =   Beda tinggi antar titik terjauh sungai dengan titik kontrol (m) 

WF    =   WU/ WL  

RUA =   AU /DAS  

SN =   Jumlah  L1/L    

=  Nilai banding antara jumlah  segmen sungai tingkat satu dengan 

jumlah segmen sungai semua tingkat  

=   Kerapatan jaringan = Banding panjang sungai dan luas DAS 

JN =   Jumlah pertemuan anak sungai didalam DAS 

Koefisien tampungan ( k ) 
0452,00897,11446,01798,0 D.SF.S.A.5617,0k    ...........................................(2.88) 

A  =   Luas Daerah Aliran Sungai (km2) 

S       =   Kemiringan Rata-rata sungai diukur dari titik kontrol  
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SF     =   Faktor sumber yaitu nilai banding antara panjang sungai tingkat 

satu dan jumlah panjang sungai semua tingkat  

D =   Jumlah L/DAS 

Dalam pemakaian cara ini masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, 

di antaranya sebagai berikut : 

1.  Penetapan hujan efektif untuk memperoleh hidrograf dilakukan dengan 

menggunakan indeks-infiltrasi. Ø index adalah menunjukkan laju 

kehilangan air hujan akibat dipresion storage,inflitrasi dan sebagainya. 

Untuk memperoleh indeks ini agak sulit, untuk itu dipergunakan 

pendekatan tertentu (Barnes, 1959). Perkiraan dilakukan dengan 

mempertimbangkan pengaruh parameter DAS yang secara hidrologi dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap indeks infiltrasi (Sri Harto, 1993): 

 Persamaan pendekatannya adalah sebagai berikut : 

     = 41326 )/(106985,1.10859,34903,10 SNAxAx      ..................(2.89) 

   2. Untuk memperkirakan aliran dasar digunakan persamaan pendekatan 

berikut ini. Persamaan ini merupakan pendekatan untuk aliran dasar yang 

tetap, besarnya dapat dihitung dengan rumus : 

Qb = 9430,06444,04751,0 DA    .............................................................(2.90) 

 Qb = aliran dasar 

A   = luas DAS (km²) 

       D  = kerapatan jaringan kuras (drainage density) atau indeks kerapatan 

sungai yaitu perbandingan jumlah panjang sungai semua tingkat 

dibagi dengan luas DAS   

 

2.2.5.6     Model HEC-RAS 

 Untuk lebih Jelas bias kita lihat Gambar 2.2.5.6 Model Bagan Alir Modul 
Sofwer HEC-RAS di bawah ini : 
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Gambar 2.2.5.6 Bagan Alir Modul Sofware HEC-RAS 
 
 

2.3 Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng 

Pada prakteknya variabel S dan L dapat disatukan, karena erosi akan 

bertambah besar dengan bertambah besarnya kemiringan permukaan medan (lebih 

banyak percikan air yang membawa butir-butir tanah, limpasan bertambah besar 

dengan kecepatan yang lebih tinggi), dan dengan bertambah panjangnya 

kemiringan (lebih banyak limpasan menyebabkan lebih besarnya kedalaman 

aliran permukaan oleh karena itu kecepatannya menjadi lebih tinggi). Gambar 

2.3.a berikut menunjukkan diagram untuk memperoleh nilai kombinasi LS, 

dengan nilai LS = 1 jika L = 22,13 m dan S = 9%.  
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   (Sumber : Soemarto,C.D.,1999) 

Gambar 2.3.a  Diagram untuk memperoleh nilai kombinasi LS 
 

Faktor panjang lereng (L) didefinisikan secara matematik sebagai berikut  

(Schwab et al,1981 dalam Asdak,2002) : 

L  = (l/22,1) m  ......................................................................(2.102) 

L = panjang kemiringan lereng (m) 

      m = angka eksponen yang dipengaruhi oleh interaksi antara panjang  

   lereng dan kemiringan lereng dan dapat juga oleh karakteristik    

   tanah, tipe vegetasi. Angka eksponen tersebut bervariasi dari 0,3  

   untuk lereng yang panjang dengan kemiringan lereng kurang dari  

   0,5 % sampai 0,6 untuk lereng lebihpendek dengan kemiringan   

   lereng lebih dari 10 %. Angka eksponen rata-rata yang umumnya  

  dipakai adalah 0,5 

Faktor kemiringan lereng S didefinisikan secara matematis sebagai berikut: 

61,6/)04,030,043,0( 2ssS  ……................................................(2.103) 

 S= kemiringan lereng aktual (%) 

Seringkali dalam prakiraan erosi menggunakan persamaan USLE komponen 

panjang dan kemiringan lereng  (L dan S) diintegrasikan menjadi faktor LS dan 

dihitung dengan rumus : 

)0138,000965,000138,0( 22/1  SSLLS  ....................................(2.104) 

 L  = panjang lereng (m) 

S  = kemiringan lereng (%) 
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Rumus diatas diperoleh dari percobaan dengan menggunakan plot erosi pada 

lereng 3-18%, sehingga kurang memadai untuk topografi dengan kemiringan 

lereng yang terjal. Harper, 1988 (dalam Asdak,2002) menunjukkan bahwa pada 

lahan dengan kemiringan lereng lebih besar dari 20 %, pemakaian persamaan 

)0138,000965,000138,0( 22/1  SSLLS  akan diperoleh hasil yang over 

estimate. Untuk lahan berlereng terjal disarankan untuk menggunakan rumus 

berikut ini (Foster and Wischmeier, 1973 dalam Asdak, 2002). 

])(sin)(sin5,0[)(cos)22/( 25,225,150,1   ClLS m  ..................(2.105) 

Di mana : 

 m = 0,5 untuk lereng 5 % atau lebih 

= 0,4 untuk lereng 3,5 – 4,9 % 

= 0,3 untuk lereng 3,5 % 

 C = 34,71    

 = sudut lereng  

 l = panjang lereng (m) 

 

2.4  Analisis Data Angin dan Gelombang 

Dalam analisis pasang surut data yang dipergunakan terdiri dari angin, wind rose, 

pasang surut, dan gelombang. 

2.4.1 Angin 

 Angin adalah sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan permukaan 

bumi. Gerakan udara ini disebabkan oleh perubahan temperature atmosfer. Pada 

waktu udara dipanasi rapat massanya berkurang, yang berakibat naiknya udara 

tersebut yang kemudian diganti dengan udara yang lebih dingin disekitarnya. 

Indonesia mengalami angin musim, yaitu angin yang berhembus secara 

mantap dalam satu arah dalam satu periode dalam suatu tahun. Pada periode yang 

lain arah angin berlawanan dengan angin pada periode sebelumnya. Angin musim 

ini terjadi karena adanya perbedaan musim dingin dan panas di Benua Asia dan 

Australia. Pada bulan Desember, Januari dan Februari, belahan bumi utara 

mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim 
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panas. Tekanan udara di daratan Asia adalah lebih tinggi dari daratan Australia, 

sehingga angin berhembus dari Asia ke Australia. Di Indonesia angin tersebut 

dikenal dengan Angin Musim Barat. Sebaliknya, pada bulan Juli, Agustus di 

Australia bermusim dingin dan Asia panas, sehingga angin dari daratan Australia 

yang kering berhembus dari tenggara, dan di barat daya. Di Indonesia angin ini 

dikenal dengan Angin Musim Timur.  

Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Apabila 

tidak tersedia anemometer, kecepatan angin dapat diperkirakan berdasarkan 

keadaan lingkungan dengan menggunakan skala Beaufort, seperti ditunjukkan 

dalam Tabel 2.4.1. Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam knot. Satu knot 

adalah panjang satu menit garis bujur melalui khatulistiwa yang ditempuh dalam 

satu jam, atau 1 knot = 1,852 km/jam. 

Tabel 2.4.1. Skala Beaufort 

Ting-
kat Sifat Angin Keadaan Lingkungan v 

(Knot) 
p 

(kg/m²) 
0 
1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

Sunyi (calm) 
Angin sepoi 
 
Angin sangat 
lemah 
Angin lemah 
Angin sedang 
 
Angin agak kuat 
Angin kuat 
 
Angin kencang 
 
Angin sangat kuat 
 
Badai 
 
Badai kuat 
 
Angin ribut 
 
Angin topan 

Tidak ada angin asap mengumpul 
Arah angin terlihat pada arah asap, 
tidak ada bendera angin 
Angin terasa pada muka, daun ringan 
bergerak 
Daun/rantang terus menerus bergerak 
Debu/kertas tertiup, ranting dan 
cabang kecil bergerak 
Pohon kecil bergerak, buih putih di 
laut 
Dahan besar bergerak, suara 
mendesir kawat telphon 
Pohon seluruhnya bergerak, 
perjalanan diluar sukar 
Ranting pohon patah, berjalan 
menantang angin 
Kerusakan kecil pada rumah, genting 
tertiup dan terlempar 
Pohon tumbang, kerusakan besar 
pada rumah 
Kerusakan karena badai terdapat di 
daerah luas 
Pohon besar tumbang, rumah rusak 
berat 

0 – 1 
1 – 3 
 
4 – 6 
 
7 – 10 
11 – 16 
 
17 – 21  
22 - 27 
 
28 – 33  
 
34 – 40 
 
41 – 47 
 
48 – 55 
 
56 – 63 
 
64    

0,2 
0,8 
 
3,5 
 
8,1 
15,7 
 
26,6 
41,0 
 
60,1 
 
83,2 
 
102,5 
 
147,5 
 
188,0 
 
213,0 

Catatan :  v  : kecepatan angin, p : tekanan angin.  
(Sumber : Bambang Triatmodjo, 1999)  
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U

TL

T

TG

U

BD

B

BL

21 - 27
16 - 21
13 - 16
10 - 13

 

2.4.2 Wind Rose (Mawar Angin) 

Wind rose atau mawar angin adalah diagram yang diperoleh dari data angin 

yang diolah dan disajikan dalam bentuk table atau ringkasan. Penyajian tersebut 

dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan, atau untuk beberapa tahun 

pencatatan. Dengan mawar angin tersebut karakteristik angin dapat dibaca dengan 

tepat. Dengan mawar angin juga dapat ditunjukkan angin terbesar dan arahnya 

yang terjadi pada lokasi tersebut. Contoh pencatatan wind rose atau mawar angin 

dapat dilihat pada Gambar. 2.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.2. Wind Rose 

 

2.4.3 Konversi Kecepatan Angin 

Data angin dapat diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan 

menggunakan kapal yang sedang berlayar atau pengukuran di darat yang biasanya 

di bandara (lapangan terbang). Pengukuran data angin di permukaan laut adalah 

yang paling sesuai untuk peramalan gelombang. Data angin dari pengukuran 

dengan kapal perlu dikoreksi dengan menggunakan persamaan berikut : 

Kecepatan (Knot) 
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9
7

16,2 UsU  …………….................…………………………(2.110) 

dengan : 

Us : kecepatan angin yang diukur oleh kapal (knot) 

U : kecepatan angin terkoreksi 

Biasanya pengukuran angin dilakukan di daratan, padahal di dalam rumus 

– rumus pembangkitan gelombang data angin yang digunakan adalah yang ada 

diatas permukaan air laut. Oleh karena itu diperlukan transformasi dari data angin 

diatas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data angin diatas permukaan 

air laut. Hubungan antara angin diatas laut dan angin diatas daratan terdekat 

diberikan oleh   
UL
UwRL   seperti dalam Gambar 2.4.3 yang terdapat dibawah 

tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Great Lake, Amerika 

Serikat. Grafik tersebut dapat digunakan untuk daerah lain kecuali apabila 

karakteristik daerah sangat berlainan. 

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

R L  =  U W /U L

G unakan  R  L  =  0 .9
U ntuk  U L >  18 ,5  m /d t (41 ,5  m il/jam )

K ecepatan  an g in  pada  e lev as i 10  m
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Gambar 2.4.3 Grafik Hubungan Antara Kecepatan  

Angin di Laut (Uw ) Dan di Darat ( Ul ) 
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Gambar 2.4.3 . Hubungan antara kecepatan angin di laut (Uw) dan di darat 

(UL)Rumus – rumus dan grafik – grafik pembangkitan gelombang mengandung 

variable UA yaitu faktor tegangan angin (wind-stress factor) yang dapat dihitung 

dari kecepatan angin. Setelah dilakukan berbagai konversi kecepatan angin seperti 

yang dijelaskan diatas, kecepatan angin dikonversikan pada faktor tegangan angin 

dengan menggunakan rumus berikut : 

 23,171,0 UUA  …………………………………………………(2.111) 

 U adalah kecepatan angin dalam m/d. 

 

2.4.4 Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena 

adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap 

massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan lebih kecil dari massa matahari, 

tetapi jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan 

terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. 

Pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam perencanaan 

pelabuhan maupun bangunan pantai lainnya. Elevasi muka air tertinggi (pasang) 

dan terendah (surut) sangat penting dalam merencanakan bangunan-bangunan 

pelabuhan. 

Hal-hal yang berhubungan dengan pasang surut adalah sebagai berikut : 

a. Kurva Pasang Surut 

Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tinggi (puncak air 

pasang) dan air rendah (lembah air surut) yang berurutan. Periode pasang 

surut adalah waktu yang diperlukan dari posisi muka air pada muka air rerata 

ke posisi yang sama berikutnya. Periode pasang surut biasa 12 jam 25 menit 

atau 24 jam 50 menit, yang tergantung pada tipe pasang surut. Periode muka 

air naik disebut pasang, sedang pada saat turun disebut surut. Variasi muka 

air menimbulkan arus yang disebut arus pasang surut, yang menyangkut 

massa air dalam jumlah sangat besar. Titik balik (slack) terjadi pada saat arus 
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berbalik antara arus pasang dan arus surut. Kurva pasang surut dapat dilihat pada 

Gambar. 2.4.4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.4.a . Kurva Pasang Surut 

 

b. Pembangkitan Pasang Surut 

 Gaya-gaya pembangkit pasang surut ditimbulkan oleh gaya tarik menarik 

antara bumi, bulan dan matahari. Gaya tarik menarik antara bumi dan bulan 

tersebut menyebabkan system bumi-bulan menjadi satu system kesatuan yang 

beredar bersama-sama sekeliling sumbu perputaran bersama (common axis 

revolution). Sumbu perputaran bersama ini adalah pusat berat dari sitem 

bumi-bulan, yang berada di bumi dengan jarak 1718 km dibawah permukaan 

bumi. Gambar pembangkitan pasang surut dapat dilihat pada Gambar 2.4.4.b. 

 

 

 

 

 

Hari Pasut

Periode Pasut Periode Pasut

- 3

- 2

- 1

  0 
  1 
  2 
  3 

Datum

  0   6    12   24   30   36   42   48   Jam  
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Fp :  Gaya Pembangkit
         Pasang Surut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.4.b . Pembangkitan Pasang Surut 

c. Beberapa Tipe Pasang Surut 

  Bentuk pasang surut di berbagai daerah tidak sama. Di suatu daerah dalam 

suatu hari dapat terjadi satu kali atau dua kali pasang surut. Secara umum 

pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan menjadi empat tipe, 

sebagai berikut : 

 Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide) 

     Dalam hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi yang 

hampir sama dan pasang surut terjadi secara berurutan s secara teratur. 

Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Pasang surut jenis 

ini terdapat di selat Malaka sampai laut Andaman. 

 Pasang surut harian tunggal (diurnal tide) 

Dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. Periode 

pasang surut adalah 24 jam 5 menit. Pasang surut tipe ini terjadi di 

perairan selat Karimata. 

 Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing 

semidiurnal)                                                                                          

Dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi 
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Hari Ke

Ti
ng

gi
 A

ir

A. HARIAN GANDA

B. CAMPURAN, CONDONG KE HARIAN GANDA

C. CAMPURAN, CONDONG KE HARIAN TUNGGAL

D. HARIAN TUNGGAL

tinggi dan periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak terdapat di 

perairan Indonesia Timur. 

 Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing 

diurnal)                                                                                                    

Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali pasang dan dua kali air surut, 

tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali pasang dan 

dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangai berbeda. Pasang surut 

jenis ini terdapat di selat Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Dapat 

dilihat pada Gambar 2.4.4.c 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.4.c . Tipe Pasang Surut 

 

d. Pasang Surut Purnama dan Perbani 

   Dengan adanya gaya tarik bulan dan matahari maka lapisan air yang  

semula berbentuk bola menjadi elips. Karena peredaran bumi dan bulan pada 

orbitnya, maka posisi bumi-bulan-matahari selalu berubah setiap saat. 

Revolusi bulan terhadap bumi ditempuh dalam waktu 29,5 hari (jumlah hari 

dalam satu bulan menurut kalender tahun Kamariah, yaitu tahun yang 

didasarkan pada peredaran bulan. Pada setiap sekitar tanggal 1 dan 15 (bulan 
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muda dan bulan purnama) posisi bumi-bulan-matahari kira-kira berada pada 

garis lurus, sehingga gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi saling 

memperkuat.  

 Dalam keadaan ini terjadi pasang surut purnama (pasang besar, spring tide), 

tinggi pasang surut sangat besar dibanding pada hari-hari yang lain, 

sedangkan pada sekitar tanggal 7 dan 21 (seperempat dan sepertiga revolusi 

bulan terhadap bumi) di mana bulan dan matahari membentuk sudut siku-

siku terhadap bumi, maka gaya tarik bulan terhadap bumi saling mengurangi. 

Dalam keadaan ini terjadi pasang surut perbani (pasang kecil, neap tide) 

tinggi pasang surut kecil dibanding dengan hari-hari lainnya. Gambar pasang 

surut purnama dan perbani dapat dilihat pada Gambar. 2.4.4.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.4.d.Kedudukan Bumi – Bulan - Matahari  

Saat Pasang Purnama Dan Pasang Perbani 
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e. Beberapa definisi elevasi muka air.  

  Mengingat muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan 

suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasang surut, yang dapat 

digunakan sebagai pedoman di dalam perencanaan suatu pelabuhan. 

Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai berikut : 

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

  saat air pasang dalam satu siklus pasang surut. 

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

  pada saat surut dalam satu siklus pasang surut. 

 Muka air rendah rerata ( mean low water level, MLWL), adalah rerata 

muka air rendah selama periode 19 tahun. 

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

muka air tinggi rerata dan muka air rendah rerata. Elevasi ini digunakan 

sebagai referensi untuk elevasi di daratan. 

 Muka air tinggi tertinggi (higest high water level, HHWL), adalah air 

tertinggi pada saat pasang surut purnama dan bulan mati. 

 Muka air rendah terendah ( lowest low water level, LLWL), adalah air 

terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

 Higher high water level, adalah airt tertinggi dari dua air tinggi dalam 

satu hari , seperti dalam pasang surut tipe campuran. 

 Lower low water level, adalah air terendah dari dua air rendah dalam satu 

hari. 

 

2.4.5 Gelombang 

Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh beberapa faktor yaitu : angin 

(gelombang angin), gaya tarik matahari dan bulan (pasang surut), letusan gunung 
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berapi atau gempa di laut (tsunami), kapal yang bergerak dan sebagainya, 

sedangkan gelombang yang digunakan untuk merencanakan bangunan-bangunan 

pantai adalah gelombang angin. Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-

gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Selain itu gelombang akan 

menimbulkan arus dan transport sedimen di daerah pantai.  

Bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit digambarkan 

secara matematis karena ketidak-linieran, tiga dimensi dan mempunyai bentuk 

random (sesuatu deret gelombang mempunyai tinggi dan periode berbeda).  

Teori yang paling sederhana untuk menjelaskan gelombang adalah teori 

gelombang Airy, yang juga disebut teori gelombang linier atau teori gelombang 

amplitudo kecil, yang pertama kali dikemukakan oleh Airy pada tahun  1845.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4.5 Definisi Gelombang 

 

Selain mudah dipahami, teori tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam 

merencanakan bangunan-bangunan pantai. Devinisi gelombang dapat dilihat pada 

Gambar 2.4.5 Beberapa notasi yang digunakan adalah : 

d :   jarak antara muka air rerata dan dasar laut 

(x,t) :   fluktuasi muka air terhadap muka air rerata 

a :   Amplitudo gelombang 

H :   tinggi gelombang = 2 a 

L :   panjang gelombang 
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T : periode gelombang, interval waktu yang diperlukan oleh partikel air  

untuk   kembali   pada   kedudukannya   yang   sama  dengan  kedudukan 

sebelumnya. 

C :   kecepatan rambat gelombang = L/T 

k :   angka gelombang 2π/L 

 :   frekuensi gelombang 2π/T 

 

Dalam gambar tersebut gelombang bergerak dengan cepat rambat C di air 

dengan kedalaman d. Dalam hal ini yang bergerak (merambat) hanya bentuk 

(profil) muka airnya. Tidak seperti dalam aliran air di sungai dimana partikel 

(massa) air bergerak searah aliran, pada gelombang partikel bergerak dalam satu 

orbit tertutup sehingga tidak bergerak maju. Suatu pelampung yang berada di laut 

hanya bergerak naik turun mengikuti gelombang dan tidak berpindah (dalam arah 

perjalanan) dari tempatnya semula. Posisi partikel setiap saat selama gerak orbit 

tersebut diberikan oleh koordinat horizontal (ξ) dan vertikal (ε) terhadap pusat 

orbit. Komponen kecepatan vertikal pada setiap saat adalah u dan v, dan elevasi 

muka air terhadap muka air diam (sumbu x) disetiap titik adalah . 

Hal-hal yang berhubungan dengan gelombang : 

a. Profil muka air 

Profil muka air merupakan fungsi ruang (x) dan waktu (t) yang mempunyai 

bentuk berikut ini : 

(x,t) :  H/2 cos ( kx-t)……………………...………………………...(2.112) 

Persamaan (2.46) menunjukkan bahwa fluktuasi muka air adalah periodik 

terhadap x dan t, dan merupakan gelombang sinusioidal dan progresif yang 

menjalar dalam arah sumbu x positif. 

b. Cepat rambat dan panjang gelombang 

Cepat rambat (C) dan panjang gelombang (L) diberikan oleh persamaan 

berikut ini : 

C = gT/2π tanh 2πd/L = gT/2π tanh kd.……………………………… (2.113) 
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L = gT2/2π tanh 2πd/L = g T2/2π tanh kd …………..………..……....(2114) 

Dengan k = 2π/L 

c. Klasifikasi gelombang menurut kedalaman relatif. 

Berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air (d) 

dengan panjang gelombang (L), (d/L), gelombang dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga macam yaitu : 

 Gelombang di laut dangkal jika   d/L < 1/20 

 Gelombang di laut transisi jika            1/20 < d/L < ½ 

 Gelombang di laut dalam jika   d/L > ½ 

d. Refraksi gelombang 

Refraksi gelombang terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman 

laut. Di daerah di mana air lebih besar dari setengah panjang gelombang, 

yaitu di laut dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Tetapi 

di laut transisi dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Daerah ini 

apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak 

gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan 

kecepatan yang lebih kecil dari pada bagian yang lebih dalam. Akibatnya, 

garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha akan sejajar dengan 

garis kedalaman laut. Garis orthogonal gelombang, yaitu garis yang tegak 

lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah penjalaran 

gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus 

dengan garis kontur dasar laut. Refraksi gelombang dapat dilihat pada 

Gambar 2.4.5.d 
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Gambar 2.4.5.d Refraksi Gelombang 

 

e. Difraksi Gelombang 

Difraksi gelombang terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu 

rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut 

akan membelok disekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di 

belakangnya. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah 

tegak lurus dengan penjalaran gelombang didaerah terlindung . Tranfer energi 

didaerah terlindung menyebabkan, terbentuknya gelombang didaerah tersebut 

meskipun tidak sebesar gelombang didaerah terlindung. Garis puncak 

gelombang di belakang rintangan mempunyai bentuk busur lingkaran. 

Difraksi gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.4.5.e 
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Gambar 2.4.5.e  Difraksi Gelombang 

 

2.4.6 Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

 Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep 

gelombang laut dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk 

menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi dan transformasi 

lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan deformasi gelombang dapat 

dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi gelombang laut dalam ekivalen diberikan 

oleh bentuk : 

 H’0 = K’ Kr H0 ……………………………………………………...(2.115) 

dengan : 

 H’0 = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

 H0  = tinggi gelombang laut dalam 

 K’  = koefisien difraksi 

Kr   = koefisien refraksi. 

Konsep tinggi gelombang laut dalam ekivalen ini digunakan analisis 

gelombang pecah, kenaikan (runup) gelombang, limpasan gelombang dan proses 

lain. 
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2.4.7 Refleksi Gelombang.  

Gelombang yang mengenai atau membentur suatu bangunan akan di pantulkan 

sebagian atau seluruhnya. Refleksi gelombang di dalam pelabuhan akan 

menyebabkan ketidak-tenangan di dalam perairan pelabuhan. Fluktuasi muka air 

ini akan menyebabkan gerakan kapal-kapal yang ditambat, dan dapat 

menimbulkan tegangan yang besar pada tali penambat. Untuk mendapatkan 

ketenangan di kolam pelabuhan maka bangunan-bangunan yang ada di pelabuhan 

harus bisa menyerap atau menghancurkan gelombang. Suatu bangunan yang 

mempunyai sisi miring dan terbuat dari tumpukan batu bata akan bisa menyerap 

energi gelombang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan tegak dan masif. 

Pada bangunan vertikal, halus, dan dinding tidak elastis, gelombang akan 

dipantulkan seluruhnya. Gambar 2.4.7.1 adalah bentuk profil muka air di depan 

bangunan vertikal. 

Besar kemampuan suatu benda memantulkan gelombang diberikan oleh 

koefisien refleksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi Hr dan 

tinggi gelombang datang Hi :  

 X = 
i

r

H
H    ………………………………………….……………......(2.116) 

 
Besarnya koefisien refleksi dapat dilihat pada Tabel 2.4.7.1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.7.1 Profil Muka Air di Depan Bangunan Vertikal 
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Tabel 2.4.7.2 Koefisien Refleksi. 

Tipe Bangunan  X 

Dinding vertikal dengan puncak di atas air 0,7 – 1,0 

Dinding vertikal dengan puncak terendam 0,5 – 0,7 

Tumpukan batu sisi miring 0,3 – 0,6 

Tumpukan blok beton 0,3 – 0,5 

Bangunan vertikal dengan peredam energi (diberi lobang) 0,05 – 0,2 

                                                             (Sumber: Bambang Triatmodjo, 1996). 
 

Gerak gelombang di depan dinding vertikal yang dapat memantulkan 

gelombang dengan sempurna yang mempunyai arah tegak lurus pada dinding 

dapat ditentukan dengan superposisi dari dua gelombang yang mempunyai 

karakteristik sama tetapi arah penjalarannya berlawanan. Superposisi dari kedua 

gelombang tersebut menyebabkan terjadinya standing wave atau klapotis. Untuk 

gelombang amplitudo kecil, fluktuasi muka air :  

 

 )cos(
2

tkxH i
i   ………......……………………………………(2.117) 

dan gelombang refleksi : 

 )cos(
2

tkxHX i
i   …………………………………………..…(2.119) 

 

Profil muka air di depan bangunan diberikan oleh jumlah i dan r :  

 )cos(
2

)cos(
2

tkxHXtkxH ii
ri    

    = (1+X) tkxH i coscos
2

 …………………………..………...……(2.120) 

Apabila refleksi adalah sempurna X = 1 maka : tkxH i  coscos  

 

Persamaan tersebut menunjukkan fluktuasi muka air gelombang klapotis 

(standing wave) yang periodik terhadap waktu  (t) dan terhadap jarak (x). Apabila 
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cos kx = cos σt = 1 maka tinggi maksimum adalah 2Hi yang berarti bahwa tinggi 

gelombang di depan bangunan vertikal bisa mencapai dua kali tinggi gelombang 

datang. 

 

2.4.7 Gelombang Pecah.  

 Jika gelombang menjalar dari tempat yang dalam menuju ke tempat yang 

makin lama makin dangkal, pada suatu lokasi tertentu gelombang tersebut akan 

pecah. Kondisi gelombang pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai dan 

kecuraman gelombang. Tinggi gelombang pecah dapat dihitung dengan rumus 

berikut ini :  

3
1

00
'0

'

)/(3,3

1

LH
H
H b  ………………………………………………(2.121) 

Kedalaman air di mana gelombang pecah diberikan oleh rumus berikut :  

)(
1

2gTaHbH
d

bb

b


 …….…………………………………………(2.122) 

 

di mana a dan b merupakan fungsi kemiringan pantai m dan diberikan oleh 

persamaan berikut : 

a = 43,75 (1 – e -19 m ) ……..…..….………………………………(2.123) 

b = 
 ) e1(

56,1
m ,5 19-

…..….……………………..……………………...(2.124) 

dengan :  

 Hb = tinggi gelombang pecah 

 0
'H  = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

 Lo = panjang gelombang di laut dalam  

 db        = kedalaman air pada saat gelombang pecah 

 m  = kemiringan dasar laut  

 g = percepatan gravitasi 

 T = periode gelombang. 
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 Sudut datang gelombang pecah diukur berdasarkan gambar refraksi pada 

kedalaman di mana terjadi gelombang pecah. Gelombang pecah dapat dibedakan 

menjadi spilling, plunging, atau surging yang tergantung pada cara pecahnya. 

Spilling biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju 

pantai yang sangat datar (kemiringan kecil). Gelombang mulai pecah pada jarak 

yang cukup jauh dari pantai dan pecahnya berangsur-angsur. Buih terjadi pada 

puncak gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan suatu lapis tipis 

buih pada jarak yang cukup panjang. Gelombang pecah tipe plunging terjadi 

apabila kemiringan gelombang dan dasar laut besar sehingga gelombang pecah 

dengan puncak gelombang memutar dan massa air pada puncak gelombang akan 

terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi, sebagian 

kecil dipantulkan pantai ke laut, dan tidak banyak gelombang baru terjadi pada air 

yang lebih dangkal. Gelombang pecah tipe surging terjadi pada pantai dengan 

kemiringan yang sangat besar seperti yang terjadi pada pantai berkarang. Daerah 

gelombang pecah sangat sempit, dan sebagian besar energi dipantulkan kembali 

ke laut dalam. Gelombang pecah tipe surging  ini mirip dengan plunging, tetapi 

sebelum puncaknya terjun, dasar gelombang sudah pecah. Tinggi gelombang 

pecah dapat dilihat pada Gambar 2.3.8.1 dan kedalaman gelombang pecah dapat 

dilihat pada Gambar 2.3.8.2. 
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Gambar 2.3.8.1 . Tinggi Gelombang Pecah. 
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Gambar 2.3.8.2  Kedalaman Gelombang Pecah. 
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2.4.9 Pembangkitan Gelombang.  

  Angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang, akan 

menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya riak 

gelombang kecil diatas permukaan air. Apabila kecepatan angin bertambah, riak 

tersebut menjadi semakin besar, dan apabila angin berhembus terus akhirnya akan 

terbentuk gelombang. Semakin lama semakin kuat angin berhembus, semakin 

besar gelombang yang terbentuk. Tinggi dan periode gelombang yang 

dibangkitkan dipengaruhi oleh kecepatan angin U, lama hembus angin D, dan 

fetch F yaitu jarak angin berhembus. Didalam peramalan gelombang, perlu 

diketahui beberapa parameter berikut ini : 

 Kecepatan rerata angin U di permukaan air. 

 Arah angin. 

 Panjang daerah pembangkitan gelombang dimana angin mempunyai  

kecepatan dan arah konstan (fetch). 

 Lama hembus angin pada fetch. 

 

2.4.10 Fetch  

Tinjauan pembangkitan gelombang di laut,  fetch dibatasi oleh bentuk daratan 

yang mengelilingi laut. Fetch adalah jarak dari daerah perairan terbuka untuk 

pembangkitan gelombang tanpa adanya halangan daratan. Di daerah pembentukan 

gelombang, gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam arah yang sama dengan 

arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin. Gambar 2.4.10.1 

menunjukkan cara untuk mendapatkan fetch efektif.  

Fetch efektif rerata efektif diberikan oleh persamaan berikut :  

Feff  =  






cos
cosix

...............………………………………………………(2.125) 

Feff :  fetch rerata efektif. 

xi  : panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke  

            ujung akhir fetch.    
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α  : deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan  

pertambahan  6° sampai sudut sebesar 42° pada kedua sisi dari arah angin. 

 

0 500 1000 1500km

SKALA 1 : 2000
 

Gambar 2.4.10.1 Contoh Perhitungan fetch Efektif Muara Sungai Silandak. 
 
 

2.5 Aspek Penanganan Sungai Dan Perancangannya 

2.5.1 Hidrolika 

Hidrolika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat zat cair dan 

melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan rumus-rumus dan hukum-hukum zat 

cair dalam keadaan setimbang (diam) dan dalam keadaan bergerak. Analisis 

hidrolika dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas alur sungai pada kondisi 

sekarang terhadap banjir rencana dari studi terdahulu dan hasil pengamatan yang 

diperoleh dan dilakukan pada seluruh saluran untuk mendapatkan dimensi saluran 

yang diinginkan, yaitu ketinggian muka air sepanjang alur sungai yang ditinjau. 

2.4.1.1 Analisis Penampang Eksisting Sungai 
 Analisis penampang eksisting sungai dengan menggunakan program HEC-

RAS. Komponen sistem modeling ini dimaksudkan untuk menghitung profil 

permukaan air untuk arus bervariasi secara berangsur-angsur tetap (steady 
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gradually varied flow). Sistem mampu menangani suatu jaringan saluran penuh, 

suatu sistem dendritic, atau sungai tunggal. Komponen ini mampu untuk 

memperagakan subcritical, supercritical, dan campuran kedua jenis profil 

permukaan air. 

Dasar perhitungan yang digunakan adalah persamaan energi satu dimensi. 

Kehilangan energi diakibatkan oleh gesekan (persamaan Manning) dan kontraksi 

/ekspansi (koefisien dikalikan dengan perubahan tinggi kecepatan). Persamaan ini  

digunakan apabila profil  permukaan air tersebut mempunyai kecepatan  yang 

bervariasi. Situasi ini meliputi perhitungan jenis arus campuran yaitu lompatan 

hidrolik dan mengevaluasi profil pada pertemuan sungai (simpangan arus). 

Efek berbagai penghalang seperti jembatan, parit bawah jalan raya, 

bendungan, dan struktur di dataran banjir tidak dipertimbangkan di dalam 

perhitungan ini. Sistem aliran tetap dirancang untuk aplikasi di dalam studi 

manajemen banjir di dataran dan kemampuan yang tersedia untuk menaksir 

perubahan di dalam permukaan profil air dalam kaitan dengan perubahan bentuk 

penampang, dan tanggul. 

Fitur khusus yang dimiliki komponen aliran tetap meliputi : berbagai analisis 

rencana ( multiple plan ANALISIS ), berbagai perhitungan profil (multiple profile 

computations). HEC-RAS mampu untuk melakukan perhitungan one-dimensional 

profil air permukaan untuk arus tetap bervariasi secara berangsur-angsur 

(gradually varied flow) di dalam saluran alami atau buatan. Berbagai jenis profil 

air permukaan seperti subkritis, superkritis, dan aliran campuran juga dapat 

dihitung. Topik yang dibahas di dalam bagian ini meliputi: persamaan untuk 

perhitungan profil dasar; pembagian potongan melintang untuk perhitungan 

saluran pengantar; angka Manning (n) komposit untuk saluran utama; 

pertimbangan koefisien kecepatan (α); evaluasi kerugian gesekan; evaluasi 

kerugian kontraksi dan ekspansi; prosedur perhitungan; penentuan kedalaman 

kritis; aplikasi menyangkut persamaan momentum; dan pembatasan menyangkut 

aliran model tetap. 
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Profil permukaan air dihitung dari satu potongan melintang kepada yang 

berikutnya dengan pemecahan persamaan energi dengan suatu interaktif prosedur 

disebut metode langkah standard. Persamaan energi di tulis sebagai berikut: 

eh
g
VZY

g
VZY 

22

2
11

11

2
22

22


 ..........................................................  ...(2.126) 

Di mana : 

Y1, Y2  = elevasi air di penampang melintang (m) 

Z1, Z2 = elevasi penampang utama (m) 

V1, V2  = kecepatan rata-rata (total pelepasan /total area aliran) (m/dtk) 

α1, α2  = besar koefisien kecepatan 

g = percepatan gravitasi (m/dtk2) 

he  = tinggi energi (m). 
Gambar 2.2.1.1.a bisa kita lihat di bawah ini : 

 
Gambar 2.5.1.1.a Gambaran Dari Persamaan Energi 

 

   ........................................................................  ...(2.127) 

                                                                                         

                                                       ………………………………………….... .....  .. .(2.128) 

 

…………………………………………………………………… .....  ...(2.129) 

                    .......  ……………………………………………… .....   …………… ...(2.130)  

 

 Energi Grade Line 

 Water Surface 

 Channel Bottom 

 
Datum 
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……………………………………………………………. .. .(2.131) 

Gambar 2.5.1.1.b bias kita lihat di bawah ini : 

 

Gambar 2.5.1.1.b Metode HEC-RAS Tentang Kekasaran Dasar Saluran 

 

L = panjangnya antar dua penampang melintang 

 = kemiringan energi antar dua penampang melintang 

C = koefisien kontraksi atau ekspansi 

  = panjang jangkauan antar dua potongan melintang yang 

berturut-turut untuk arus di dalam tepi kiri, saluran utama, dan 

tepi kanan 

 = perhitungan rata-rata debit yang berturut-turut untuk arus 

antara bagian tepi kiri, saluran utama, dan tepi kanan 

K = kekasaran dasar untuk tiap bagian 

n = koefisien kekasaran Manning untuk tiap bagian 

A = area arus untuk tiap bagian 

R = radius hidrolik untuk tiap bagian (area: garis keliling basah) 

Nc = koefisien padanan atau gabungan kekasaran 

P = garis keliling basah keseluruhan saluran utama 

Pi = garis keliling basah bagian i 

ni = koefisien kekasaran untuk bagian 
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2.4.1.2 Perencanaan Penampang Sungai Rencana 
Penampang melintang sungai perlu direncanakan untuk mendapatkan 

penampang ideal dan efisien dalam penggunaan lahan. Penampang yang ideal 

yang dimaksudkan merupakan penampang yang stabil terhadap perubahan akibat 

pengaruh erosi maupun pengaruh pola aliran yang terjadi. Sedang penggunaan 

lahan yang efisien dimaksudkan untuk memperhatikan lahan yang tersedia, 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan terhadap pembebasan lahan. 

Faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain bentuk penampang 

melintang normalisasi sungai adalah perbandingan antara debit dominan dan debit 

banjir. Untuk menambah kapasitas pengaliran pada waktu banjir, dibuat 

penampang ganda, dengan menambah luas penampang basah dari pemanfaatan 

bantaran sungai. 

Bentuk penampang sungai sangat dipengaruhi oleh faktor bentuk penampang 

berdasarkan kapasitas pengaliran, yaitu: 

QBanjir = A * V…………………………………………………………… ............  ..... (2.132) 

3/22/1 **1 RI
n

V 
…………………………………………………… ...................  ..... (2.133) 

ARI
n

QBanjir ***1 3/22/1 ………………………………………………  ..........  ..... (2.133) 

AR *3/2  merupakan faktor bentuk 

 Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa kapasitas penampang 

dipengaruhi oleh kekasaran penampang. Hal ini dapat dilihat dari koefisien bentuk 

kekasaran penampang yang telah ditetapkan oleh Manning seperti terlihat pada 

Tabel Daftar nilai koefisien kekasaran Manning seperti pada Tabel 2.4.1.2.a. 

Tabel 2.4.1.2.a Koefisien kekasaran sungai alam 
Kondisi Sungai n 

Trase dan profil teratur, air dalam 

Trase dan profil teratur, bertanggul kerikil dan berumput 

Berbelok–belok dengan tempat–tempat dangkal 

Berbelok–belok, air tidak dalam 

Berumput banyak di bawah air 

0,025 – 0,033 

0,030 – 0,040 

0,033 – 0,045 

0,040 – 0,055 

0,050 – 0,080 
       (  Suyono Sosrodarsono, 1984) 
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Adapun rumus – rumus yang digunakan dalam pendimensian saluran – 

saluran tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan Dimensi Penampang Tunggal Trapesium (Trapezoidal Channel). 

2
1

3
21 IR

n
V  ………………………………………………… ........  (2.134) 
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Gambar 2.4.1.2.b Saluran Penampang Tunggal 

b.      Perencanaan Dimensi Penampang Ganda Trapesium (Trapezoidal Channel) 

Untuk mendapatkan penampang yang stabil, penampang bawah pada 

penampang ganda harus di desain dengan debit dominan. 

dominandebit n berdasarkaan direncanak15 12  HB  

31 BB   

H 

B 

1 
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Di mana : 
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Gambar 2.5.1.2.c Saluran Penampang Ganda 
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Jenis penampang ganda digunakan untuk mendapatkan kapasitas saluran yang 

lebih besar, sehingga debit yang dialirkan melalui saluran tersebut dapat lebih 

besar. Penampang ini digunakan jika lahan yang tersedia cukup luas. 

Untuk merencanakan dimensi penampang diperlukan tinggi jagaan. Hal – hal 

yang mempengaruhi besarnya nilai tinggi jagaan adalah penimbunan sedimen di 

dalam saluran, berkurangnya efisiensi hidraulik karena tumbuhnya tanaman, 

penurunan tebing, dan kelebihan jumlah aliran selama terjadinya hujan. Besarnya 

tinggi jagaan dapat dilihat pada Tabel 2.5.1.2.d. 

Tabel 2.5.1.2.d Hubungan Debit – Tinggi jagaan 

Kondisi Daerah Pengaliran Koefisien Runoff   

200 < Q < 500 0,75 

500 < Q < 2000 1,00 

5000< Q < 10000 1,50 

10000 < Q 2,00 
       (Suyono Sosrodarsono, 1985) 

 

2.5.2  Stabilitas Alur 

Bila air mengalir dalam sebuah saluran, maka pada dasar saluran akan 

timbul suatu gaya bekerja searah dengan arah aliran. Gaya ini yang merupakan 

gaya tarik pada penampang basah disebut gaya seret (tractive force). 

Butiran pembentuk alur sungai harus stabil terhadap aliran yang terjadi. 

Karena pengaruh kecepatan, aliran dapat mengakibatkan gerusan pada talud dan 

dasar sungai. Aliran air sungai akan memberikan gaya seret (τ0) pada penampang 

sungai yang besarnya adalah:  

τ = ρw x g x h x I……………………………. ..................................  (2.136) 

Di mana 

 ρw = rapat massa air (kg/m3) 

 g = gaya gravitasi (m/dt2) 

 h = tinggi air (m) 

 I = kemiringan alur dasar sungai 
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 Kecepatan aliran sungai juga mempengaruhi terjadinya erosi sungai. 

Kecepatan aliran yang menimbulkan terjadinya tegangan seret kritis disebut 

kecepatan kritis (VCr). U.S.B.R. memberikan distribusi gaya seret pada saluran 

empat persegi panjang berdasarkan analogi membrane seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.5.2.1. 

Erosi dasar sungai terjadi jika τ0 lebih besar dari gaya seret kritis (τcr) pada 

dasar dan tebing sungai. Gaya seret kritis adalah gaya seret yang terjadi tepat pada 

saat butiran akan bergerak. Besarnya gaya seret kritis didapatkan dengan 

menggunakan Grafik Shield (dapat dilihat pada Gambar 2.5.2.1) dengan 

menggunakan data ukuran butiran tanah dasar sungai. 

 

 

Gambar 2.5.2.1 Gaya Seret Satuan Maksimum 

(Sumber: Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto, 2002) 

1 1 

s = 0,75 ghSo 

b = 0,97 ghSo 

s = 0,75 ghSo 

h 

b = 4h 
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Gambar 2.4.2.2 Grafik Shield 

(Sumber: Ven Te Chow, 1985) 

 

A. Gaya Seret Pada Dasar Sungai  

Besarnya gaya seret yang terjadi pada dasar sungai adalah: 

bwb Ihg   97,0  ........................................................................  (2.137) 

Di mana : 

τb = gaya seret pada dasar sungai (kg/m2) 

ρw  = rapat massa air (kg/m3) 

g = gaya gravitasi (m/dt2) 

h = tinggi air (m) 

Ib = kemiringan alur dasar sungai 

 

Kecepatan aliran kritis di dasar sungai terjadi pada saat τb = τcr.b. Maka: 

bcrbw Ihg ,97,0    ....................................................................... .(2.138) 

hg
I

w

bcr
b 





97,0
,  ..............................................................................  (2.139) 
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2
1

3
2

.
1

bbcr IR
n

V   ..................................................................................  (2.140) 

Di mana :  

τcr.b = gaya seret kritis pada dasar sungai (kg/m2) 

ρw = rapat massa air (kg/m3) 

g = gaya gravitasi (m/dt2) 

h = tinggi air (m) 

Ib = kemiringan alur dasar sungai 

Vcr.b = kecepatan kritis dasar sungai (m/dt) 

R = jari-jari hidrolik (m) 

n = angka kekasaran Manning (dapat dilihat kembali pada Tabel 2.4.1.2.a) 

 

B. Gaya Seret Pada Tebing Sungai  

Besarnya gaya seret yang terjadi pada tebing sungai adalah: 

sws Ihg   75,0  ........................................................................  (2.141) 

Di mana : 

τs = gaya seret pada tebing sungai (kg/m2) 

ρw = rapat massa air (kg/m3) 

g = gaya gravitasi (m/dt2) 

h = tinggi air (m) 

Is = kemiringan tebing sungai 

Erosi dasar sungai juga dapat terjadi jika τs lebih besar dari gaya seret kritis 

pada lereng sungai (τcr.s). Tegangan geser kritis pada lereng sungai tergantung 

pada besarnya sudut lereng. 

τcr,s = Kß. τcr  .............................................................................................  (2.142) 
2

1cos 












 tg
tgK  ..........................................................................  (2.143) 

τcr = tegangan geser kritis 

ß  = sudut lereng sungai (o) 

Ø = 30-40 (tergantung diameter butiran dari grafik pada Gambar 3.18) 
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Kecepatan aliran kritis di dasar sungai terjadi pada saat τs = τcr.s maka: 

scrsw Ihg ,75,0    ......................................................................  (2.144) 

hg
I

w

scr
s 





75,0
,  ..............................................................................  (2.145) 

2
1

3
2

.
1

sscr IR
n

V    

Di mana : 

τcr.s = gaya seret kritis tebing sungai (kg/m2) 

ρw = rapat massa air (kg/m3) 

g = gaya gravitasi (m/dt2) 

h = tinggi air (m) 

Is = kemiringan alur dasar sungai 

Vcr.s = kecepatan kritis (m/dt) 

R = jari-jari hidrolik (m) 

n = angka kekasaran Manning (dapat dilihat kembali pada Tabel 

2.4.2.B.1) 

Grafik Hubungan Antara Diameter Butiran dan Ø dapat dilihat Gambar 2.4.2.B.2 
 

 Tabel  2.5.2.B.1 Angka Kekasaran Manning 
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Gambar 2.5.2.B.2 Grafik Hubungan Antara Diameter Butiran Dan Ø 

(Sumber: Ven Te Chow, 1985) 

 

2.5.3 Pasang Surut 

Saat pasang terjadi maka air mencapai permukaan tertinggi (HWL = High 

Water Level) di pantai, sedangkan pada saat surut permukaan air akan menurun 

dan mencapai permukaan terendah(LWL = Low Water Level). Dengan adanya 

peristiwa pasang surut ini akan mempengaruhi tingginya permukaan air pada 

sungai atau saluran serta sejauh mana air laut tersebut masuk ke arah hulu yang 

disebut dengan pengaruh back water. Back Water dihitung untuk kondisi muka air 

dihilir lebih tinggi dari muka air disaluran dan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh back water pada Sungai Silandak.  

Cara yang biasa digunakan dalam menghitung pengaruh back water adalah 

cara analisis hidrolik steady non uniform flow, terutama untuk sungai yang 

mempunyai bentuk penampang yang tidak beraturan maupun kemiringan dasar 

sungai yang bervariasi. 
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Gambar 2.5.3.A Steady Non Uniform Flow 

 
Tinggi tenaga total setiap titik dalam aliran : 

H = 









g
V

dx
d

dx
dh

dx
dz

2

2

…………………………………………(2.146) 

Di integrasikan terhadap jarak (ds) : 

dx
dH  = 










g
V

dx
d

dx
dh

dx
dz

2

2

………………………………………....(2.147) 

-Sf = -So + 
dx
dh

gA
TQ

dx
dh

3

2

  ………………………………………..(2.148)  

dx
dh  = 

3

2

1
gA

TQ
SfSo



  ……………………………………………………(2.149)  

dx
dh    = 21 Fr

SfSo

 …………………………………………………….(2.150)  

 

Back water dapat terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan aliran pada 

suatu titik (saluran) yang ditinjau 

a. Terjadi Back Water (H hulu < H hilir) 

b. Tidak terjadi Back Water (H hulu > H hilir) 

Gambar 2.5.3.b bias kita lihat di bawah ini : 
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` 

 

 

 

    

   (a) terjadi back water     (b)tidak terjadi back water 

Gambar 2.5.3.b Terjadinya Back Water 

 
Dalam perhitungan panjang back water dapat digunakan dengan dua cara, yaitu : 

1. Metode Tahapan Langsung (Direct Step Method) 

Energi spesifik  

E  = h + 
g

V
2

2

  ................................................................................  (2.151) 

g
V
2

2

 + h2 + So.Δx  = 
g

V
2

2
1 + h1 + Sf. Δx .........................................  (2.152) 

E2 + So.Δx  =  E2 + Sf.Δx .............................................................  (2.153) 

Δx  = 
SoSf
EE


 12  ................................................................................ (2.154) 

Sf  =  .............................................................................................. .(2.155) 
 

2. Metode Tahapan Standar 

Energi total  

H  = Z + h + 
g

V
2

2

   ........................................................................  (2.156) 

Z1 + h1 + 
g

V
2

2
1  = Z2 + h2 + 

g
V
2

2
2  + ΔH ...........................................  (2.157)    

H1  =  H2 + ΔH  ............................................................................  (2.158) 

ΔH  =  Sf. Δx .................................................................................. .(2.159) 

Z    =  So. X ..................................................................................  (2.160) 

 (DR. Ir. Suripin, M.Eng. Diktat Mekanika Fluida dan Hidrolika) 

 

Hilir
Hulu 

Hilir

Hulu 
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2.6        Penanganan Pantai  
2.6.1  Tinjauan umum Breakwater 

  Sebenarnya breakwater atau pemecah gelombang dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. 

Tipe pertama banyak digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan, 

sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai terhadap erosi. Secara umum 

kondisi perencanaan kedua tipe adalah sama, hanya pada tipe pertama perlu 

ditinjau karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pemecah 

gelombang, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. Penjelasan lebih 

rinci mengenai pemecah gelombang sambung pantai lebih cenderung berkaitan 

dengan palabuhan dan bukan dengan perlindungan pantai terhadap erosi. 

Selanjutnya dalam tinjauan lebih difokuskan pada pemecah gelombang lepas 

pantai. 

Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah 

bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis 

pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan 

pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai 

ke pantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat 

menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Seperti disebutkan diatas bahwa 

pemecah gelombang lepas pantai dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak 

tertentu dari garis pantai, maka tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, 

pemecah gelombang lepas pantai dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau 

suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang 

dipisahkan oleh celah. 

 Dimensi pemecah gelombang dipengaruhi beberapa foktor antara lain : 

Lay Out perairan pelabuhan dan ukuran, kedalaman laut, tinggi pasang surut dan 

gelombang. 
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2.6.2 Fungsi Pembangunan Breakwater 

 Bangunan ini berfungsi untuk melindungi pantai yang terletak 

dibelakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan erosi pada 

pantai. Perlindungan oleh pemecahan gelombang lepas pantai terjadi karena 

berkurangnya energi gelombang yang sampai di perairan di belakang bangunan. 

Karena pemecah gelombang ini dibuat terpisah ke arah lepas pantai, tetapi masih 

di dalam zona gelombang pecah (breaking zone). Maka bagian sisi luar pemecah 

gelombang memberikan perlindungan dengan meredam energi gelombang 

sehingga gelombang dan arus di belakangnya dapat dikurangi. 

Gelombang yang menjalar mengenai suatu bangunan peredam gelombang 

sebagian energinya akan dipantulkan (refleksi), sebagian diteruskan (transmisi) 

dan sebagian dihancurkan (dissipasi) melalui pecahnya gelombang, kekentalan 

fluida, gesekan dasar dan lain-lainnya. Pembagian besarnya energi gelombang 

yang dipantulkan, dihancurkan dan diteruskan tergantung karakteristik gelombang 

datang (periode, tinggi, kedalaman air), tipe bangunan peredam gelombang 

(permukaan halus dan kasar, lulus air dan tidak lulus air) dan geometrik bangunan 

peredam (kemiringan, elevasi, dan puncak bangunan) 

Berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi 

pengiriman sedimen di daerah tersebut. Maka pengiriman sedimen sepanjang 

pantai yang berasal dari daerah di sekitarnya akan diendapkan dibelakang 

bangunan. Pantai di belakang struktur akan stabil dengan terbentuknya endapan 

sediment tersebut. Pada pemecah gelombang harus mampu menahan gaya-gaya 

gelombang yang bekerja. 

 

2.6.3 Tipe Pemecah Gelombang 

 Ada beberapa macam pemecah gelombang ditinjau dari bentuk dan 

bahan/material bangunan yang dipergunakan. Menurut bentuknya pemecah 

gelombang dibagi menjadi 3 yaitu : 
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1. Pemecah gelombang sisi miring 

Pemecah gelombang sisi miring adalah pemecah gelombang yang terbuat dari 

tumpukan batu alam, blok beton, gabungan antara batu pecah dan blok beton, 

batu buatan dari beton dengan bentuk khusus seperti : tetrapod, quadripod, 

tribars, dolos, dan sebagainya. Pada bagian atas pemecah gelombang sisi 

miring ini biasanya dilengkapi dengan dinding beton yang berfungsi sebagai 

penahan limpasan air diatas bangunan. 

Pemecah gelombang tipe ini banyak dipergunakan di Indonesia, mengingat 

dasar laut di pantai perairan Indonesia kebanyakan dari tanah lunak, selain itu 

batu alam sebagai bahan utama banyak tersedia. 

Pemecah gelombang ini bersifat fleksibel dan kerusakan yang terjadi karena 

serangan gelombang tidak secara tiba-tiba(tidak fatal). Meskipun beberapa 

butir butir batu longsor, tetapi bangunan masih bisa berfungsi. Kerusakan 

yang terjadi mudah diperbaiki dengan menambah batu pelindung pada bagian 

yang longsor. 

Biasanya batu pemecah gelombang ini disusun secara beberapa lapis, dengan 

lapis terluar(lapis pelindung) terdiri dari batu dengan ukuran yang paling besar 

dan semakin kedalam ukurannya semakin kecil. Stabilitas batu pelindung 

tergantung pada berat dan bentuk butiran serta kemiringan sisi bangunan. 

Bentuk butiran akan mempengaruhi kaitan antara butiran batu yang ditumpuk. 

Butir batu yang tajam akan mengait (mengunci) satu sama lain dengan lebih 

baik sehingga lebih stabil. Batu-batu pada lapis pelindung dapat diatur 

perletakannya untuk mendapatkan perletakan yang cukup baik atau diletakkan 

secara sembarang. Semakin besar kemiringannya memerlukan batu semakin 

berat. Seringkali kesulitan untuk mendapatkan batu yang berat dan ukuranya 

besar dengan jumlah yang besar. Untuk mengatasi maka dibuat batu buatan 

dari beton dengan ukuran tertentu. Batu buatan ini bisa berbentuk sederhana 

akan tetapi memerlukan berat yang cukup besar, atau bentuk khusus yang 

lebih ringan tetapi lebih mahal dalam pembuatannya. 
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2. Pemecah gelombang sisi tegak 

Pemecah gelombang sisi tegak adalah pemecah gelombang yang terbuat dari 

blok beton masa yang disusun secara vertical, kaison beton, sel turap baja 

yang didalamnya diisi batu, dinding turap baja atau blok beton yang 

mempunyai berat 10 ton sampai dengan 50 ton. Pemecah gelombang turap 

biasa berupa satu jalur turap yang diperkuat dengan tiang-tiang pancang dan 

blok beton diatasnya, atau dengan dua jalur turap yang dipancang secara 

vertical serta satu dengan yang lain dihubungkan dengan batang-batang angker 

dan kemudian di isi dengan pasir dan batu 

Pada pemecah gelombang sisi miring energi gelombang dapat dihancurkan 

melalui Run up pada permukaan sisi miring’gesekan dan turbulensi yang 

disebabkan oleh ketidak-teraturan permukaan. Pada pemecah gelombang sisi 

tegak yang biasanya ditempatkan dilaut dengan kedalaman lebih besar dari 

tinggi gelombang, akan memantulkan gelombang tersebut. Superposisi antara 

gelombang datang dan gelombang pantul akan menyebabkan gelombang 

stasioner yang disebut Klapotis. Tinggi gelombang Klapotis ini bisa mencapai 

dua kali lebih tinggi gelombang datang. Oleh karena itu tinggi pemecah 

gelombang di atas muka air pasang tertinggi tidak boleh kurang dari 1⅓ 

sampai 1½ tinggi gelombang maksimum, dan kedalaman dibawah muka air 

terendah ke dasar bangunan tidak kurang dari 1¼ sampai 1½ kali atau lebih 

baik sekitar 2 kali tinggi gelombang. Kedalaman maksimum di mana pemecah 

gelombang sisi tegak  masih bisa di bangun adalah 20.  Apabila lebih besar 

dari kedalaman tersebut maka pemecah gelombang tersebut menjadi sangat 

lebar, hal ini mengingat lebar bangunan tidak boleh kurang dari ¾ tingginya. 

Di laut dengan kedalaman yang lebih besar maka pemecah gelombang sisi 

tegak dibangun di atas pemecah gelombang tumpukan batu (pemecah 

gelombang campuran). Pemecah gelombang ini dapat di bangun di laut sampai 

pada kedalaman 40 meter. 

Pemecah gelombang sisi tegak dibangun apabila tanah dasar mempunyai daya 

dukung besar dan tahan terhadap erosi. Apabila tanah dasar mempunyai 
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lapisan lumpur atau pasir halus, maka lapis tersebut perlu dikeruk dahulu. 

Pada tanah dasar dengan daya dukung kecil, dibuat dasar dari tumpukan batu 

untuk menyebarkan beban pada luasan yang lebih besar. Dasar tumpukan batu 

ini dibuat dengan dasar yang lebih lebar sehingga kaki bangunan dapat lebih 

aman terhadap penggerusan. Untuk terciptanya keamanan (Safety Faktor) 

terhadap penggerusan, panjang dasar dari bangunan adalah ¼ kali panjang 

gelombang terbesar. Kegagalan yang sering terjadi bukan karena kelemahan 

konstruksinya melainkan terjadinya erosi pada kaki bangunan yang 

diakibatkan tekanan yang terlalu besar dan tergesernya tanah pondasi. 

Di dalam perencanaan pemecah gelombang sisi tegak perlu diperhatikan 

antara lain : 

a. Tinggi gelombang maksimum rencana harus ditentukan dengan baik, 

karena tak seperti pada pemecah gelombang sisi miring, stabilitas terhadap 

penggulingan merupakan factor penting. 

b. Tinggi dinding harus cukup untuk memungkinkan terjadinya klapotis. 

c. Pondasi bangunan harus dibuat sekuat mungkin sehingga tidak terjadi 

erosi pada kaki bangunan yang dapat membahayakan stabilitas bangunan.  

3. Pemecah gelombang sisi campuran  

Pemecah gelombang sisi campuran merupakan gabungan dari tipe pertama 

dengan tipe yang kedua. Contoh pembuatan pemecah gelombang sisi 

campuran : untuk sisi miringnya dibuat dengan cara tanah dasar laut dikeruk 

dan diganti dengan batu yang berfungsi sebagai fondasi, untuk menanggulangi 

gerusan pada fondasi, maka dibuat pelindung kaki yang terbuat dari blok 

beton dan pada bagiannya dalam diisi dengan pasir seperti pada gambar 

2.6.3.3. Bangunan ini dibuat apabila kedalaman air sangat besar dan tanah 

dasar tidak mampu menahan beban dari pemecah gelombang sisi tegak. Pada 

waktu air surut bangunan berfungsi sebagai pemecah sisi miring, sedangkan 

pada waktu pasang berfungsi sebagai pemecah gelombang sisi tegak. Secara 
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umum pemecah gelombang campuran harus mampu menahan serangan 

gelombang pecah . 

Tipe pemecah gelombang campuran memerlukan pertimbangan lebih lanjut 

mengenai perbandingan tinggi sisi tegak dengan tumpukan batunya yang pada 

dasarnya dapat di bagi menjadi ada tiga macam yaitu : 

a) Tumpukan batu dibuat sampai setinggi air yang tertinggi, sedangkan bangunan 

sisi tegak hanya sebagai penutup bagian atas. 

b) Tumpukan batu setinggi air terendah sedang bangunan sisi tegak harus 

menahan air tertinggi  ( pasang ) 

c) Tumpukan batu hanya merupakan tambahan pondasi dari bangunan sisi tegak. 

Gambar 2.6.3.3 bisa kita lihat di bawah ini : 

 

  

 

 

 

Gambar 2.6.3.3 Pemecah Gelombang Campuran 

2.6.4 Dimensi Pemecah Gelombang Sisi Miring 

Elevasi puncak pemecah gelombang tumpukan batu tergantung pada 

limpasan (Overtopping) yang diijinkan. Air yang melimpas ke pucak pemecah 

gelombang akan mengganggu ketenangan dikolam pelabuhan. Elevasi puncak 

bangunan dihitung berdasarkan kenaikan (Run nup) gelombang, yang tegantung 

pada karakteristik gelombang, kemiringan bangunan, porositas dan kekerasan 

lapis pelindung. Hitungan run nup gelombang diberikan dalam sub bab 

berikutnya. 

Batu 

Puncak Beton 

MHWL 

Beton 

Sisi Pelabuahan / Pantai 
Kaison 

Blok Beton Pelindung Kaki 

Batu Pelindung 

Blok Beton Tak Teratur 
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Lebar puncak juga tergantung pada limpasan yang diijinkan. Pada kondisi 

limpasan diijinkan, lebar puncak minimum adalah sama dengan lebar dari tiga 

butir batu pelindung yang disusun berdampingan(n = 3).  Untuk bangunan tanpa 

terjadi limpasan, lebar puncak pemecah gelombang bisa lebih kecil. Selain 

batasan tersebut, lebar puncak harus cukup lebar  untuk keperluan operasional 

peralatan pada waktu pelaksanaan dan perawatan. Lebar puncak pemecah 

gelombang dapat dihitung dengan rumus berikut : 

 

B =  ń k  ∆  

Dengan : 

B : Lebar puncak 

Ń : Jumlah butir batu  

k∆: Koefisien lapis  

W : Berat butir batu pelindung 

γr : Berat jenis batu pelindung 

Kadang-kadang dipuncak pemecah gelombang tumpukan batu dibuat dinding dan 

lapis beton yang pengecorannya dilakukan ditempat. Lapis beton ini mempunyai 

tiga fungsi yaitu : 

1) Memperkuat puncak bangunan  

2) Menambah tinggi puncak bangunan  

3) Sebagai jalan perawatan  

Tebal lapis pelindung dan jumlah butir batu tiap satuan luasan diberikan oleh 

rumus berikut ini. 

t =  ń k  ∆  

N =  A ń k∆ [ 1-     ] 

 

[  W ]⅓ 
   γr 

[  W ]⅓ 
   γr 

[  W ]⅔ 
   γr 

   P 
100 
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Dengan : 

t :  Tebal lapis pelindung 

n : Jumlah lapis batu dalam lapis pelindung 

k∆ : Koefisien yang diberikan dalam (tabel 2.6.4.b)  

 A : Luas permukaan 

P : Porositas rerata dari lapis pelindung (%) yang diberikan dalam    

 (tabel 2.6.4.a)  

N  : Jumlah butir batu untuk satu satuan luas permukaan A. 

γr : Berat jenis batu. 

Tabel 2.6.4.a Koefisien lapis 

Batu Pelindung n Penempatan Koefisien 

Lapis ( KA ) 

Porositas  

P ( % ) 

Batu alam ( halus ) 2 Random ( acak ) 1,02 38 

Batu alam ( kasar ) 2 Random ( acak ) 1,15 37 

Batu alam ( kasar ) 3 Random ( acak ) 1,10 40 

Kubus 2 Random ( acak ) 1,10 47 

Tetrapod 2 Random ( acak ) 1,04 50 

Quadripod 2 Random ( acak ) 0,95 49 

Hexsapod 2 Random ( acak ) 1,1547 47 

Tribard 2 Random ( acak ) 1,0254 54 

Dolos 2 Random ( acak ) 1,00 63 

Tribar 2 Random ( acak ) 1,13 47 

Batu alam 1 Seragam  37 
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Tabel 2.6.4.b Koefisien Stabilitas KD  Berbagai Jenis Butir 

 

2.6.5 Runnup Gelombang 

Pada waktu gelombang menghantam suatu bangunan, gelombang 

tersebut akan naik(Run nup) pada permukaan bangunan. Elevasi (tinggi) 

bangunan yang direncanakan tergantung pada run nup dan limpasan yang 

diijinkan. Run nup tergantung pada bentuk dan kekasaran bangunan., kedalaman 

air pada kaki bangunan, kemiringan dasar laut didepan bangunan, dan 

karakteristik gelombang. Kaena banyaknya variabel yang berpengaruh, maka 



 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

TUGAS AKHIR 

DETAIL DAN DESAIN MUARA SUNGAI SILANDAK  GLORY BAKTI UTOMO L2A306018 

  WIRA APRIADI L2A605059 

II - 84

besarnya run nup sangat sulit ditentukan secara analitis. Gambar 2.6.5.a  

menunjukkan runnup gelombang yang terjadi karena gelombang membentur 

bangunan dengan permukaan miring. 

Berbagai penelitian tentang run nup gelombang telah dilakukan 

dilaboratoriu. Hasil penelitian tersebut berupa grafik-grafik yang dapat ditentukan 

untuk menentukan tinggi run nup. Gambar 2.6.5.a hasil percobaan yang dilakukan 

dilaboratorium yang dilakukan oleh Tribarenn untuk menentukan besar run nup 

gelombang pada bangunan permukaan miring untuk berbagai tipe material, 

sebagai bilangan Irribarenn untuk berbagai jenis lapis pelindung yang 

mempunyai bentuk sebagai brikut : 

 

Ix   = 

dengan : 

Ix  : Bilanagn Irribarenn 

θ : Sudut kemiringan sisi pemecah gelombang  

H : Tinggi gelombang dilokasi bangunan   

L0 : Panjang gelombang di laut dalam 

( Rd ) yaitu turunnya permukaan air karena gelombang pada sisi pemecah 

gelombang. Kurva/grafik pada gambar 2.6.5.b tersebut mempunyai bentuk tak 

berdimensi untuk runnup relatif Ru / H atau Rd / sebagai fungsi dari bilangan 

Irribaren , diman Ru dan Rd adalah run nup dan run down yang dihitung dari 

permukaan air laut rerata. 

 

 

 

 

 

   tg θ 
( H / L0 )½ 
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Gambar 2.6.5.a Run nup Gelombang 

 

Gambar 2.6.5.b Grafik Run nup Gelombang 
 

2.6.6 Bahan Material Pemecah Gelombang 

Tipe pemecah gelombang yang digunakan biasanya ditentukan oleh 

ketersediaan material yang terdekat dengan lokasi pekerjaan, kondisi dasar laut, 

kedalaman air, fungsi pelabuhan dan ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan 

pekerjaan. Batu adalah salah satu bahan utama yang dipergunakan untuk 

membangun pemecah gelombang. Mengingat jumlah jumlah yang diperlukan 

h h 

Ө 

ds 

H’a 

β 

t 

Cot  Ө 

Titik Runup Maksimum 

Muka air rencana 
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sangat besar, maka ketersediaan batu di sekitar lokasi pekerjaan harus 

diperhatikan.ketersediaan batu dalam jumlah yang besar dan biaya angkutan dari 

lokasi batu ke proyek yang ekonomis akan mengarahkan pada pemilihan pemecah 

gelombang tipe tumpukan batu.   

 

2.6.7 Stabilitas Batu Lapis Pelindung 

 Di dalam perencanaan pemecah gelombang sisi miring, ditentukan berat 

butir batu pelindung, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hudson : 

W = 

Sr =  

Dengan  : 

W : Berat butir batu pelindung 

γr : Berat jenis batu 

γa : Berat jenis air laut 

H : Tinggi gelomnag rencana  

 Ө : Sudut kemiringan sisi pemecah gelombang 

KD :  Koefisien stabilitas yang teragantung pada bentuk batu pelindung  

( batu alam atau batu buatan ), kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-

sisinya, ikatan antara butir, keadaan pecahnya gelombang, Nilai KD untuk 

berbagai bentuk batu pelindung, diberikan dalam table 2.6.4.b  

Rumus diatas memberikan berat butir batu pelindung yang sampai besar. Untuk 

mendapatkan batu yang sangat besar tersebut adalah sulit dan mahal. Untuk 

memperkecil harga pemecah gelombang, maka pemecah gelombang dibuat secara 

beberapa lapis. Lapis terluar terdiri dari batu dengan ukuran seperti dalam 

persamaan rumus diatas. Berat butir batu pada lapis di bawahnya adalah semakin 

kecil  gambar 2.6.7.a  dan 2.6.7.b adalah bentuk tampang lintang pemecah 

gelombang (SPM,1984). Gambar 2.6.7.a adalah tampang melintang pemecah 

γ r  H³ 
KD ( Sr - 1)³ cot Ө 
γ r 
γa 
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gelombang yang mengalami serangan pemecah gelombang pada satu sisi (sisi 

laut). Pemecah gelombang ini direncanakan dengan elevasi puncak sedemikian 

rupa sehingga limpasan terjadi pada saat badai dengan periode ulang yang 

panjang.,  dan limpasan dimungkinkan sering terjadi. Kedua gambar tersebut 

menunjukkan tampang melintang ideal dengan banyak lapis dan tampang 

melintang yang disarankan. Tampang melintang ideal menggunakan banyak lapis 

dengan ukuran yang berbeda sehingga memungkinkan digunakan semua ukuran 

batu yang diambil dari peledakan sumber batu (quarry), tetap pelaksanaan 

pekerjaan menjadi lebih sulit. Gambar tersebut juga memberikan gradasi butir 

batu pada setiap lapis dalam persen dari ukuran batu rerata disetiap lapis. 

 

 
Gamabr 2.6.7.a Pemecah Gelombang Sisi Miring  

Dengan serangan Gelombang Satu Sisi 
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Gamabr 2.6.7.b Pemecah Gelombang Sisi Miring 
Dengan serangan Gelombang Kedua Sisi 

 

2.6.8 Kondisi Wilayah Lokasi Pemecah Gelombang  

 Faktor penting lainnya adalah karakteristik dasar laut yang mendukung 

bangunan tersebut dibawah pengaruh gelombang. Tanah dasar(pondasi Bangunan) 

harus mempunyai daya dukung yang cukup sehingga stabilitas bangunan dapat 

terjamin. Pada pantai dengan tanah dasar lunak, dimana daya dukung tanah kecil, 

maka konstruksi harus dibuat ringan (memperkecil dimensi) atau memperlebar 

dasar sehingga bangunan berbentuk trapesium (sisi miring). Bangunan berbentuk 

trapesium mempunyai alas yang lebar sehingga tekanan yang di timbulkan oleh 

berat bangunan kecil. Apabila daya dukung tanah besar maka dapat digunakan 

pemecah gelombang dengan sisi tegak. Bangunan ini dapat dibuat dengan blok-

blok beton masa yang ditumpuk secara vertikal atau berupa kaison, yaitu 

bangunan yang berbentuk kotak dari beton yang didalamnya berisikan pasir atau 
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batu. Sering dijumpai tanah dasar yang sangat lunak sehingga tidak mampu 

mendukung beban diatasnya. untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 

perbaikan tanah dasar dengan mengeruk tanah lunak tersebut dan menggantinya 

dengan pasir, dengan memancang trucuk bambu yang berfungsi sebagai pondasi. 

Selain itu, kedalaman air juga sangat berpengaruh dalam analisis 

stabilitas bangunan. Daerah pantai yang dalam dimensi pemecah gelombang sisi 

miring (trapesium) menjadi besar yang berarti dibutuhkan bahan bangunan yang 

sangat banyak sehingga harga bangunan menjadi mahal. Dengan demikian sisi 

miring tidak ekonomis maka dari itu dipakai pemecah gelombang sisi tegak. 

Stabilitas pemecah gelombang sisi tegak tergantung pada dimensi 

bangunan. Berat sendiri bangunan harus mampu menahan gaya-gaya gelombang. 

Perbandingan antara tinggi (H) dan lebar (B) bangunan juga mempengaruhi 

stabilitas. Perbandingan antar lebar dan tinggi pemecah gelombang tidak boleh 

kurang dari tiga perempat (H) dan (B ≥ 0.75 H). Dengan demikian dilaut yang 

sangat dalam pemecah gelombang sisi tegak tidak ekonomis lagi. Pada kondisi 

seperti ini digunakan pemecah gelombang tipe campuran. Pada bagian bawah 

terbuat dari tumpukan batu sedang bagian atasnya merupakan bangunan sisi tegak. 

Keuntungan dan kerugian dari penggunaan pemecah gelombang ini dapat dilihat 

pada tabel 2.6.a. dibawah ini : 
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Tabel 2.6.a Keuntungan Dan Kerugian Pemecah Gelombang 

 dengan Bangunan Lain 

Tipe Keuntungan Kerugian 

Pemecah 

Gelombang 

Sisi Miring 

Elevasi puncak bangunan rendah Dibutuhkan material yang 

besar 

Gelombang refleksi kecil /meredam 

energi gelombang 

Pelaksanaan pekerjaan lama 

Kerusakan berangsur-angsur Kemungkinan kerusakan pada 

waktu pelaksanaan besar 

Perbaikan mudah  

Murah pembiayaannya  

Pemecah 

Gelombang  

Sisi Tegak 

Pelaksanaan pekerjaan cepat Mahal dan elevasi puncak 

bangunan yang tinggi 

Kemungkinan kerusakan pada 

waktu pelaksanaan kecil 

Tekanan gelombang besar 

Luas perairan pelabuhan lebih besar Diperlukan tempat pembuatan 

koison yang luas 

Sisi dalamnya dapat dipergunakan 

sebagai dermaga atau tempat 

tambatan 

Kalau terjadi kerusakan sulit 

diperbaiki dan diperlukan 

peralatan mahal 

Biaya perawatan kecil Terjadi erosi pada kaki 

pondasi 

Pemecah 

Gelombang 

Campuran 

Pelaksanaan pekerjaan cepat Mahal 

Kemungkinan kerusakan pada 

waktu pelaksanaan kecil 

Diperlukan peralatan berat 

Luas perairan pelabuahan besar Diperlukan tempat pembuatan 

kaison yang luas 
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2.6.9 Kala Ulang Gelombang Rencana (Return Period) 

Penentuan kala ulang gelombang rencana biasanya didasarkan pada 

nilai daerah yang akan dilindungi dan jenis konstruksi yang akan dibangun. Makin 

tinggi nilai ekonomis daerah yang akan dilindungi makin besar pula kala ulang 

gelombang rencana yang akan dipilih. Disamping itu perlu dipertimbangkan pula  

besarnya resiko kehilangan jiwa apabila terjadi kegagalan konstruksi. Makin besar 

kemungkinannya terjadi korban jiwa, makin tinggi pula kala ulang gelombang 

rencana yang dipilih. Untuk menentukan kala ulang gelombang rencana biasanya 

dilakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk memilih kala ulang yang 

memberikan kelayakan terbaik (dapat dilihat dari Net Benefit terbaik, Benefit Cost 

Ratio terbaik, Total Cost terendah, pertimbangan korban jiwa yang mungkin 

terjadi). Dalam penentuan kala ulang (return period) gelombang rencana dapat 

dipergunakan pedoman yang terdapat pada Tabel 2.6.9. (Nur Yuwono, 1996). 

 

Tabel 2.6.9  Pedoman Pemilihan Gelombang Rencana 

No Jenis Struktur 

Gelombang Rencana 

Jenis 

Gelombang 

Kala ulang 

(tahun) 

1 Struktur Fleksibel 
a. Resiko rendah 
b.Resiko sedang 
c.Resiko tinggi 

Hs, (H33) 
 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000  

2 Struktur Semi Kaku 
a. Resiko rendah 
b.Resiko sedang 
c. Resiko tinggi 

H10 – H1 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000 

3 Struktur Kaku 
a. Resiko rendah 
b.Resiko sedang 
c. Resiko tinggi 

H1 - Hmaks 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000 

                 (Sumber : Nur Yuwono, 1996) 
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2.6.9.1 Tinggi Gelombang Rencana 
 

Gelombang biasanya diukur atau diramalkan pada perairan dalam (deep 

water). Pada saat gelombang menjalar dari perairan dalam ke pantai di mana 

bangunan pantai akan dibangun, maka gelombang tersebut mengalami proses 

perubahan tinggi dan arah gelombang. Perubahan ini antara lain disebabkan 

karena proses: refraksi, difraksi, pendangkalan dan pecahnya gelombang. 

Keempat proses perubahan (deformasi) gelombang tersebut dapat menyebabkan 

tinggi gelombang bertambah atau berkurang. Oleh karena itu tinggi gelombang 

rencana yang akan dipergunakan di lokasi pekerjaan harus ditinjau terhadap 

proses ini. Tinggi gelombang rencana terpilih adalah tinggi gelombang maksimum 

yang mungkin terjadi di lokasi pekerjaan. Apabila gelombang telah pecah sebelum 

mencapai lokasi pekerjaan, maka gelombang rencana yang dipakai adalah tinggi 

gelombang pecah (Hb) di lokasi pekerjaan. Tinggi gelombang pecah ini biasanya 

dikaitkan dengan kedalaman perairan (ds) dan landai dasar pantai (m). Untuk 

menentukan tinggi gelombang pecah dapat dipergunakan grafik yang disajikan 

pada Gambar 2.6.9.1 Apabila pantai relatif datar (CERC, 1984) maka tinggi 

gelombang pecah dapat ditentukan dengan formula: 

 

Hb  = 0,78 ds ……  ………………………………..........  (2.202) 

di mana :   

Hb =  Tinggi gelombang pecah (m)  

ds =  Kedalaman air di lokasi bangunan (m) 

Dengan demikian tinggi gelombang rencana (HD) dapat ditentukan dengan 

rumus ( Nur Yuwono, 1992): 

a. Untuk gelombang pecah di lokasi bangunan tembok laut : 

 HD = Hb 

b. Untuk gelombang tidak pecah dilokasi bangunan laut 

HD  =  Ho KD KR KSerangan: 

 HD  = tinggi gelombang rencana (m) 

 Hb  = tinggi gelombang pecah  di lokasi bangunan (m) 

 Ho  = tinggi gelombang di laut dalam (m) 
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 KD  = koefisien difraksi (jika mengalami proses ini) 

 KR  = koefisien refraksi 

KS  = koefisien shoaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.9.1 Hubungan Antara (Hb/ds) Versus (ds/gT2) (CERC, 1984) 

 

2.6.7 Persyaratan Agar Breakwater Dapat Berfungsi Dengan Baik 
1. Mercu Breakwater cukup tinggi, sehingga tidak terlimpasi oleh 

gelombang yang membawa material, dan harus diatas elevasi 

gelombang tertinggi. 

2. Breakwater cukup stabil baik terhadap gaya-gaya yang bekerja dan 

terhadap scouring. 

3. Breakwater yang telah dibangun dapat memberikan manfaat serta tidak 

berdampak pada lingkungan seperti  erosi dan akresi  
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2.7.5 Contoh Penggunaan Sofware Haecrass 
 

Langkah–langkah operasi program HEC–RAS adalah : 

1. Input 

a. Geometrik data 

 Membuat gambar alur sungai (river reach) 

Pembuatan alur sungai pada program Hec-Ras dilakukan dengan membuat 

garis dari hulu ke hilir yang diplot pada gambar situasi hasil pengukuran. 

Hasil penggambaran alur Sungai (X) dapat dilihat pada Gambar 2.7.1 

 
 

Gambar 2.7.1 Gambar alur Sungai Silandak (HEC-RAS 4.0 beta) 

 

 Memasukan data masing–masing cross section, 

Pembuatan cross section pada program Hec-Ras dilakukan dengan mengacu 

pada gambar cross pengukuran untuk kondisi eksisting dan berdasarkan 

hitungan perencanaan penampang untuk rencana desain. Contoh hasil 

pembuatan cross section kondisi eksisting dapat dilihat pada Gambar 2.7.2 
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Beberapa parameter yang dimasukkan dalam pembuatan cross section 

adalah : 

- Nomor stasiun (Gambar pengukuran) 

- Stasiun dan elevasi (Gambar pengukuran) 

- Jarak antar cross section (Gambar Pengukuran) 

- Nilai koefisien manning  

- Profil saluran utama (Gambar pengukuran) 

 
Gambar 2.7.2 Tabel Input Data Cross Section dan gambar Cross Section 

 

b. Memasukan hidrograf debit (flow hidrograph) sebagai batas atas, Data debit 

yang dimasukkan adalah hidrograf Gama I periode ( X ) tahun. Hasil 

tampilan input dapat dilihat pada Gambar 2.7.5.3 
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Gambar 2.7.5.. Tabel Input Data Debit Banjir Rencana 

 

c. Memasukan data pasang surut (Stage hidrograph) sebagai batas bawah, Data 

pasang surut yang digunakan adalah pada kondisi tertinggi, dan merupakan 

sebagai batas bawah untuk input Software Hec-Ras. Tabel data pasang surut 

dapat dilihat seperti Gambar 2.7.4 
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Gambar 2.7.4 Tabel Input Data Pasang Surut 

 

2. Running (eksekusi data) 

Running (eksekusi data) dilakukan setelah semua data telah diisi, proses 

running dapat dilihat pada Gambar 2.7.5 

 
Gambar 2.7.5. Gambar Running Program 
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3. Output data 

a. Profil penampang melintang (cross section), 

Hasil profil melintang setelah running dapat dilihat seperti pada Gambar 

2.7.6. 

 
Gambar 2.7.6. Profil Penampang Melintang Sungai Sta 47+00 

 

b. Tabel Cross Section Output data 

Setelah running (eksekusi data) dapat dikeluarkan Tabel seperti Gambar 

2.7.5.7 untuk mengetahui parameter – parameter hasil running antara lain: 

 Debit (Q) m3/det 

 Kecepatan (V) m/det 

 Tinggi muka air (h) m 

 Lebar muka air (l) m 

 dll. 
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Gambar 2.7.7 Tabel Cross Section Output Q10th Sta 47 
 

 
c. Profil muka air Unsteady sebelum normalisasi dengan hidrograf banjir ( X ) 

tahun (Q( X )th) bisa dilihat pada Gambar 6.8. 
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Gambar 2.7.8 Profil muka air Sungai ( X ) pada kondisi max sebelum normalisasi 
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d. Profil kecepatan aliran sebelum normalisasi dengan hidrograf banjir (X) 

tahun (Q(x)th) dapat di lihat pada Gambar 2.7.9 

 
Gambar 2.7.9 Profil kecepatan aliran Sungai ( X ) sebelum normalisasi 

 
 

 


