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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Dalam penerapan optimasi pada  pembangunan retarding pond kali ini 

yang berfungsi sebagai kolam tampungan air sementara saat banjir datang dan 

dibuang ketika banjir reda atau melalui pompa ketika air pasang masih lebih 

tinggi daripada ketinggian air permukaan, diperlukan bidang-bidang ilmu 

pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil yang akan dicapai. 

Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain hidrologi, hidrolika, drainase perkotaan, 

flood plan management, dan optimasi proyek infrastruktur.  

Setiap daerah pengaliran sungai mempunyai sifat-sifat khusus yang 

berbeda, hal ini memerlukan kecermatan dalam menerapkan suatu teori yang 

cocok pada daerah pengaliran. Oleh karena itu sebelum memulai penerapan 

optimasi pada pembangunan retarding pond, perlu adanya kajian pustaka untuk 

menentukan spesifikasi-spesifikasi yang akan menjadi acuan dalam optimalisasi 

pekerjaan konstruksi tersebut. 

 

2.1 BANJIR 

2.1.1 Pengertian Banjir 

Banjir adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam 

saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam 

saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) 

sekitarnya.(Suripin,”Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan”). Banjir 

merupakan peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerugian harta benda 

penduduk serta dapat pula menimbulkan korban jiwa. Dikatakan banjir apabila 

terjadi luapan air yang disebabkan kurangnya kapasitas penampang saluran. 

Banjir di bagian hulu biasanya arus banjirnya deras, daya gerusnya besar, 
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tetapi durasinya pendek. Sedangkan di bagian hilir arusnya tidak deras (karena 

landai), tetapi durasi banjirnya panjang. 

Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan banjir, di antaranya adalah 

: 

a. Banjir dapat datang secara tiba-tiba dengan intensitas besar namun 

dapat langsung mengalir. 

b. Banjir datang secara perlahan namun intensitas hujannya sedikit. 

c. Pola banjirnya musiman. 

d. Banjir datang secara perlahan namun dapat menjadi genangan yang 

lama di daerah depresi. 

e. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya genangan, erosi, dan 

sedimentasi. Sedangkan akibat lainnya adalah terisolasinya daerah 

pemukiman dan diperlukan evakuasi penduduk. 

 

2.1.2 Faktor Penyebab Banjir 

Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum 

penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu 

banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan 

oleh tindakan manusia. (Robert J. Kodoatie, Sugiyanto, “Banjir”) 

a. Yang termasuk sebab-sebab alami penyebab banjir di antaranya 

adalah: 

1. Pengaruh Air Pasang 

Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu 

banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi 

genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik 

(backwater). 

2. Curah hujan  

 Curah hujan dapat mengakibatkan banjir apabila turun dengan 

intensitas tinggi, durasi lama, dan terjadi pada daerah yang luas.  

3. Pengaruh Fisiografi 
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 Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan 

kemiringan daerah pengaliran sungai (DPS), kemiringan sungai, 

geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, 

potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dll, 

merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. 

4. Erosi dan Sedimentasi 

 Erosi dan sedimentasi di DPS berpengaruh terhadap 

pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi dan 

sedimentasi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. 

Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, 

sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. 

5. Menurunnya Kapasitas Sungai 

 Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat 

disebabkan oleh pengendapan yang berasal dari erosi DPS dan 

erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai 

yang dikarenakan tidak adanya vegetasi penutup dan 

penggunaan lahan yang tidak tepat. 

6. Kapasitas Drainase Yang Tidak Memadai 

 Hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase 

daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota 

tersebut sering menjadi  langganan banjir di musim hujan. 

b. Yang termasuk sebab-sebab yang timbul akibat faktor manusia 

adalah: 

1. Menurunnya fungsi DAS di bagian hulu sebagai daerah resapan 

Kemampuan DAS, khususnya di bagian hulu untuk meresapkan 

air / menahan air hujan semakin berkurang oleh berbagai sebab, 

seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, 

perluasan kota, dan perubahan tata guna lahan lainnya. Hal 

tersebut dapat memperburuk masalah banjir karena dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas banjir. 
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2. Kawasan kumuh 

Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang tepian sungai 

merupakan penghambat aliran. Luas penampang aliran sungai 

akan berkurang akibat pemanfaatan bantaran untuk pemukiman 

kumuh warga. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor 

penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan. 

3. Sampah 

Ketidakdisiplinan masyarakat yang membuang sampah 

langsung ke sungai bukan pada tempat yang ditentukan dapat 

mengakibatkan naiknya muka air banjir. 

4. Bendung dan bangunan lain 

Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat 

meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik 

(backwater). 

5. Kerusakan bangunan pengendali banjir 

Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali 

banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya menjadi 

tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. 

6. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat 

Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi 

kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin 

dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar. 

Sebagai contoh bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan 

pada tanggul pada waktu terjadi banjir yang melebihi banjir 

rencana dapat menyebabkan keruntuhan tanggul, hal ini 

menimbulkan kecepatan aliran air menjadi sangat besar yang 

melalui bobolnya tanggul sehingga menimbulkan banjir yang 

besar.  

 

 



 
ARHAM BAHTIAR A        L2A0 06 021   2-5 
PRIYO HADI WIBOWO       L2A0 06 101 

2.2 PENDEKATAN PENANGANAN BANJIR ROB DENGAN 

RETARDING POND 

Dalam jurnal guideline for stabilizing waterways flood retardingbasins 

(1991), retarding pond dibangun dan didesain untuk memenuhi 3 hal, yaitu ; 

1. Megurangi debit banjir yang masuk pada kondisi existing bagian hilir. 

2. Menperkecil keseluruhan biaya-biaya sistem drainase dengan 

mengurangi kecepatan aliran ke hilir dan memperkecil ukuran 

penampang saluran. 

3. Mengurangi efek migrasi pada kondisi alami sungai atau fasilitas 

drainase kondisi eksisting. 

Berdasarkan sumber diatas, metode retarding pond ini adalah mencegah 

air yang mengalir dari hulu dengan membuat kolam tampungan sementara 

(retarding pond) sebelum masuk ke hilir. Air yang ditampung kemudian secara 

gravitasi melalui pintu air atau melalui pompa ketika kondisi pasang dan pintu 

air ditutup. Retarding pond dibuat di bagian tengah dan hulu kanan-kiri alur 

sungai-sungai yang masuk kawasan yang akan diselamatkan. Selain sebagai 

penampung air sementara saat banjir datang, retarding pond juga berfungsi 

sebagai penyimpan air untuk dilepaskan pada saat musim kemarau dan 

meningkatkan konservasi air tanah karena peresapan air terjadi selama air 

tertahan. 

 Dengan adanya cadangan air di retarding pond, pada musim kemarau air 

dapat dipakai untuk penggelontoran saluran drainase dan sungai-sungai di 

daerah hilir. Retarding pond harus didesain ramah lingkungan, artinya 

bangunannya cukup dibuat dengan mengeruk dan melebarkan bantaran sungai, 

memanfaatkan sungai mati atau sungai purba yang ada, memanfaatkan 

cekungan-cekungan, situ, dan rawa-rawa yang masih ada di sepanjang sungai, 

dan dengan pengerukan areal di tepi sungai untuk dijadikan kolam retarding 

pond. Disarankan, dinding retarding pond tidak diperkuat dengan pasangan 

batu atau beton karena selain harganya amat mahal, juga tidak ramah 

lingkungan dan kontraproduktif dengan ekohidraulik bantaran sungai (hal ini 

dapat dilakukan  jika daya dukung tanah memungkinkan sehingga tidak terjadi 
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keruntuhan pada dinding). Tebing-tebing itu cukup diperkuat dengan aneka 

tanaman sehingga secara berkelanjutan akan meningkatkan kualitas ekologi 

dan konservasi air.   

Pembuatan retarding pond ramah lingkungan dapat diawali dengan 

inventarisasi lokasi sepanjang alur sungai dengan prioritas dari bagian tengah 

hingga hulu. Inventarisasi ini dimaksudkan untuk menemukan lokasi-lokasi 

kanan-kiri sungai yang bisa dijadikan lokasi retarding pond. Setelah lokasi-

lokasi yang cocok ditemukan, dapat dilakukan pembebasan tanah dan dimulai 

pembuatan retarding pond secara bertahap. Pembebasan tanah di pinggir 

sungai di daerah tengah dan hulu.                                 

 

 

2.3 DAERAH ALIRANN SUNGAI (DAS) 

2.3.1 Pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) (catchment, basin, watershed) merupakan 

daerah di mana semua airnya mengalir ke dalam suatu sungai yang 

dimaksudkan. Daerah ini umumnya dibatasi oleh batas topografi, yang berarti 

ditetapkan berdasarkan aliran air permukaan. Batas ini tidak ditetapkan 

berdasarkan air bawah tanah karena permukaan air tanah selalu berubah sesuai 

dengan musim dan tingkat kegiatan pemakaian. 

Nama sebuah DAS ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan dan 

dibatasi oleh titik kontrol, yang umumnya merupakan stasiun hidrometri. 

Memperhatikan hal tersebut berarti sebuah DAS dapat merupakan bagian dari 

DAS lain (Sri Harto Br., 1993). Dalam sebuah DAS kemudian dibagi dalam 

area yang lebih kecil menjadi sub-DAS. Penentuan batas-batas sub-DAS 

berdasarkan kontur, jalan dan rel KA yang ada di lapangan untuk menentukan 

arah aliran air. 

Dari peta topografi, ditetapkan titik-titik tertinggi di sekeliling sungai 

utama (main stream) yang dimaksudkan, dan masing-masing titik tersebut 

dihubungkan satu dengan lainnya sehingga membentuk garis utuh yang 

bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS di titik 
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menerima hujan dengan intensitas yang sama seperti terlihat pada gambar 

2.2 di bawah ini ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung menghasilkan 

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 di titik 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 dari mengecil / habis. 

waktu 

 Q
, d

an
 P

 

hidrograf aliran hidrograf aliran  
permukaan 

waktu 

curah hujan

(b)  DAS melebar 

permukaan

curah hujan

Q
, d

an
 P

 

(a)  DAS memanjang

Gambar 2.2.  Pengaruh bentuk DAS pada aliran permukaan 

(Sumber : Suripin, 2004) 
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hidrograf aliran 
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(a) Kerapatan parit/saluran tinggi (b) Kerapatan parit/saluran rendah 

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/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. 

Pengaruh kerapatan parit dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 permukan 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 

menunjukkan bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. 

Gambar 2.3.  Pengaruh kerapatan parit/saluran pada hidrograf aliran 
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2.4 TEORI PASANG SURUT AIR LAUT 

Pasang surut adalah gelombang panjang dengan periode sekitar 12 jam dan 

24 jam. Puncak gelombang pasang surut biasa disebut muka air pasang (high 

tide) dan lembahnya biasa disebut air surut (low tide), sedangkan tinggi 

gelombang disebut ”tidal range”. Persamaan dasar analisis peramalan pasang 

surut adalah : 

  ∑         .................(2.1) 

                               

Dimana : 

  =  elevasi muka air pada saat t 

  =  muka air rerata diukur dari datum 

  =  amplitudo masing – masing konstituen harmonik (M2,S2, dst). 

Ti    =  periode masing – masing konstituen harmonik (M2, S2, dst). 

   =  selisih fase masing – masing konstituen harmonik (M2,  S2, dst). 

n   =  jumlah komponen pasang surut. 

Periode dan amplitudo relatif dari tujuh konstituen utama pasang surut adalah 

sebagai berikut : 
Tabel 2.1 Periode dan amplitudo relatif  

dari tujuh konsistuen utama pasang surut 

Sumber Simbol Periode Relatif amplitudo 

Main lunar, semidiural M2 12,42 100,0 %

Main solar, semidiural S2 12,00 46,6

Lunar elliptic, semidiural N2 12,66 19,2

Lunar - solar, semi diural K2 11,97 12,7

Lunar – solar, diural K1 23,93 58,4

Main lunar, diural O1 25,82 41,5

Main solar, diural P1 24,04 19,4
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Klasifikasi gelombang pasang surut : 

   
 

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

Dimana : 

F ≤ 0,25   = Pasang harian ganda (semi – diural tide) 

F ≥ 3,0  = Pasang harian tunggal (diural tide) 

0,25 < F < 1,5   = Pasang campuran condong ke pasang harian ganda 

(mixed, mainly semi – diural tide) 

1,5 < F < 3,0 = Pasang campuran, condong ke pasang harian tunggal 

(mixed, mainly diural tide) 

Penentuan elevasi muka air : 

Mean High Water Spring = MHWS = Z0 + (AM2 + AS2) 

Mean Low Water Spring = MLWS  = Z0 – (AM2 + AS2) 

Highest High Water Spring = HHWS = z0 + (AM2+ AS2) + (AK1 + 

A01). 

Lowest Low Water Spring = LLWS = HHWS = Z0 - (AM2+ AS2) 

      - (AK1 + A01). 

Highest Astronomical Tide = HAT =  Z0 + Σ Ai 

Lowest Astronomical Tide = LAT =  Z0 + Σ Ai 

HHWS biasa pula disebut HWS, dan LLWS disebut LWS 

Z0 = muka air laut rerata diukur dari datum 

Ai = amplitudo masing – masing konstituen 
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Hasil pencataan diambil dengan interval 1 jam sebagai input untuk Admiralty 

dan konstanta pasang surut.  

Dengan konstanta pasang surut yang ada pada proses sebelumnya 

dilakukan penentuan jenis pasang surut menurut rumus berikut: 

22

11
SM
OKNF

+
+

=
                                              ………….. (2.3) 

Dimana jenis pasut untuk nilai NF: 

0 - 0,25  = semi diurnal 

0,25 - 1,5  = mixed type (semi diurnal dominant) 

1,5 - 3,0  = mixed type (diurnal dominant) 

>3,0   = diurnal 
Selanjutnya dilakukan peramalan pasang surut untuk 15 hari yang dipilih 

bersamaan dengan masa pengukuran yang dilakukan. Hasil peramalan tersebut 

dibandingkan dengan pembacaan elevasi di lapangan untuk melihat 

kesesuaiannya. Dengan konstanta yang didapatkan dilakukan pula peramalan 

pasang surut untuk masa 20 tahun sejak tanggal pengamatan. Hasil peramalan 

ini dibaca untuk menentukan elevasi-elevasi penting pasang surut yang 

menjadi ciri daerah tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. 

Dari elevasi penting pasang surut yang ada maka ditetapkan nilai LLWL 

sebagai elevasi nol acuan. Disamping itu dari peramalan untuk masa 20 tahun 

ke depan akan didapatkan nilai probabilitas dari masing-masing elevasi 

penting di atas. 
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Data Pasut

Admiralty

Komponen Pasang
Surut

Peramalan Pasang
Surut 15 Hari

Peramalan Pasang
Surut 20 Tahun

Elevasi Penting
Pasang Surut

Probabilitas Kejadian
Tiap Elevasi Penting

Pasang Surut

Jenis Pasang Surut

Perbandingan Hasil
Ramalan dengan

Pengukuran Lapangan

Gambar 2.6. Bagan alir perhitungan dan peramalan perilaku pasang surut laut. 

 

 

Tabel 2.2   Elevasi Penting Pasang Surut 

No Jenis Elevasi Penting  

1 HHWL, Highest High Water Level 

2 MHWS, Mean High Water Spring 

3 MHWL, Mean High Water Level 

4 MSL, Mean Sea Level 

5 MLWL, Mean Low Water Level 

6 MLWS, Mean Low Water Spring 

7 LLWL, Lowest Low Water Level 
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2.5 ANALISIS HIDROLOGI 

Analisis data hidrologi ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik 

hidrologi daerah pengaliran yang akan digunakan sebagai dasar analisis dalam 

pekerjaan detail desain. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menentukan 

debit aliran di dalam/ banjir rencana. 

Debit aliran yang terjadi di dalam dihitung dengan metode rasional, 

dimana parameter yang mempengaruhi debit aliran adalah kemiringan lahan, 

tata guna lahan, jarak tempuh aliran di lahan dan hujan masukan. Selanjutnya 

debit aliran dihitung dengan menggunakan rumus rasional sebagai berikut : 

AICQ ...
360

1
=   .................. (2.4) 

dimana : 

Q : debit aliran (m3/dt) 

C : koefisien aliran (yang tergantung dari komposisi penggunaan 

lahan, jenis tanah, dan  kemiringan) 

I : intensitas hujan yang terjadi (yang tergantung dari lamanya waktu 

konsentrasi) 

A : luasan area pelayanan 

Adapun langkah-langkah dalam analisis debit banjir rencana adalah : 

a. Menentukan batas dan luas tiap-tiap area pelayanan. 

b. Menentukan nilai koefisien air larian C  yang sesuai dengan 

daerahnya. 

c. Menentukan lama waktu aliran air permukaan.  

d. Menentukan nilai intensitas hujan I berdasarkan lama waktu aliran 

permukaan. 

e. Menentukan debit dengan rumus rasional. 

2.5.1 Koefisien Aliran (C) 

Koefisien aliran permukaan ( C  ) adalah bilangan yang menunjukkan 

perbandingan antara besarnya air permukaan terhadap besarnya curah hujan. 
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Angka koefisien aliran ini merupakan salah satu indikator untuk  menentukan 

apakah suatu DAS telah mengalami gangguan fisik. Nilai C yang besar 

menunjukkan bahwa lebih banyak air hujan yang menjadi air permukaan. 

Angka C berkisar antara 0 sampai 1. Angka C = 0 berarti semua air hujan 

terdistribusi menjadi air intersepsi dan infiltrasi, sedang angka C  = 1 berarti 

semua air hujan menjadi air permukaan. 

Besar kecilnya nilai C tergantung pada permeabilitas dan kemampuan 

tanah dalam menampung air. Daerah bervegetasi umumnya mempunyai nilai 

C kecil, sedang pada daerah pembangunan dengan sebagian besar tanah 

beraspal atau bentuk permukaan tanah kedap jenis lainnya mempunyai nilai C 

besar. Tabel 2.3 menunjukkan nilai C untuk pemakaian metode rasional. 

Untuk suatu daerah dengan beberapa penggunaan lahan, nilai Cgab dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut :    

∑
=

=
n

i total

ii
gab A

ACC
1    .................. (2.5) 

Dimana :  

 i = indek yang menunjukkan penggunaan lahan 

 Ci = Koefisien aliran permukaan untuk masing-masing penggunaan 

lahan 

 Ai = Luasan masing-masing penggunaan lahan dalam satu sub 

DAS 

 Atotal = luas sub DAS 

 
Tabel 2.3. Nilai koefisien aliran permukaan C untuk persamaan Rasional 

Penggunaan lahan C Penggunaan lahan C 

Perkantoran : 

Daerah pusat kota 

Daerah sekitar kota 

 

Perunahan : 

Rumah tunggal 

Rumah susun terpisah 

Rumah susun bersambung 

0.70 – 0.95 

0.50 – 0.70 

0.30 – 0.50 

0.40 – 0.60 

0.60 – 0.75 

Tanah lapang : 

Berpasir, datar, 2% 

Berpasir, agak rata, 2 – 7 % 

Berpasir, miring, 7 % 

Tanah berat, datar, 2% 

Tanah berat, agak rata, 2 – 7% 

Tanah berat, miring, 7% 

Tanah pertanian 0 – 30 % 

 

0.05 – 0.10 

0.10 – 0.15 

 

0.15 – 0.20 

0.13 – 0.17 

 

0.18 – 0.22 
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Pinggiran kota 

Daerah Industri: 

Kurang padat industri 

Padat industri 

Taman, Kuburan 

Tempat bermain 

Daerah  Stasiun KA 

Daerah tak berkembang 

Jalan Raya : 

Beraspal 

Berbeton 

Berbatu bata 

Trotoar 

Daerah beratap 

0.25 – 0.40 

 

0.50 – 0.80 

0.60 – 0.90 

0.10 – 0.25 

0.20 – 0.35 

0.20 – 0.40 

0.10 – 0.30 

0.70 – 0.95 

0.80 – 0.95 

0.70 – 0.85 

0.70 – 0.85 

0.75 – 0.95 

   Tanah kosong 

Rata 

Kasar 

 

Ladang garapan 

Tanah berat dg vegetasi 

Tanah berat tanpa vegetasi 

Berpasir dg vegetasi 

Berpasir tanpa vegetasi 

Padang Rumput 

Tanah berat 

Berpasir 

Hutan/bervegetasi 

Tanah tidak produktif >30% 

Rata, kedap air 

Kasar 

0.25 – 0.35 

 

 

0.30 – 0.60 

0.20 – 0.50 

 

0.20 – 0.50 

0.30 – 0.60 

 

0.10 – 0.25 

0.20 – 0.25 

 

0.15 – 0.45 

0.05 – 0.25 

0.05 – 0.25 

 

0.70 – 0.90 

0.50 – 0.70 

 Sumber : Asdak, 1995 

 

2.5.2 Waktu Konsentrasi (Tc) 

Waktu Konsentrasi Tc (Time of Concentration) adalah waktu 

perjalanan yang diperlukan oleh air dari  tempat yang paling jauh sampai 

ke titik pengamatan aliran air (outlet). Hal ini terjadi ketika tanah 

sepanjang kedua titik tersebut telah jenuh dan semua cekungan bumi 

lainnya telah terisi oleh air hujan. Diasumsikan bahwa bila lama waktu 

hujan sama dengan Tc berarti seluruh bagian dari daerah tersebut telah ikut 

berperan untuk terjadinya aliran air (debit) yang sampai ke titik 

pengamatan.  

Waktu Konsentrasi terdiri dari dua bagian : 

1.  Waktu yang diperlukan air larian sampai ke saluran terdekat, dapat 

dicari dengan menggunakan persamaan matematik yang 

dikembangkan oleh Kirpich tahun 1940 sebagai berikut : 

  Tc1 = 0,0195L0,77S-0,385 ............. (2.6) 

 Dimana : 

Tc1 =  waktu konsentrasi air larian permukaan(menit) 
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L  =  panjang maksimum aliran (m) 

S  = beda tinggi antara titik pengamatan dengan lokasi 

terjauh pada 

  Daerah pelayanan dibagi panjang maksimum aliran 

2. Waktu yang diperlukan air larian dari saluran terdekat menuju ke 

lokasi pengamatan. 

  Tc2 =L/V ................ (2.7) 

 Dimana : 

  Tc2 = waktu konsentrasi air larian saluran(menit) 

  L = panjang maksimum aliran (m) 

  V = Kecepatan air di saluran (m/dt) = 2/13/21 SR
n

 

  Tc = Tc1 + Tc2 

 Dimana : Tc = Waktu Konsentrasi 

 

2.5.3 Intensitas Hujan (I) 

Faktor– faktor hidrologi yang sangat berpengaruh dalam pengendalian 

banjir adalah curah hujan dan intensitasnya. Curah hujan merupakan salah 

satu faktor yang menentukan besarnya debit banjir (banjir kiriman dan banjir 

lokal) bagi daerah tersebut. Semakin besar curah hujan yang ada maka 

semakin besar pula banjir yang terjadi. Dengan diketahui besarnya curah 

hujan pada suatu daerah maka dapat diketahui pula besarnya intensitas hujan 

pada daerah tersebut, yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya 

debit banjir pada daerah  tersebut.  

Untuk mendapatkan besarnya intensitas hujan rencana, data curah 

hujan yang ada harus diolah dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut 

: 

a. Curah Hujan Rata–rata 

Dalam perhitungan hujan areal ini ada beberapa rumus yang 

dapat digunakan untuk menghitungnya. Metode tersebut diantaranya 
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adalah metode rata –rata aljabar, metode Thiessen dan metode Isohet. 

Metode tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

(i) Metode Rata – rata Aljabar 

Metode rata–rata aljabar ditentukan dengan cara 

menjumlahkan tinggi hujan dari suatu tempat pengukuran selama 

jangka waktu tertentu, dibagi dengan jumlah pos pengukuran hujan. 

Penggunaan metode ini mendapatkan hasil yang memuaskan 

apabila dipakai pada daerah datar, serta curah hujan yang tidak 

bervariasi banyak dari harga tengahnya dan penempatan alat ukur 

yang tersebar merata.  

Rumus     :       ∑
=

=
n

i
R

n
R

1
1

1  …………. (2.8) 

Di mana : 

R = Curah hujan rata-rata (mm) 

Ri = Curah hujan pada pos yang diamati (mm) 

n = Banyaknya pos hujan 

(ii) Metode Polygon Thiessen 

Metode Thiessen ditentukan dengan cara membuat polygon 

antar pos hujan pada suatu daerah kemudian tinggi hujan rata-rata 

dihitung dari jumlah perkalian antara tiap-tiap luas polygon dan 

tinggi hujannya dibagi dengan luas seluruh  daerah.  Luas  masing- 

masing  polygon  tersebut diperoleh  dengan   cara sebagai berikut : 

• Semua stasiun yang terdapat di dalam atau di luar daerah yang 

berpengaruh dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk 

jarring-jaring segitiga. 

• Pada masing-masing segitiga ditarik garis sumbu tegak lurus, 

dan semua garis sumbu tersebut membentuk polygon. 

• Luas daerah yang hujannya dianggap mewakili oleh salah satu 

stasiun yang bersangkutan adalah daerah yang dibatasi oleh 

polygon tersebut. 
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Metode ini cocok untuk menentukan tinggi hujan rata-rata, 

apabila pos hujannya tidak banyak dan tinggi hujannya tidak 

merata. 

  Rumus  : 
∑
∑=

i

ii

A
xRA

R   …………..(2.9) 

Di mana : 

R = Curah hujan rata-rata (mm) 

Ri =  Curah hujan pada pos yang diamati (mm) 

Ai =  Luas yang dibatasi garis polygon (Km2) 

(iii) Metode Rata-Rata Isohyet 

Metode isohyet ditentukan dengan cara menggunakan kontur 

tinggi hujan suatu daerah dan tinggi hujan rata-rata daerah dihitung 

dari jumlah perkalian tinggi hujan rata-rata diantara garis isohyet 

tersebut dibagi luas seluruh daerah. Metode ini cocok untuk daerah 

pegunungan dan yang berbukit-bukit.  

Rumus  : 

t

nn
n

A

RRARRARRARRA

R
)(

2
)(

2
)(

2
)(

2 143
3

32
2

21
1

++++++++
= . (2.10) 

Di mana : 

R = Curah hujan rata-rata (mm)  

A1- An = Luas daerah yang dibatasi oleh garis isohyet (km 2 ) 

R1- Rn = Tinggi curah hujan pada setiap garis isohyet (mm) 

At = Luas daerah total  (km 2 ) 

b. Analisis Curah Hujan Rencana  

Analisis curah hujan rencana ini ditujukan untuk mengetahui 

besarnya curah hujan harian maksimum dalam periode ulang tertentu 

yang nantinya dipergunakan untuk perhitungan debit banjir rencana. 

Metode yang umumnya dipakai untuk perhitungan curah hujan rencana 

diantaranya : 
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(i) Metode Gumbel 

Metode ini sering disebut metode extreme value type I. 

Variabel acak yang digunakan pada distribusi metode Gumbel ini 

menggunakan data tertinggi atau terendah dalam deretan sampel 

yang dipergunakan. Distribusi metode Gumbel ini kemudian 

digunakan untuk menghitung variabel acak dan harga ekstrim yang 

merupakan debit puncak rata – rata harian dan curah hujan rata–

rata. 

               Rumus   :  RT = R + Sd * Kr          ……… (2.11) 

Di mana : 

RT  = Curah hujan maksimum dengan periode ulang “T” 

R   = Curah hujan harian maksimum rata–rata 

Kr =  Faktor frekuensi Gumbel 

 = [0,78{-Ln (-Ln (1 – (1/TR))}-0,45] 

TR = Periode ulang 

Sd1 = Standar deviasi bentuk normal 

  = 2)(
1

1 xx
n i∑ −
−

 

(ii)   Distribusi Log Pearson Type III 

Metode ini menggunakan tiga macam parameter sehingga 

hasil yang didapat lebih akurat. 

Rumus : Rt = R + k* Sd2  …………. (2.12) 

Di mana : 

Rt =  Curah hujan rencana dengan periode ulang “t” 

R =  Curah hujan maksimum tahunan rata-rata 

Sd2 =  Standar deviasi bentuk logaritma untuk Pearson III 

 =  
1

)log(log 2

−

−∑
n

xxi
  

k =  Angka yang didapat dari tabel Pearson Type III 

berdasarkan nilai g dan periode ulang 
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g  =  3
2

3

))(2)(1(
)log(log

d

i

snn
xxn

−−

−∑  

n    =  jumlah data 

(iii) Metode Distribusi Normal 

Data yang digunakan adalah data curah hujan selama 

periode tertentu. 

Rumus  : Rt = R + k * Sd ……………..  (2.13) 

Di mana : 

Rt = Curah hujan rencana dengan periode ulang “t” 

R = Curah hujan harian maksimum rata-rata 

Sd = Standar deviasi 

  = ∑ −
−

2)(
1

1 xx
n i  

k = Faktor frekuensi distribusi normal 

c. Uji Jenis Sebaran 

Metode-metode yang digunakan untuk menetukan distribusi 

curah hujan akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Untuk itu 

perlu dilakukan pengujian untuk memperoleh metode distribusi yang 

paling cocok atau sesuai. Hal ini didapatkan dengan mencari nilai 

penyimpangan yang terkecil. Ada dua jenis uji keselarasan yaitu uji 

keselarasan Chi Square dan Smirnov Kolmogorov. Pada tes ini 

biasanya yang diamati adalah perbandingan nilai hasil pengamatan 

dengan nilai teoritis. Nilai pengamatan diperoleh dengan memplot data 

curah hujan dan nilai probabilitasnya pada kertas probabilitas. 

Uji keselarasan Chi Square 

Untuk uji keselarasan Chi Square dapat diperoleh dengan 

cara di bawah ini : 

   Rumus  :   ∑ −= EiEiOif /)( 22  ……… (2.14) 

Di mana : 
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2f  =  Harga Chi Square 

   Oi  =  Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-I 

   Ei  =  Jumlah nilai teorotis pada sub kelompok ke-I 

Dari hasil yang didapat, dicari penyimpangan dengan chi kuadrat 

kritis yang paling kecil, atau sering diambil 5%. Derajat 

kebebasan ini secara umum dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut :  

Rumus : DK = K – (P + 1)  …………. (2.15) 

Di mana : 

DK = Derajat kebebasan 

K    = Jumlah kelas 

 = 1 + 3,332 log n 

P = Banyaknya keterikatan (P=2 untuk distribusi normal 

dan binomial, P=1 untuk distribusi pearson dan 

gumbel) 

d. Intensitas Curah Hujan 

Curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam 

yang disebut dengan intensitas curah hujan. Hujan dalam intensitas 

yang besar umumnya terjadi dalam waktu pendek. Hubungan 

intensitas hujan dengan waktu hujan banyak di rumuskan, yang pada 

umumnya tergantung pada parameter setempat. Besarnya intensitas 

curah hujan berbeda-beda biasanya disebabkan oleh lamanya curah 

hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan rata-rata 

digunakan sebagai parameter debit banjir dengan menggunakan cara 

Rasional dan Storage Function. Ada banyak model untuk 

mengestimasi intensitas curah hujan rata-rata dari hujan harian. 

Beberapa rumus intensitas curah hujan yang sering digunakan 

diantaranya : 

(i) Rumus Mononobe 
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3/2

24 24
24 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

t
RI  ………….. (2.16) 

Di mana : 

  I = Intensitas hujan (mm/jam) 

  t = Waktu curah hujan (jam) 

  R24 = Curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

(ii) Rumus Talbot 

  
bt

aI
+

=            …………….(2.17) 

Di mana : 

  I = Intensitas curah hujan 

  t = Waktu curah hujan 

  a,b =Konstanta yang tergantung dari keadaan setempat 

 

(iii) Rumus Sherman 

  nt
cI =           ……………. (2.18) 

Di mana : 

  I = Intensitas curah hujan 

  t = Waktu curah hujan 

  c,n = Konstanta yang tergantung dari keadaan setempat 

(iv) Rumus Ishiguro 

  
bt

aI
+

=         ……………… (2.19) 

Di mana : 

  I = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

  t = Waktu curah hujan (menit) 

  a,b = Konstanta 
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2.6 ASPEK HIDROLIKA 

Aspek hidrolika dalam Tugas Akhir ini mencakup perencanaan 

komponen-komponen yang mendukung dalam pembangunan retarding pond. 

Adapun aspek hidrolika yang akan dipakai dalam pembangunan retarding 

pond antara lain: dimensi saluran, perencanaan kolam tampungan, 

perencanaan pompa, dan perencanaan pintu air. Berikut penjabaran lebih 

lanjut mengenai aspek hidrolika yang digunakan : 

 

2.6.1 Perencanaan Dimensi Saluran 

Untuk menentukan dimensi saluran drainase dalam hal ini, diasumsikan 

bahwa kondisi aliran air adalah dalam kondisi normal (steady uniform flow) di 

mana aliran mempunyai kecepatan konstan terhadap jarak dan waktu (Suripin, 

2000). Rumus yang sering digunakan adalah rumus Manning. 

Q = V. A 

  2
1

3
2

..1 IR
n

V =  ;   Di mana : 

Q = debit banjir rencana yang harus dibuang lewat saluran drainase (m3/dt) 

V = Kecepatan aliran rata-rata (m/dt) 

A = (b + mh).h =Luas potongan melintang aliran (m2) 

R = A/P = jari-jari hidrolis (m) 

P = b + 2h(m2 +1)1/2 = keliling basah penampang saluran (m) 

b = lebar dasar saluran (m) 

h = kedalaman air (m) 

I = kemiringan energi/ saluran 

n = koefisien kekasaran Manning 

m = kemiringan talud saluran ( 1 vertikal : m horisontal) 

Faktor-faktor yang berpengaruh didalam menentukan harga koefisien 

kekasaran Manning (n) adalah sebagai berikut : 

a. kekasaran permukaan saluran. 

b. vegetasi sepanjang saluran. 

c. ketidakteraturan saluran. 
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d. trase saluran landas. 

e. pengendapan dan penggerusan. 

f. adanya perubahan penampang. 

g. ukuran dan bentuk saluran. 

h. kedalaman air. 

 
Tabel 2.4  Harga koefisien Manning (n) untuk saluran seragam 

Jenis saluran Keterangan n 

Tanah lurus & 

seragam 

Bersih baru 0,018 

Bersih telah melapuk 0,022 

Berkerikil 0,025 

Berumput pendek, sedikit tanaman 

pengganggu 
0,027 

Saluran alam Bersih lurus 0,030 

Bersih berkelok-kelok 0,040 

Banyak tanaman pengganggu 0,070 

Dataran banjir berumput pendek-tinggi 0,030-0,035 

Saluran di belukar 0,050-0,100 

Beton Gorong-gorong lurus dan bebas kotoran 0,011 

Gorong-gorong dengan lengkungan dan 

sedikit tanaman pengganggu 
0,013 

Beton dipoles 0,012 

Saluran pembuang dengan bak kontrol 0,015 

(Suripin, 2000) 

 

Tabel 2.4 di atas dapat dipakai apabila material saluran pada dinding dan 

dasarnya adalah seragam, tetapi apabila saluran yang dasar dan dindingnya 

mempunyai koefisien kekasaran yang berbeda (beda material), misalnya 

dinding saluran adalah lapisan batu belah, sedangkan dasar saluran merupakan 

tanah asli maka koefisien kekasaran (n) rata-ratanya dapat dihitung dengan 

rumus:                        n rt = (P1 . n1
1,5 + 2P2 . n1,5) 2/3 / P 2/3 
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Untuk menjaga terhadap loncatan air akibat bertambahnya kecepatan 

serta kemungkinan adanya debit air yang datang lebih besar dari perkiraan 

juga untuk memberi ruang bebas pada aliran maka diperlukan ruang bebas 

(free board) yang besarnya tergantung pada fungsi saluran. Besarnya nilai 

tinggi jagaan tergantung pada besarnya debit banjir yang lewat klasifikasi 

saluran (primer, sekunder, tersier) dan daerah yang dilalui apakah memerlukan 

tingkat keamanan yang tinggi, sedang, atau rendah, seperti tampak pada Tabel 

2.5. (Al Falah, 2002) 

 
Tabel 2.5 Nilai tinggi jagaan menurut klasifikasi daerah 

Klasifikasi daerah 
Klasifikasi saluran 

Primer Sekunder Tersier 

Kota raya 90 60 30 

Kota besar 60 60 20 

Kota sedang 40 30 20 

Kota kecil 30 20 15 

Daerah industri 40 30 20 

Daerah pemukiman 30 20 15 

Sumber : (Kriteria perencanaan DPU Pengairan) 

Selain itu pengaruh aliran tidak normal (back water/air balik) juga 

diperhitungkan dalam perencanaan dimensi saluran. Aliran tidak normal yaitu 

aliran dengan kedalaman airnya berubah secara berangsur-angsur dari 

kedalaman tertentu (>H normal) sampai kembali ke kedalaman air normal. 

Hal ini diakibatkan adanya pembendungan di bagian hulunya (kedalaman air 

di bagian hilirnya lebih besar dibandingkan dengan kedalaman air normal), 

misal adanya muka air laut pasang. Dengan adanya muka air laut pasang, 

maka akan terjadi efek backwater yang mengkibatkan muka air di saluran 

bertambah tinggi. Dalam perhitungan ini, metode yang dipakai untuk 

menghitung panjangnya pengaruh backwater atau menghitung kedalaman air 

pada jarak tertentu dari hilir adalah metode tahapan langsung / direct step 

method.  
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Gambar 2.7 Gradually Varied Flow. 

 

Rumus kekekalan energi (Suripin, 2000) : H1 = H2 + Hf.  

 
∆x = H1 - H2 / So – Sf rt. 

Sf rt = (Sf1 + Sf2) / 2 

Di mana : 

 = tinggi kecepatan di hulu (α = 1) 

 = tinggi kecepatan di hilir (α = 1) 

H1 = tinggi energi di titik 1. (m) 

H2 = tinggi energi di titik 2. (m) 

Y1 = kedalaman air di potongan 1. (m) 

Y2 = kedalaman air di potongan 2. (m) 

Z1 = elevasi dasar sungai terhadap datum di titik 1. (m) 

Z2 = elevasi dasar sungai terhadap datum di titik 2. (m) 

he = 0 (menurut hukum kekekalan energi). 

hf = Sf . ∆x 

So = kemiringan dasar saluran 

Sw = kemiringan muka air. 

Sf = kemiringan garis energi. 

∆x = panjang pengaruh backwater. (m) 
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2.6.2 Perencanaan Kolam Tampungan 

Untuk menghitung volume tampungan serta kapasitas pompa 
dilakukan berdasarkan hidrograf banjir yang masuk ke pompa dan kolam 
sebagai berikut : 

 
 
 

 

 

 

 
Gambar 2.8  Perhitungan kapasitas pompa dan volume tampungan 

Apabila kapasitas pompa ditentukan, maka volume tampungan dapat 
dihitung dengan rumus : 

max.2
..)max( 2

Q
tcnQpQVt −

=
 

Apabila volume tampungan ditentukan, maka kapasitas pompa dapat 
dihitung dengan rumus berikut ini : 

5.0).(
.max.2max

Vtn
VtQQQp −=

 (m3/s) 
Keterangan : 

Vt  = Volume tampungan total (m3) 
Qp  = Kapasitas pompa (m3/s) 

Qmax = Debit banjir max (m3/s) 

n.tc  = Lama terjadinya banjir (s) 

Perencanaan kapasitas kolam berdasarkan pada perhitungan debit 
banjir rencana yang masuk ke kolam dari saluran (inlet) dan debit rencana 
yang keluar/ dipompa. Adapun untuk volume tampungan kolam terdiri dari 
tiga komponen, yaitu : 

a. Volume tampungan di kolam retensi (Vk) (m3) 

b. Volume genangan yang diizinkan terjadi (Vg) (m3) 



 
ARHAM BAHTIAR A        L2A0 06 021   2-30 
PRIYO HADI WIBOWO       L2A0 06 101 

c. Volume tampungan di saluran drainase (Vs) (m3) 

Maka :     Vol.total  = Vk + Vg + Vs.  

Dengan Vk = P kolam * L kolam * H 

Seperti tampak pada Gambar 2.9 berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Volume tampungan di kolam 

 

Tampungan mati berfungsi untuk menampung sedimen. Volume 

tampungan tergantung pada laju erosi dan tenggang waktu antar 

pengerukan.Ketinggian muka air saluran (Hmax) di kolam harus menjamin 

dapat melayani dapat melayani jaringan saluran drainase dan saluran 

kolektor agar debit banjir dapat masuk ke kolam tanpa adanya pangaruh 

back water atau muka air maksimum di kolam lebih rendah dari pada muka 

air banjir maksimum di bagian hilir saluran. Sedang penentuan tinggi muka 

air minimum tergantung dari ketinggian muka air tanah agar tidak terjadi 

rembesan. 

Volume tampungan di saluran drainase tergantung dari panjang (L), 

lebar saluran (B) dan kedalaman air di saluran (H). Sedangkan untuk volume 

genangan tergantung dari kedalaman genangan yang diizinkan dan luas 

genangan yang terjadi. Semakin dalam genangan semakin luas daerah yang 

tergenang. Besarnya kedalaman genangan yang diizinkan (t) adalah 10-20 

cm dan luas genangan yang terjadi diasumsikan (x) antara 10-20% dari luas 

daerah tangkapan (A). (Al Falah, 2002) 

Vg = 0,01 * t * A  (m3) 

 Catatan :  t dalam meter, x dalam %, dan A dalam m2. 

Muka air minimum

Dasar kolam

H 

Tampungan mati 

Tinggi jagaan Muka air maksimum
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2.6.3 Perencanaan Pintu Air 

Perhitungan dimensi pintu air dapat dihitung bedasarkan debit banjir 

maksimum (Qmax) yaitu sebagai berikut :  

Qmax = 0,278 . C . I . A   (m³/dtk) 

Rumus yang akan dipakai untuk menghitung dimensi pintu air 

tergantung pada kondisi aliran di pintu air yaitu aliran tengelam dan aliran 

bebas. Sedangkan kondisi aliran tergantung pada beda tinggi antara muka air 

di bagian hulu dan muka air di bagian hilir pintu. Kondisi tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.10 berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Kondisi aliran di pintu air 

a. Untuk aliran tenggelam : ∆h < 0,333H 

Dipakai rumus : Qmax = m * b * h (2g *∆h)1/2 

b. Untuk aliran bebas : ∆h ≥ 0,333H 

Dipakai rumus : Qmax = m * b * hkr (2g *∆hkr)1/2 

Di mana : 

b = lebar pintu (m) 

m = koefisien debit; tergantung dari bentuk ambang (ambang kotak 

m=0,6). 

H = kedalaman air di bagian hilir (m) 

h = kedalaman air di bagain hulu (m) 

∆h = H – h  (m) 

g = gaya gravitasi (m/dtk2) 

hkr = kedalaman air kritis di bagian hilir (m) 

∆hkr = beda tinggi kritis ; 0,333H            (m) 
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2.6.4 Perencanaan Pompa 

Daerah di mana kolam tampungan dibangun umumnya merupakan 

daerah dengan topografi datar bahkan memiliki elevasi muka tanah lebih 

rendah dibanding dengan elevasi muka air banjir dan muka air laut pasang, 

sehingga pada daerah tersebut akan sering terjadi genangan. Oleh karena itu 

komponen pompa sangat penting, karena genangan yang terjadi dapat segera 

dialirkan keluar. 

Jika sebuah pompa difungsikan untuk menaikkan air dari suatu 

elevasi ke elevasi lain dengan selisih elevasi muka air Hs, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.15, maka daya yang digunakan oleh pompa 

untuk menaikkan zat cair setinggi Hs adalah sama dengan tinggi Hs 

ditambah dengan kehilangan energi selama pengaliran. Kehilangan energi 

adalah sebanding dengan penambahan tinggi elevasi sehingga efeknya sama 

dengan jika pompa menaikkan air setinggi H=Hs+Σhf. Dalam gambar 

tersebut tinggi kecepatan diabaikan sehingga garis energi berimpit dengan 

garis tekanan. (Bambang Triatmodjo, Hidraulika II) 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11  Pengaliran air dengan pompa 

Kehilangan energi terjadi pada pengaliran pipa 1 dan 2 yaitu sebesar 

hf1 dan hf2. Pada pipa 1 yang merupakan pipa hisap, garis tenaga (dan 

tekanan) menurun sampai di bawah pipa. Bagian pipa di mana garis tekanan 

di bawah sumbu pipa mempunyai tekanan negatif. Sedang pipa 2 merupakan 

pipa tekan. Daya yang diperlukan pompa untuk menaikkan air adalah :  

D = Q . H . γ air / η (kgf m/d)   atau   D = Q . H . γ air / 75 η    (HP) 

H = Hs + Σhf 
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Di mana :  

D = Daya pompa (  1Nm/d = 1 watt = 75 HP). 

Q  = Debit banjir (m3/s) 

Σhf = kehilangan energi dalam pipa  (m) 

Hs  = tinggi hisap statik (m) 

γ air = berat jenis air  (1000 kgf/m3) 

η = efisiensi pompa (umumnya 85%). 

 Ada beberapa jenis pompa tergantung dari konstruksi, kapasitas, 

dan spesifikasinya. Adapun jeni-jenis pompa secara umum dapat dilihat 

dalam Tabel 2.6 berikut. 

 
Tabel 2.6 Jenis-jenis Pompa 

Klasifikasi Jenis Tipe Catatan 

Pompa 
turbo 

Pompa 
sentrifugal 

Turbo

Sumbu 
horisontal

Terdapat isapan tunggal, isapan ganda, 
dan beberapa tingkat yang sesuai untuk 
kapasitas kecil dengan beda tinggi tekan 

besar 

Sumbu 
vertikal 

Volut 

Sumbu 
horisontal 

 

Sumbu 
vertikal 

Pompa 
aliran 
semi 
aksial 

Sumbu horisontal 

 
Terdapat 1 tingkat dan beberapa tingkat 

yang sesuai untuk kapasitas besar dengan 
beda tinggi tekan sedang 

Sumbu vertikal 

Pompa 
aliran 
aksial 

Sumbu horisontal 

 
Terdapat 1 tingkat dan beberapa tingkat 

yang sesuai untuk kapasitas besar dengan 
beda tinggi tekan kecil 

Sumbu vertikal 

Pompa 
volumetrik 

Pompa 
torak  

Sesuai untuk kapasitas kecil dengan beda 
tinggi tekan besar seperti pompa sayap 
dan pompa injeksi bahan bakar untuk 

mesin diesel 
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Pompa 
putar  

Sesuai untuk kapasitas kecil dengan beda 
tinggi tekan besar seperti pompa gigi dan 

pompa sekrup 

Pompa 
khusus 

Pompa jet  
Sesuai untuk kapasitas kecil dengan beda 
tinggi tekan besar seperti pompa sumur 

dalam 

Pompa jet 
udara  

Sesuai untuk kapasitas kecil dengan beda 
tinggi tekan besar seperti pompa sumur 

dalam 

Pompa 
gesek  

Sesuai untuk kapasitas kecil dengan beda 
tinggi tekan besar seperti pompa rumah 

tangga 

(Suyono Sosrodarsono, 1994 
) 

Untuk jenis pompa drainase umumnya digunakan pompa turbo, seperti 

pompa aliran aksial (axial flow) atau pompa aliran semi aksial (mix flow) 

untuk tinggi tekan yang rendah. Sedangkan untuk tinggi tekan yang besar, 

digunakan pompa valut (valut pump). 

 

 

2.7 PARAMETER PEMILIHAN DESAIN 

Dalam menetukan alternatif desain diperlukan adanya parameter yang menjadi 

pertimbangan untuk penentuan desain. Berikut disajikan parameter-parameter 

pemilihan alternatif desain ( Katsuhito Miyake, (WEC) Japan) 

a. Perbaikan Sungai (River Improvement) 

- Perbaikan dasar penampang (contoh; pengerukan dasar sungai, 

perbaikan dasar tanggul, dan sebagainya) 

- Konstruksi retarding pond dengan memperhatikan jalur banjir 

(floodways). 

b. Pengendalian Debit Banjir (Runoff Control) 

- Daerah Penyimpanan 



 
ARHAM BAHTIAR A        L2A0 06 021   2-35 
PRIYO HADI WIBOWO       L2A0 06 101 

• Konservasi alam yang berarti daerah untuk penyimpanan debit 

banjir sementara harus memeperhatikan daerah resapan dan 

konservasi air tanah. 

• Konstruksi retarding pond harus cocok/sesuai dengan 

pemanfaatan lahan sekitar. 

• Pemasangan perkerasan pada dasar pond sebisa mungkin 

dibuat agar dapat meresapkan air sisa dalam tampungan yang 

telah dibuang melalui pompa. 

 

- Daerah Yang Diselamatkan 

• Pengawasan terhadap tata guna lahan 

• Pengawasan terhadap daerah yang diselamatkan setelah 

adanaya pembangunan retarding pond. 

- Daerah Sisanya 

• Pengembangan dan penambahan fasilitas drainase pada 

wilayah tersebut 

• Konstruksi untuk fasilitas pelengkap tampungan seperti pintu 

air, rumah pompa, tanggul laut, dan pintu pasang surut. 

c.  Peminimalisasian Kerugian Yang Ditimbulkan (Damage Mitigation) 

- Pembentukan suatu sistem untuk pemberian peringatan dan 

pelaksanaan evakuasi seandainya terjadi pembebasan lahan yaitu 

dengan sosialisasi terhadap warga mengenai manfaat pembangunan 

retarding pond dan fasilitasnya dan dampak yang ditimbulkan dari 

pembangunan tersebut untuk warga. 

- Mempublikasikan mengenai sejarah genagan banjir rob yang terjadi 

dengan menunjukkan peta genangan rob hasil survey yang telah 

dilakukan. 

Untuk lebih jelas pemahaman mengenai parameter pemilihan desain berikut 

ditampilkan Comprehensive flood management measures dalam bentuk gambar. 
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Gambar 2.12 Comprehensive flood management measures 

Sumber: Katsuhito Miyake, Water Resources Environment Technology Center (WEC) Tokyo, 

Japan 

 

 

2.8 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

Pada dasaranya pengertian dari rencana anggaran biaya dilihat dari tiap kata 

adalah sebagai berikut ; 

• Rencana 

Himpunan planning, termasuk detail/penjelasan dan tata cara pelaksanaan 

pembuatan sebuah bangunan, terdiri dari : bestek dan gambar bestek. 

• Anggaran 

Perkiraan/perhitungan biaya suatu bangunan berdasarkan bestek dan 

gambar bestek. 

• Biaya 

Besar pengeluaran yang berhubungan dengan borongan yang tercantum 

dalam persyaratan-persyaratan yang terlampir. 
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Dari pengertian diatas kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa rencana 

anggaran biaya adalah satu kesatuan planning (rencana) untuk merencanakan 

keseluruhan biaya proyek suatu bangunan yang sudah direncanakan berdasarkan 

DED (Detail Engineering Desain) yang terpilih dan analisa harga satuan pekerjaan 

standar acuan yang disusun sesuai tata cara pelaksanaan teknis administrasi. 

Dalam menyusun rencana anggaran biaya ada tiga istilah yang harus 

dibedakan, yaitu : harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan 

pekerjaan. 

• Harga Satuan Bahan 

 Merupakan kumpulan suatu daftar harga-harga bahan di pasaran. 

• Harga Satuan Upah 

Merupakan upah tenaga kerja yang didapatkkan di lapangan, kemudian 

dikumpulkan dan dicatat dalam suatu daftar harga satuan upah. 

• Harga Satuan Pekerjaan 

Sebelum menyusun dan menghitung harga satuan pekerjaan, seseorang 

harus mampu menguasai cara penggunaan BOW. BOW (Burgerlijke 

Openbare Werken) yaitu suatu ketentuan umum yang ditetapkan Dir. 

BOW tanggal 28 Februari 1921 Nomor 5372 A pada zaman pemerintahan 

Belanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.13  Urutan Pembuatan RAB (Soeharto,1995) 
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Pada dasarnya sebelum kita mengetahui pihak-pihak yang berperan dalam 

pekerjaan tersebut, kita memerlukan sumber daya (resource) seperti bahan, tenaga 

kerja, peralatan, dan sebagainya. Masalah keuangan mencakup biaya dan 

pendapatan proyek serta penerimaan dan pengeluaran kas sangat berpengaruh. 

Dalam hal ini profitabilitas dan likuiditas terkait erat. Untuk menjamin adanya 

profitabilitas dan likuiditas proyek, maka perlu dibuat anggaran biaya proyek. 

Total biaya yang dikeluarkan pada suatu proyek dapat dilihat pada bagan 

sebagai berikut : 

 
Gambar 2.14 Klasifikasi Perkiraan Biaya Proyek (Soeharto, 1995) 

 

Secara umum biaya dalam suatu proyek dapat dikelompokkan menjadi biaya 

tetap dan tidak tetap. Modal tetap merupakan bagian dari biaya proyek yang 

digunakan untuk menghasilkan biaya proyek yang digunakan untuk menghasilkan 

produk yang diinginkan, mulai dari studi kelayakan semua konstruksi atau 

instalasi tersebut dapat berjalan penuh. Sedangkan modal kerja merupakan biaya 

yang digunakan untuk menutupi kebutuhan pada awal operasi. 
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Selain pembagian biaya di atas, biaya dapat dilihat dari perspektif lain, yaitu 

biaya pemilik (owner cost) dan biaya kontraktor, serta biaya lingkup kerja pemilik 

(owner scope). Biaya pemilik (owner cost) meliputi biaya-biaya administrasi 

pengelolaan proyek oleh pemilik, pembayaran kepada konsultan, royalty, ijin-ijin, 

dan pajak. Biaya kontraktor merupakan biaya yang dibebankan oleh kontraktor 

kepada pemilik proyek atas jasa yang telah diberikan. 

Owner scope adalah biaya untuk menutup pengeluaran bagi pelaksanaan 

pekerjaan fisik yang secara administratif ditangani langsung oleh permilik (tidak 

diberikan kepada kontraktor atau kontraktor utama). Umumnya berupa fasilitas 

diluar instansi, misalnya pembangunan perumahan pegawai, telekomunikasi, dan 

infrastruktur pendukung lainnya. 

 

 
Gambar 2.15 Biaya-Biaya Proyek (Sumber : Soeharto, 1995) 

 

Biaya langsung (direct cost) yaitu himpunan pengeluaran untuk tenaga kerja, 

bahan, alat-alat, dan sub kontraktor. Apabila durasi dipercepat, maka pada 

umumnya biaya langsung secara total akan semakin tinggi. 

Biaya tidak langsung (indirect cost) yaitu himpunan pengeluaran untuk 

overhead, pengawasan resiko-resiko, dan lain-lain. Biaya ini mempunyai sifat 

bahwa apabila durasi dipercepat, maka secara total akan semakin tinggi. 
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2.9 JARINGAN KERJA 

Jaringan kerja (network) didefinisikan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari 

serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. 

Jaringan ini disusun berdasarkan urutan kegiatan tertentu. Jaringan kerja 

menunjukkan hubungan yang logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara 

pembiayaan, dan waktu penyelesaian proyek. 

Data–data yang diperlukan untuk membuat rencana jaringan kegiatan antara 

lain 

a. Metode pelaksanaan proyek konstruksi yang akan dilaksanakan. Metode 

pelaksanaan akan mempengaruhi kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan. 

b. Daftar semua kegiatan untuk proyek tersebut. 

c. Durasi waktu dari masing–masing kegiatan. 

d. Urutan–urutan pelaksanaan kegiatan. 

e. Ketergantungan atau hubungan timbal balik antara kegiatan satu dan lainnya. 

Langkah–langkah utama dalam menyusun jaringan kerja antara lain 

a. Tentukan  metode pelaksanaan dan proyek yang akan dilaksanakan. 

b. Membuat perkiraan daftar rincian kegiatan beserta durasi waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. 

c. Susunlah hubungan timbal balik atau urutan logis antara kegiatan yang satu 

dengan lainnya. 

d. Pertimbangkan kegiatan–kegiatan mana yang dilaksanakan lebih dahulu, 

kegiatan mana yang mengikutinya atau kegiatan apa yang harus 

dilangsungkan secara bersamaan. Misalnya, dalam membangun rumah, maka 

kegiatan menggali tanah dikerjakan lebih dahulu sebelum membuat pondasi 

rumah, dan pekerjaan pondasi dikerjakan lebih dahulu sebelum membuat 

tembok, demikian seterusnya. 

e. Buatlah diagram jaringan kerja untuk menggambarkan hubungan 

ketergantungan antar kegiatan di atas. 
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atau 

 

f. umumnya jaringan kerja menggunakan simbol sebagaimana disajikan pada 

Tabel berikut.  

g. Langkah terakhir memulai perhitungan teknis jaringan kegiatan. 

 

Tabel 2.7 Simbol yang digunakan pada jaringan kerja 

Simbol Arti Fungsi 

 

Peristiwa/kejadian 
(event) 

Peristiwa menunjukkan titik waktu mulainya/ 
selesainya suatu kegiatan, dan tidak mempunyai 
jangka waktu. 

 kegiatan (activity) Kegiatan membutuhkan jangka waktu (durasi) 
dan sumberdaya. 

 
kegiatan semu 
(dummy) 

Kegiatan yang berdurasi nol, tidak 
membutuhkan sumberdaya. 
 

dewasa ini bagan balok digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan 

memahami angka–angka hasil perencanaan jaringan kerja (network planning). 

Berikut ini akan ditampilkan visualisasi dari hasil perencanaan jaringan kerja di 

atas ke dalam bagan balok, sehingga lebih mudah untuk dipahami. 
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Gambar 2.16 Visualisasi jaringan kerja dalam diagram balok 


