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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

2.1  Uraian Umum 

Dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air di suatu aliran sungai 

diperlukan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang saling mendukung demi 

kesempurnaan hasil perencanaan. Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain 

geologi, hidrologi, hidrolika, mekanika tanah, dan ilmu lainnya yang mendukung. 

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 perencanaan konstruksi 

bendung, perlu adanya pendekatan teori untuk menentukan spesifikasi-spesifikasi 

yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pekerjaan konstruksi tersebut. 

 

2.2 Analisis Debit Banjir Rencana 

Analisa debit banjir digunakan untuk menentukan besarnya debit banjir 

rencana pada suatu DAS. Debit banjir rencana merupakan debit maksimum 

rencana di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang tertentu yang dapat 

dialirkan tanpa membahayakan lingkungan sekitar dan stabilitas sungai. Data 

untuk penentuan debit banjir rencana adalah data curah hujan, dimana curah hujan 

merupakan salah satu dari beberapa data yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan besarnya debit banjir rencana baik secara rasional, empiris 

maupun statistik. 

Adapun langkah-langkah dalam analisis debit banjir adalah sebagai 

berikut : 

1. Menentukan DAS beserta luasnya  

2. Menentukan curah hujan maksimum tiap tahunnya dari data curah hujan 

yang ada 

3. Menganalisis curah hujan rencana dengan periode ulang T tahun 
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4. Menghitung debit banjir rencana berdasarkan curah hujan rencana pada 

periode ulang T tahun. 

2.2.1    Perhitungan Curah Hujan Rata-Rata Daerah Aliran Sungai 

Hal yang penting dalam pembuatan rancangan dan rencana adalah 

distribusi curah hujan.  Distribusi curah hujan adalah berbeda-beda sesuai dengan 

jangka waktu yang ditinjau yakni curah hujan tahunan ( jumlah curah hujan dalam 

setahun), curah hujan bulanan ( jumlah curah hujan sebulan), curah hujan harian 

(jumlah curah hujan 24 jam), curah hujan per jam. 

Analisis frekuensi diperlukan seri data hujan yang diperoleh dari pos 

penakar hujan, baik yang manual maupun yang otomatis. Analisis frekuensi ini 

didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh 

probabilitas besaran hujan yang akan datang. Dengan angggapan bahwa sifat 

statistik kejadian hujan yang akan datang masih sama dengan sifat statistik 

kejadian hujan masa lalu (Suripin, 2004). 

Ada tiga metode yang biasa digunakan untuk mengetahui besarnya curah 

hujan rata-rata pada suatu DAS, yaitu sebagai berikut : 

2.2.1.1   Cara Rata-rata Aljabar  

Cara ini adalah cara yang paling sederhana. Metode rata-rata hitung 

dengan menjumlahkan curah hujan dari semua tempat pengukuran selama satu 

periode tertentu dan membaginya dengan banyaknya tempat pengukuran. Jika 

dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai berikut (Sri Harto, 1993) : 

 

 

dimana  

R   =  curah hujan rata-rata (mm) 

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

n   =  banyaknya stasiun hujan 
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Gambar 2.1 Sketsa Stasiun Curah Hujan Cara Rata-rata Aljabar 

2.2.1.2   Cara Poligon Thiesen 

Cara ini memperhitungkan luas daerah yang mewakili dari stasiun–

stasiun hujan yang bersangkutan, untuk digunakan sebagai faktor bobot dalam 

perhitungan curah hujan rata-rata. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah 

sebagai berikut (Sri Harto, 1993) : 

 

                 
 

 

   

 

dimana,  

R  = curah hujan rata-rata (mm) 

R1, R2 ,...,Rn   = curah hujan masing-masing stasiun (mm) 

W1, W2,...,Wn = faktor bobot masing-masing stasiun yaitu % daerah pengaruh 

terhadap luas keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2..2 Pembagian Daerah dengan Cara Poligon Thiesen 
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2.2.1.3   Cara Isohyet 

 Isohyet adalah garis lengkung yang merupakan harga curah hujan yang 

sama. Umumnya sebuah garis lengkung menunjukkan angka yang bulat. Isohyet 

ini diperoleh dengan cara interpolasi harga-harga curah hujan yang tercatat pada 

penakar hujan lokal (Rnt). Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai 

berikut (Sri Harto, 1993): 

R  = 
∑
∑

i

ii

A
RxA

 

dimana,  

R  = curah hujan rata-rata (mm) 

Ri  = curah hujan stasiun i ( mm ) 

Ai = luas DAS stasiun i ( km2 ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Pembagian Daerah dengan Cara Isohyet 

  

Dari beberapa metode di atas, kami memilih menggunakan metode Thiessen. 

2.2.2     Perhitungan Curah Hujan Rencana 

2.2.2.1  Pengukuran Dispersi 

 Setelah mendapatkan curah hujan rata-rata dari beberapa stasiun yang 

berpengaruh di daerah aliran sungai, selanjutnya dianalisis secara statistik untuk 

mendapatkan pola sebaran yang sesuai dengan sebaran curah hujan rata-rata yang 

ada. Pada kenyataannya bahwa tidak semua varian dari suatu variabel hidrologi 

terletak atau sama dengan nilai rata-ratanya. Variasi atau dispersi adalah besarnya 
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derajat atau besaran varian di sekitar nilai rata-ratanya. Cara mengukur besarnya 

dispersi disebut pengukuran dispersi (Soewarno, 1995). 

Adapun cara pengukuran dispersi antara lain : 

a. Deviasi Standar (S) 

b. Koefisien Skewness (Cs)  

c. Pengukuran Kurtosis (Ck) 

d. Koefisien Variasi (Cv)  

a. Standar Deviasi ( S ) 

Ukuran sebaran yang paling banyak digunakan adalah deviasi standar. Apabila 

penyebaran sangat besar terhadap nilai rata-rata maka nilai Sx akan besar, 

akan tetapi apabila penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-rata maka 

nilai Sx akan kecil. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai 

berikut (Soewarno, 1995) : 

S = 
1

)(
1

2

−

−∑
=

n

XXi
n

i  

dimana,  

S = Standar Deviasi 

Xi = curah hujan minimum (mm/hari) 

X  = curah hujan rata-rata (mm/hari) 

n = lamanya pengamatan 

b.  Koefisien Skewness ( Cs ) 

Kemencengan ( skewness ) adalah ukuran asimetri atau penyimpangan 

kesimetrian suatu distribusi. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah 

sebagai berikut (Soewarno, 1995) : 

Cs 3

1
3 )(

)2)(1(
XXi

Sxnn
n n

i
−

−−
= ∑

=  
dimana, 

CS = koefisien kemencengan 

Xi = nilai variat 
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X  = nilai rata-rata 

n = jumlah data 

S = standar deviasi 

c. Koefisien Kurtosis ( Ck ) 

Kurtosis merupakan kepuncakan ( peakedness ) distribusi. Biasanya hal ini 

dibandingkan dengan distribusi normal yang mempunyai Ck = 3 dinamakan 

mesokurtik, Ck < 3 berpuncak tajam dinamakan leptokurtik, sedangkan Ck > 3 

berpuncak datar dinamakan platikurtik.  

 
Gambar 2.4 Koefisien Kurtosis 

 

Rumus koefisien kurtosis adalah (Soewarno, 1995): 

Ck = ∑
=

−
−−−

n

i

XXi
Sxnnn

n
1

4
4

2

)(
)3)(2)(1(  

dimana, 

Ck = koefisien kurtosis 

Xi = nilai variat 

X  = nilai rata-rata 

n = jumlah data 

S = standar deviasi 

d. Koefisien Variasi ( Cv ) 

Koefisien variasi adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dengan nilai 

rata-rata hitung dari suatu distribusi. Koefisien variasi dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Soewarno, 1995): 
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Cv = 
X
S

 
dimana, 

Cv = koefisien variasi  

S = standar deviasi 

X  = nilai rata-rata 

2.2.2.2  Pemilihan Jenis Sebaran 

  Dalam statistik dikenal beberapa jenis distribusi, diantaranya yang banyak 

digunakan dalam hidrologi adalah : 

a. Distribusi normal 

b. Distribusi log normal 

c. Distribusi Gumbel 

d. Distribusi log Pearson III  

Dengan mengikuti pola sebaran yang sesuai selanjutnya dihitung curah 

hujan rencana dalam beberapa metode ulang yang akan digunakan untuk 

mendapatkan debit banjir rencana.  

a. Metode Distribusi Normal 

Dalam analisis hidrologi distribusi normal banyak digunakan untuk menganalisis 

frekuensi curah hujan, analisis statistik dari distribusi curah hujan tahunan, debit 

rata-rata tahunan. Distribusi normal atau kurva normal disebut pula distribusi 

Gauss. 

 

Xt = X  + z Sx 

 

dimana,  

Xt  = curah hujan rencana (mm/hari) 

X  = curah hujan maksimum rata-rata (mm/hari) 
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Sx = standar deviasi = 2
1 )(

1
1 XX

n
−Σ

−
  

z       = faktor frekuensi ( Tabel 2.1 ) (Ir C.D Soemarto, 1999) 

 

Tabel 2.1 Nilai Koefisien Untuk Distribusi Normal 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 

0.00 0.84 1.28 1.71 2.05 2.33 

 

b. Metode Distribusi Log Normal 

Distribusi Log Normal, merupakan hasil transformasi dari distribusi Normal, yaitu 

dengan mengubah varian X menjadi nilai logaritmik varian X. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan metode ini adalah sebagai berikut : 

 

Xt = X  + Kt . Sx 

 

dimana,  

Xt = besarnya curah hujan yang mungkin terjadi pada periode ulang T tahun 

(mm/hari) 

Sx =  Standar deviasi = 2
1 )(

1
1 XX

n
−Σ

−
  

X  = curah hujan rata-rata (mm/hari) 

Kt = Standar variabel untuk periode ulang tahun ( Tabel 2.2 ) (Ir C.D 

Soemarto,1999) 

 

Tabel 2.2 Nilai Koefisien Untuk Distribusi Log Normal 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 

0.00 0.84 1.28 1.71 2.05 2.33 
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c. Metode Distribusi Gumble 

Xt = ⎯X + 
n

nt

S
)Y-(Y

 × Sx 

dimana,            

Xt   =  curah hujan rencana dalam periode ulang T tahun (mm/hari) 

⎯ X  =   curah hujan rata-rata hasil pengamatan  (mm/hari) 

Yt  =   reduced variabel, parameter Gumbel untuk periode T tahun ( Tabel 2.5 ) 

(Ir C.D Soemarto, 1999) 

Yn   =   reduced mean, merupakan fungsi dari banyaknya data (n) ( Tabel 

2.3 ) (Ir C.D Soemarto,1999) 

Sn   =   reduced standar deviasi, merupakan fungsi dari banyaknya data (n) ( Tabel 

2.4 ) (Ir C.D Soemarto,1999) 

Sx  =  standar deviasi = 
1-n

)X-(Xi 2∑              

Xi  =  curah hujan maksimum (mm) 

n  =  lamanya pengamatan 

 

Tabel 2.3 Reduced Mean (Yn) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0.4952 0.4996 0.5035 0.507 0.51 0.5128 0.5157 0.5181 0.5202 0.522 

20 0.5236 0.5252 0.5268 0.5283 0.5296 0.53 0.582 0.5882 0.5343 0.5353

30 0.5363 0.5371 0.538 0.5388 0.5396 0.54 0.541 0.5418 0.5424 0.543 

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 0.553 0.5533 0.5535 0.5538 0.554 0.5543 0.5545

70 0.5548 0.555 0.5552 0.5555 0.5557 0.5559 0.5561 0.5563 0.5565 0.5567

80 0.5569 0.557 0.5572 0.5574 0.5576 0.5578 0.558 0.5581 0.5583 0.5585

90 0.5586 0.5587 0.5589 0.5591 0.5592 0.5593 0.5595 0.5596 0.8898 0.5599

100 0.56          
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Tabel 2.4 Reduced Standard Deviasi (Sn) 

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 1.0915 1.0961 1.1004 1.1047 1.108 

30 1.1124 1.1159 1.1193 1.226 1.1255 1.1285 1.1313 1.1339 1.1363 1.1388 

40 1.1413 1.1436 1.1458 1.148 1.1499 1.1519 1.1538 1.1557 1.1574 1.159 

50 1.1607 1.1623 1.1638 1.1658 1.1667 1.1681 1.1696 1.1708 1.1721 1.1734 

60 1.1747 1.1759 1.177 1.1782 1.1793 1.1803 1.1814 1.1824 1.1834 1.1844 

70 1.1854 1.1863 1.1873 1.1881 1.189 1.1898 1.1906 1.1915 1.1923 1.193 

80 1.1938 1.1945 1.1953 1.1959 1.1967 1.1973 1.198 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 1.206 

100 1.2065          

 

Tabel 2.5 Reduced Variate (Yt) 

Periode Ulang 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 
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d. Metode Distrobusi Log Person III 

Bentuk distribusi log-Pearson tipe III merupakan hasil transformasi dari distribusi 

Pearson tipe III dengan menggantikan variat menjadi nilai logaritmik. 

Nilai rata-rata  : LogX   = 
n

 xLog∑                                 

Standar deviasi  :    S   = 
1n

2) x(Log
−

∑ − LogX            

Koefisien kemencengan :    Cs  = 
( )

2
1

)2)(1( Snn

LogXLogXi
n

i

−−

−∑
=  

 

Logaritma debit dengan waktu balik yang dikehendaki  dengan rumus : 

            Log Q = LogX + G.S 

G        = 
( )

3

3

)2)(1( Sinn
LogXLogXin

−−

−∑  

dimana,  

LogXt  =  logaritma curah hujan dalam periode ulang T tahun (mm/hari) 

LogX   =  jumlah pengamatan  

 n       =   jumlah pengamatan 

 Cs          =  koefisien Kemencengan ( Tabel 2.6 ) (Ir C.D Soemarto, 1999) 

 

Tabel 2.6 Distribusi Log Pearson III untuk Koefisien Kemencengan Cs 

Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0.5 0.1 

3.0 -0.396 0.420 1.180 2.278 3.152 4.051 4.970 7.250

2.5 -0.360 0.518 1.250 2.262 3.048 3.845 4.652 6.600



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 12 

Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0.5 0.1 

2.2 -0.330 0.574 1.840 2.240 2.970 3.705 4.444 6.200

2.0 -0.307 0.609 1.302 2.219 2.912 3.605 4.298 5.910

1.8 -0.282 0.643 1.318 2.193 2.848 3.499 4.147 5.660

1.6 -0.254 0.675 1.329 2.163 2.780 3.388 6.990 5.390

1.4 -0.225 0.705 1.337 2.128 2.706 3.271 3.828 5.110

1.2 -0.195 0.732 1.340 2.087 2.626 3.149 3.661 4.820

1.0 -0.164 0.758 1.340 2.043 2.542 3.022 3.489 4.540

0.9 -0.148 0.769 1.339 2.018 2.498 2.957 3.401 4.395

0.8 -0.132 0.780 1.336 1.998 2.453 2.891 3.312 4.250

0.7 -0.116 0.790 1.333 1.967 2.407 2.824 3.223 4.105

0.6 -0.099 0.800 1.328 1.939 2.359 2.755 3.132 3.960

0.5 -0.083 0.808 1.323 1.910 2.311 2.686 3.041 3.815

0.4 -0.066 0.816 1.317 1.880 2.261 2.615 2.949 3.670

0.3 -0.050 0.824 1.309 1.849 2.211 2.544 2.856 5.525

0.2 -0.033 0.831 1.301 1.818 2.159 2.472 2.763 3.380

0.1 -0.017 0.836 1.292 1.785 2.107 2.400 2.670 3.235

0.0 0.000 0.842 1.282 1.751 2.054 2.326 2.576 3.090

-0.1 0.017 0.836 1.270 1.761 2.000 2.252 2.482 3.950

-0.2 0.033 0.850 1.258 1.680 1.945 2.178 2.388 2.810

-0.3 0.050 0.830 1.245 1.643 1.890 2.104 2.294 2.675

-0.4 0.066 0.855 1.231 1.606 1.834 2.029 2.201 2.540

-0.5 0.083 0.856 1.216 1.567 1.777 1.955 2.108 2.400

-0.6 0.099 0.857 1.200 1.528 1.720 1.880 2.016 2.275

-0.7 0.116 0.857 1.183 1.488 1.663 1.806 1.926 2.150

-0.8 0.132 0.856 1.166 1.488 1.606 1.733 1.837 2.035
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Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0.5 0.1 

-0.9 0.148 0.854 1.147 1.407 1.549 1.660 1.749 1.910

-1.0 0.164 0.852 1.128 1.366 1.492 1.588 1.664 1.800

-1.2 0.195 0.844 1.086 1.282 1.379 1.449 1.501 1.625

-1.4 0.225 0.832 1.041 1.198 1.270 1.318 1.351 1.465

-1.6 0.254 0.817 0.994 1.116 1.166 1.200 1.216 1.280

-1.8 0.282 0.799 0.945 1.035 1.069 1.089 1.097 1.130

-2.0 0.307 0.777 0.895 0.959 0.980 0.990 1.995 1.000

-2.2 0.330 0.752 0.844 0.888 0.900 0.905 0.907 0.910

-2.5 0.360 0.711 0.771 0.793 1.798 0.799 0.800 0.802

-3.0 0.396 0.636 0.660 0.666 0.666 0.667 0.667 0.668

2.2.2.3  Uji Keselarasan 

Uji keselarasan dimaksudkan untuk menetapkan apakah persamaan 

distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistic sample 

data yang dianalisa. Ada dua jenis keselarasan (Goodness of Fit Test), yaitu uji 

keselarasan Chi Kuadrat dan Smirnov Kolmogorof. Pada test ini biasanya yang 

diamati adalah nilai hasil perhitungan yang diharapkan. 

a. Uji Keselarasan Chi Kuadrat 

( )∑ −
=

Ef
OfEff

2
2  

dimana, 

f2  =  harga chi kuadrat. 

Of =  jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke – i. 

Ef =  jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke – i. 

Dari hasil pengamatan yang didapat, dicari pengamatannya dengan chi kuadrat 

kritis (didapat dari Tabel 2.7) (Ir C.D Soemarto, 1999) paling kecil. Untuk suatu 
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nilai nyata tertentu (level of significant) yang sering diambil  adalah 5 %. Derajat 

kebebasan ini secara umum dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

3−= nDk  
dimana,  

Dk =  derajat kebebasan. 

n =  banyaknya data. 

Tabel 2.7 Nilai Kritis untuk Distribusi Chi Kuadrat 

Dk 

Derajat Kepercayaan 

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 0.100 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 1.69 2.167 14.067 16.013 18.475 20.278

8 1.344 1.646 2.18 2.733 15.507 17.535 20.09 21.955

9 1.735 2.088 2.7 3.325 16.919 19.023 21.666 23.589

10 2.156 2.558 3.247 3.940 18.307 20.483 23.209 25.188

11 2.603 3.053 3.816 4.575 19.675 214.92 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 6.161 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 31.410 34.17 37.566 39.997
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Dk 

Derajat Kepercayaan 

0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005 

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 41.638 44.181

24 9.886 10.856 12.401 13.848 36.415 39.364 42.980 45.558

25 10.52 11.524 13.120 14.611 37.652 40.646 44.314 46.928

26 11.16 12.198 13.844 15.379 38.885 41.923 45.642 48.290

27 11.808 12.879 14.573 16.151 40.113 43.194 46.963 49.645

28 12.461 13.565 15.308 16.928 41.337 44.461 48.278 50.993

29 13.121 14.256 16.047 17.708 42.557 45.722 49.588 52.336

30 13.787 14.953 16.791 18.493 43.773 46.979 50.892 53.672

 

b. Uji Keselarasan  Smirnov Kolmogorof 

Dengan membandingkan probabilitas untuk tiap variable dari 

distribusi empiris dan teoritis didapat perbedaan (∆) tertentu ( Ir C.D 

Soemarto, 1999). 

( )

cr

xi

x

P
P
P

∆
−=

)(

maxα  

Tabel 2.8 Nilai Delta Kritis untuk Uji Keselarasan Smirnov Kolmogorof 

n 
α 

0.2 0.1 0.05 0.01 

5 0.45 0.51 0.56 0.67 

10 0.32 0.37 0.41 0.49 

15 0.27 0.30 0.34 0.00 

20 0.23 0.26 0.29 0.36 

25 0.21 0.24 0.27 0.32 

30 0.19 0.22 0.24 0.29 

35 0.18 0.20 0.23 0.27 



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 16 

n 
α 

0.2 0.1 0.05 0.01 

40 0.17 0.19 0.21 0.25 

45 0.16 0.18 0.20 0.24 

50 0.15 0.17 0.19 0.23 

n>50 1.07/n 1.22/n 1.36/n 1.693/n 

           

 Dari kedua metode di atas yang digunakan adalah uji keselarasan chi 

kuadrat. 

2.2.2.4  Intensitas Curah Hujan 

    Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada 

suatu kurun waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Analisis intensitas curah 

hujan ini dapat diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa 

lampau. 

 

a. Menurut Dr. Mononobe 

Rumus yang dipakai : 

 
3/2

24 24*
24 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

t
R

I    

(Perbaikan dan Pengaturan Sungai, Dr.Ir.Suyono Sosrodarsono dan 

Dr.Masateru Tominaga,hal : 32) 

dimana, 

I = intensitas curah hujan (mm/jam) 

R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

t = lamanya curah hujan (jam) 
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b. Menurut Sherman 

Rumus yang digunakan : 

   I    =    bt
a

    

     (Hidrologi Teknik, Ir.CD.Soemarto,B.I.E.Dipl.H, hal : 15) 
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dimana, 

I =    intensitas curah hujan (mm/jam) 

t = lamanya curah hujan (menit) 

a,b = konstanta yang tergantung pada lama curah hujan yang terjadi di 

daerah aliran. 

n    =    banyaknya pasangan data i dan t 

 

c. Menurut Talbot  

Rumus yang dipakai : 

I     = )( bt
a
+     

     (Hidrologi Teknik, Ir.CD.Soemarto,B.I.E.Dipl.H, hal : 15) 

 

dimana,  

I = intensitas curah hujan (mm/jam) 

t = lamanya curah hujan (menit) 
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a,b = konstanta yang tergantung pada lama curah hujan yang terjadi di 

daerah aliran. 

n =  banyaknya pasangan data i dan t 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
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2.2.3      Debit Banjir Rencana 

Metode untuk mendapatkan debit banjir rencana dapat menggunakan 

metode sebagai berikut : 

2.2.3.1   Metode Analisis Hidrograf Satuan Sintetik Gamma I  

 Cara ini dipakai sebagai upaya untuk memperoleh hidrograf satuan suatu 

DAS yang belum pernah terukur, dengan pengertian lain tidak tersedia data 

pengukuran debit maupun data AWLR (Automatic Water Level Recorder) pada 

suatu tempat tertentu dalam sebuah DAS (tidak ada stasiun hidrometer). 

Hidrograf satuan sintetik secara sederhana dapat disajikan empat sifat 

dasarnya yang masing-masing disampaikan sebagai berikut : 

1. Waktu naik (Time of Rise, TR), yaitu waktu yang diukur dari saat hidrograf 

mulai naik sampai terjadinya debit puncak. 

2. Debit puncak (Peak Discharge, Qp). 

3. Waktu dasar (Base Time, TB), yaitu waktu yang diukur dari saat hidrogaf 

mulai naik sampai berakhirnya limpasan langsung atau debit sama dengan nol. 

4. Koefisien tampungan (Storage Coefficient), yang menunjukkan kemampuan 

DAS dalam fungsi sebagai tampungan air. 
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                                                                  Qt = Qp.e-t/k                                              

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sketsa Hidrograf Satuan Sintetis 

 

Sisi naik hidrograf satuan diperhitungkan sebagai garis lurus sedang sisi 

resesi (resesion climb) hidrograf satuan disajikan dalam persamaan exponensial 

berikut : 

k
t

pt eQQ
−

= .  

dimana, 

Qt  =  debit yang diukur dalam jam ke-t sesudah debit puncak (m3/dt) 

Qp =   debit puncak (m3/dt) 

 t   =  waktu yang diukur pada saat terjadinya debit puncak (jam) 

k =   koefisien tampungan dalam jam  

 

a. Waktu mencapai puncak 

2775,1.06665,1
.100

43,0
3

++⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= SIM

SF
LTR  

dimana, 

TR = waktu naik (jam) 

L = panjang sungai (km) 

SF = faktor sumber yaitu perbandingan antara jumlah semua panjang sungai 

tingkat 1 dengan jumlah semua panjang sungai semua tingkat   

Qp 

Tr 

Tb 
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L1

L1

L2

 
Gambar 2.6 Sketsa Penetapan Panjang dan Tingkat Sungai 

 

SF =  (L1+L1)/(L1+L1+L2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sketsa Penetapan WF, RUA, dan Tingkat Sungai 
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Wu  = lebar DTA pada 0,75 L (km) 

Wl  = lebar DTA pada 0,25 L (km) 

WF = 
WL
Wu  

SIM = faktor simetri ditetapkan sebagai hasil kali antara faktor lebar (WF) 

dengan luas relatif DTA sebelah hulu (RUA) 

 = WF * RUA 

Penetapan tingkat-tingkat sungai dilakukan sesuai dengan cara Strahler sebagai 

berikut: 

1. Sungai-sungai paling ujung adalah sungai tingkat 1. 

2. Apabila kedua buah sungai sama tingkatnya bertemu akan terbentuk sungai 

satu tingkat lebih tinggi. 

3. Apabila sungai dengan suatu tingkat bertemu sungai dengan tingkat yang lebih 

rendah, maka tingkat sungai pertama tidak berubah. 

b. Debit puncak 

2381,04008,05886,0 ...1836,0 JNTAQp R
−=  

dimana, 

Qp = debit puncak (m³/det) 

JN = jumlah pertemuan sungai 

A  = luas DTA (km2) 

TR = waktu naik (jam) 

c. Waktu dasar 

2574,07344,00986,01457,0
RB RUASN.S.T.4132,27T −=  

dimana, 

TB = waktu dasar (jam) 

S = landai sungai rata-rata 

 =
)(

)(.)(.
mL

mhilirelevmhuluelev −  
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SN = frekuensi sumber yaitu perbandingan antara jumlah segmen sungai-

sungai tingkat 1 dengan jumlah segmen sungai semua tingkat =  (5/10)  

=  0,5 

RUA = perbandingan antara luas DTA yang diukur di hulu garis yang ditarik 

tegak lurus garis hubung antara stasiun pengukuran dengan titik yang 

paling dekat dengan titik berat DTA melewati titik tersebut dengan luas 

DTA total 

= 
A

AU  

                                      

L

Au

 
Gambar 2.8 Sketsa Penetapan RUA 

 

d. indeks 

4
1326 106985,1.10859,34903,10 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡+−=Φ −−

SN
AxAx  

e. Aliran dasar 

9430,06444,04751,0 DAQb ⋅⋅=  

dimana, 

Qb = aliran dasar (m³/det)  

A = luas DTA (km²)  
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D = kerapatan jaringan kuras (drainage density)/ indeks kerapatan sungai 

yaitu perbandingan jumlah panjang sungai semua tingkat dibagi dengan 

luas DTA. 

f. Faktor tampungan 

0452,00897,11446,01798,0 D.SF.S.A.5617,0k −−=  

dimana, 

k = koefisien tampungan 

 

g. Infiltrasi 

       15,0t
f Φ
=  ( rumus : phi indeks) 

dimana, 

f = infiltrasi (mm) 

Ф = indeks infiltrasi 

t = waktu (jam) 

 

h. Unit Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) Gama-I 

kteQpQt /. −=
 

dimana,
 

Qt = debit (mm/jam) 

Qp = debit puncak (mm/jam) 

e = eksponensial 

t = waktu (jam) 

k  = factor tampungan 

i. Waktu Konsentrasi (tc) 

( ) 385.0
2

*1000
*87.0

S
Ltc =
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dimana, 

L = panjang sungai (km) 

S = kelandaian sungai 

2.2.3.2  Metode Passing Capasity 

Cara ini dipakai dengan jalan mencari informasi yang dipercaya tentang 

tinggi muka air banjir maksimum yang pernah terjadi. Selanjutnya dihitung 

besarnya debit banjir rencana dengan rumus : 
AxVQ =  

IRcV ..=     (Rumus Chezy) 

R
m

c
+

=
1

87  

P
AR =  

dimana, 

Q =  volume banjir yang melalui tampang (m3/dtk) 

A =  luas penampang basah (m2) 

V =  kecepatan aliran (m/dtk) 

R =  jari – jari hidrolis (m) 

I =  kemiringan sungai 

P =  keliling penampang basah sungai (m) 

c =  koefisien Chezy 

B =  lebar sungai (m) 

 

 

                                            A = ( B+mH )H                                             

                                                                  P = B+2H(1+m2)0,5 

                                                                  R = A/P 

              

 
B 

H 
m 
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                                                  A = BxH  

                                                                         P=B+2H                                                                        

   R = A/P 

 

 

Gambar 2.9 Jenis-jenis Penampang 

2.3       Analisa Debit Andalan 

Data aliran sungai hasil pengamatan masih sangat jarang dan kurang 

lengkap serta waktu pencacatannya relatif pendek. Banyak sungai belum 

mempunyai stasiun duga muka air baik yang manual maupun automatik, sehingga 

diperlukan upaya untuk menyiapkan/membangkitkan data aliran sungai untuk 

setiap water district berdasar data curah hujan dari water districtnya. 

Pembangkitan data aliran ini menggunakan model rainfall-runoff-sacramento 

model yang tersedia pada perangkat lunak HYMOS. HYMOS merupakan 

singkatan dari Hydrologycal Modelling System. Model ini menghitung hidrologi 

suatu DAS dengan SubDAS-nya secara simultan. 

2.3.1    Input Untuk HYMOS 

Data masukan yang diperlukan untuk mengoperasikan HYMOS adalah 

sebagai berikut: 

1) Hujan harian masing – masing stasiun di dalam DAS dan/atau di sekitarnya 

(minimum 2 stasiun). 

2) Data klimatologi, meliputi evaporasi, lamanya penyinaran matahari, 

kelembaban udara, suhu udara, dan kecepatan angin. 

3) Data debit rata – rata harian hasil pengukuran (untuk kalibrasi). 

B 

H 
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2.3.2    Hasil Hymos 

2.3.2.1 Hujan Rata-rata 

Hujan rata-rata kawasan dihitung dengan cara poligon thiessen. Data hujan 

hasil pengamatan adalah data hujan harian. Untuk kepentingan analisa kebutuhan 

air irigasi dan debit sungai bangkitan digunakan data hujan total dua mingguan. 

Setelah data hujan harian dimasukkan pada sistem database hymos4, data hujan 

dievaluasi terlebih dahulu keakuratan data. Kemudian data dua mingguan dihitung 

dan kemudian data hujan rata-rata kawasan ditentukan. Perhitungan kebutuhan air 

irigasi dan debit keandalan aliran sungai dianalisa dengan menggunakan hujan 

yang mempunyai periode ulang lima tahunan. Berarti dimungkinkan gagal satu 

kali selama masa pengoperasian/pengelolaan lima tahun. Untuk itu perlu 

ditentukan distribusi statistik dari data, yang analisanya dapat dilakukan dengan 

perangkat lunak hymos. analisa statistik dilakukan pada hujan tahunan dengan 

demikian dapat ditentukan tahun rencana yang mempunyai periode ulangnya lima 

tahunan. Tahun ini digunakan sebagai tahun acuan analisa neraca air.  

2.3.2.2 Debit Aliran (Pembangkitan) Sub Das 

Data aliran sungai hasil pengamatan masih sangat jarang dan kurang 

lengkap serta waktu pencacatannya relatif pendek. Banyak sungai belum 

mempunyai stasiun duga muka air baik yang manual maupun automatik, sehingga 

diperlukan upaya untuk menyiapkan/ membangkitkan data aliran sungai untuk 

setiap water district berdasar data curah hujan dari water district nya. 

Pembangkitan data aliran ini menggunakan model rainfall-runoff-sacramento 

model yang tersedia pada perangkat lunak HYMOS. Untuk menentukan aliran 

permukaan, interflow dan ground waterflow diperlukan parameter model yang 

besarnya ditentukan dengan proses kalibrasi.  

 

2.4       Analisa Kebutuhan Air Baku 

Kebutuhan air baku digunakan untuk menentukan besarnya air baku yang 

diperlukan untuk melayani suatu DAS. Data untuk penentuan kebutuhan air 
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adalah data curah hujan, dimana curah hujan merupakan salah satu dari beberapa 

data yang dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan air, baik 

kebutuhan air untuk irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industri. 

 

2.4.1    Kebutuhan Air Irigasi 

Acuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air irigasi 

berdasarkan Standard Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01 yang diterbitkan oleh 

BPSDA.  

Kebutuhan air irigasi adalah sejumlah air irigasi yang diperlukan untuk 

mencukupi keperluan bercocok tanam pada petak sawah ditambah dengan 

kehilangan air pada jaringan irigasi. 

   Untuk menghitung kebutuhan air irigasi menurut rencana pola tata tanam, 

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Pola tanam yang direncanakan 

2. Luas areal yang akan ditanami 

3. Kebutuhan air pada petak sawah 

4. Efisiensi irigasi 

Pola tanam yang direncanakan padi-padi-palawija dengan variasi awal 

pengolahan lahan, sebanyak 8 variasi yaitu 1 Nopember, 16 Nopember, 1 

Desember, 16 Desember, 1 Januari, 16 Januari, 1 Februari dan 16 Februari. 

2.4.1.1   Kebutuhan Air di Sawah 

Kebutuhan air di sawah (crop water requirement) ialah kebutuhan air 

yang diperlukan pada petakan sawah yang terdiri dari : 

1. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan 

2. Kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman (consumptive use) 

3. Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air pada petakan-petakan 

sawah. 

 Banyaknya air yang diperlukan oleh tanaman pada suatu petak sawah 

dinyatakan dalam persamaan berikut (KP-01, 1986) : 
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NFR = ETc + P + WLR – Re  

dimana, 

NFR = kebutuhan air di sawah (mm/hari) 

ETc = kebutuhan air tanaman (consumptive use) (mm/hari) 

WLR = penggantian lapisan air (mm/hari) 

P = perkolasi (mm/hari) 

Re = curah hujan efektif (mm/hari) 

2.4.1.2   Kebutuhan Air Untuk Penyiapan Lahan 

Air yang dibutuhkan selama masa penyiapan lahan untuk menggenangi 

sawah hingga mengalami kejenuhan sebelum transplantasi dan pembibitan. 

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan termasuk pembibitan adalah 250mm, 

200mm digunakan untuk penjenuhan dan pada awal transplantasi akan ditambah 

50 mm untuk padi, untuk tanaman ladang disarankan 50 sampai 100 mm (KP-01, 

1986). Waktu yang diperlukan pada masa penyiapan lahan dipengaruhi oleh 

jumlah tenaga kerja, hewan penghela dan peralatan yang digunakan serta faktor 

sosial setempat. 

   Kebutuhan air selama jangka waktu penyiapan lahan dihitung berdasarkan 

rumus V.D Goor-Ziljstra (1968). Metode tersebut didasarkan pada air konstan 

dalam lt/det selama periode penyiapan lahan yang dihitung dengan rumus sbb 

(KP-01, 1986) : 

IR = ( )
1e

M
k −

ke  

dimana, 

IR = kebutuhan air irigasi di sawah (mm/hari) 

M      = kebutuhan air untuk mengganti kehilangan akibat evaporasi dan perkolasi 

di sawah yang sudah dijenuhkan. 

 = Eo + P (mm/hari) 

Eo = Evaporasi air terbuka diambil 1,1 ETo selama masa penyiapan lahan 

(mm/hari) 
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P = perkolasi (mm/hari) 

k = 
S

MT
 

T = lamanya penyiapan lahan (hari) 

S = air yang dibutuhkan untuk penjenuhan ditambah dengan 50 mm (mm) 

Dari rumus diatas didapatkan kebutuhan air irigasi selama masa penyiapan lahan 

seperti pada Tabel 2.9 (KP-01, 1986) 

 

Tabel 2.9  Kebutuhan Air Irigasi Selama Masa Penyiapan Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3  Kebutuhan Air Tanaman (ETc) 

  Kebutuhan air tanaman adalah sejumlah air yang dibutuhkan untuk 

mengganti air yang hilang akibat penguapan. 

 Besarnya kebutuhan air tanaman (consumptive use) dihitung berdasarkan 

rumus sebagai berikut (KP-01, 1986): 

 

 

 

Eo + P
mm/hari S=250 mm S=300 mm S=250 mm S=300 mm

5.0 11.1 12.7 8.4 9.5
5.5 11.4 13.0 8.8 9.8

6.0 11.7 13.3 9.1 10.1
6.5 12.0 13.6 9.4 10.4

7.0 12.3 13.9 9.8 10.8
7.5 12.6 14.2 10.1 11.0

8.0 13.0 14.5 10.5 11.4
8.5 13.3 14.8 10.8 11.8

9.0 13.6 15.2 11.2 12.1
9.5 14.0 15.5 11.6 12.5

10.0 14.3 15.8 12.0 12.9
10.5 14.7 16.2 12.4 13.2

11.0 15.0 16.5 12.8 13.6

T = 30 hari T = 45 hari
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ETc = kc x ETo   

dimana, 

ETc = evapotranspirasi tanaman (mm/hari) 

ETo = evapotranspirasi tanaman acuan (mm/hari) 

kc = koefisien tanaman 

 

Harga koefisien tanaman padi dapat dilihat pada Tabel 2.10 (KP-01, 1986) 

dan untuk tanaman non padi dapat dilihat pada Tabel 2.11 (KP-01, 1986) 

 

Tabel 2.10  Harga-harga Koefisien Tanaman Padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.11 Harga-Harga Koefisien untuk Diterapkan dengan Metode Perhitungan 

Evapotranspirasi FAO 

 

 

 

 

 

 

* untuk sisanya kurang dari ½ bulan 

 

Tanaman

(hari) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kedelai 85 0.5 0.75 1.0 1 0.82 0.45*
Jagung 80 0.5 0.59 0.96 1.05 1.02 0.95*

Kacang Tanah 130 0.5 0.51 0.66 0.85 0.95 0.95 0.95 0.55 0..55*
Bawang 70 0.5 0.51 0.69 0.9 0.95*
Buncis 75 0.5 0.64 0.89 0.95 0.88
Kapas 195 0.5 0.5 0.58 0.75 0.91 1.04 1.05 1.05 1.05 0.78 0.65 0.65 0.65

Jangka 
Tumbuh

1/2 
bulan

Varietas 2) Varietas 3) Varietas Varietas
Biasa Unggul Biasa Unggul

0.5 1.20 1.20 1.10 1.10
1.0 1.20 1.27 1.10 1.10
1.5 1.32 1.33 1.10 1.05
2.0 1.40 1.30 1.10 1.05
2.5 1.35 1.30 1.10 0.95
3.0 1.24 0.00 1.09 0.00
3.5 1.12 0.95
4.0 0.00 0.00

Nedeco/Prosida F A O
Bulan
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a. Pergantian Lapisan Air 

 Pergantian lapisan air dilakukan sebanyak dua kali masing-masing 50 mm 

(atau 3,3 mm/hari selama ½ bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah 

transplantasi      (KP-01, 1986). 

b. Perkolasi 

  Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari daerah tidak jenuh ke dalam 

daerah jenuh. Laju perkolasi lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

• Tekstur tanah 

e. Berat (lempung) = 1 – 2 mm/hari 

f. Sedang (lempung kepasiran) = 2 – 3 mm/hari 

g. Ringan = 3 – 6 mm/hari 

• Kemiringan tanah 

a. Lahan datar = 1 mm/hari 

b. Lahan miring > 5% = 2 – 5 mm/hari 

 

 Laju perkolasi normal sesudah dilakukan penggenangan berkisar antara 1 

sampai 3 mm/hari (KP-01, 1986). Untuk perhitungan kebutuhan air laju perkolasi 

diambil harga standar 2 mm/hari. 

 

c.    Curah Hujan Efektif 

  Tinggi hujan yang dinyatakan dalam mm menentukan saat mulai tanam 

pertama dan menentukan pula kebutuhan air irigasi. Untuk perencanaan 

kebutuhan air irigasi, curah hujan efektif. 

Perhitungan curah hujan efektif didasarkan pada curah hujan tengah bulanan (15 

harian), berdasarkan persamaan sbb (KP-01, 1986): 

Re = 0.7 x 
15

5R  

dimana, 

Re = curah hujan efektif (mm/hari) 
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R5 = curah hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun/mm 

(mm/hari) 

 Curah hujan efektif harian untuk palawija diambil dari tabel (KP-01, 1986) 

berdasarkan curah hujan bulanan, kebutuhan air tanaman bulanan dan 

evapotranspirasi bulanan 

 

d.    Efisiensi Irigasi 

  Efisiensi adalah perbandingan debit air irigasi yang sampai dilahan pertanian 

dengan debit air irigasi yang keluar dari pintu pengambilan yang dinyatakan 

dalam persen. Kehilangan ini disebabkan karena adanya penguapan, kegiatan 

eksploitasi, kebocoran dan rembesan. Untuk perencanaan dianggap sepertiga dari 

jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai di sawah. 

  Total efisiensi irigasi untuk padi diambil sebesar 65% (Buku Petunjuk 

Perencanaan Irigasi, halaman 10), dengan asumsi 90 % efisiensi pada saluran 

primer, 87 % efisiensi pada saluran sekunder dan 80 % efisiensi pada jaringan 

tersier. Pada tanaman padi efiensi pada lahan pertanian tidak diperhitungkan tapi 

analisa keseimbangan air diperhitungkan sebagai kebutuhan untuk lahan. 

Efisiensi irigasi keseluruhan untuk palawija diambil sebesar 50 % (KP-01, 1986) 

 

e.    Evapotranspirasi 

  Evapotranspirasi merupakan gabungan antara proses penguapan dari 

permukaan tanah bebas (evaporasi) dan penguapan yang berasal dari tanaman 

(transpirasi). 

Besarnya nilai evaporasi dipengaruhi oleh iklim, sedangkan untuk transpirasi 

dipengaruhi oleh iklim, varietas, jenis tanaman serta umur tanaman. 

 Evapotranspirasi Potensial dihitung dengan menggunakan metode Penman 

yang telah modifikasi sebagai berikut : 
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E = δ/(δ+c) *[1/58 (1-r) R] - δ/(δ +c) [1/58*117*10-9[t(a)+273]4 

[0.56-0.092(e)0.5)]*[0.10+0.90*n/N]+c/(δ+c)*[0.35*[1+0.54 

u][e(s)  - e(a)]] 

dimana, 

E = evaporasi (mm/hari) 

δ = slope vapour pressure (oC) 

c     = physical coefficient (c = 0,485) 

r     = reflection coefficient 

R    = radiasi matahari 

t(a)  = Temperatur rata-rata (oC) 

e(s) = tekanan uap air (mmHg) 

e(a) = tekanan uap air jenuh pada titik embun (mmHg) 

 

2.4.2      Kebutuhan Air Bersih 

Kebutuhan air di sini dititik beratkan pada penyediaan air baku untuk 

diolah menjadi air bersih (Ditjen Cipta Karya, 2000) untuk di perkotaan dan 

kebutuhan air baku untuk irigasi. 

2.4.2.1   Standar Kebutuhan Air 

Menurut Ditjen Cipta Karya (2000) standar kebutuhan air ada 2 (dua) 

macam yaitu : 

a.  Standar kebutuhan air domestik 

Standar kebutuhan air domestik yaitu kebutuhan air yang digunakan pada 

tempat-tempat hunian pribadi untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti ; 

memasak, minum, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Satuan yang 

dipakai adalah liter/orang/hari. 

b. Standar kebutuhan air non domestik 

Standar kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih diluar 

keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestik antara lain : 
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1) Penggunaan komersil dan industri 

Yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersil dan industri. 

2) Penggunaan umum 

Yaitu penggunaan air untuk bangunan-bangunan pemerintah, 

rumah sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah. 

Kebutuhan air non domestik untuk kota dapat dibagi dalam beberapa 

kategori antara lain : 

 Kota kategori I (Metro) 

 Kota kategori II (Kota besar) 

 Kota kategori III (Kota sedang) 

 Kota kategori IV (Kota kecil) 

 Kota kategori V (Desa) 
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N
O 

 

 

 

URAIAN 

KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH JIWA 

>1.000.000 500.000 

S/D 

1.000.000 

100.000 

S/D 

500.000 

20.000 

S/D 

100.000 

<20.000 

METRO BESAR SEDANG KECIL DESA 

1 Konsumsi unit sambung 
an rumah (SR) l/o/h 

190 170 130 100 80 

2 Konsumsi unit hidran 
umum (HU) l/o/h 

30 30 30 30 30 

3 Konsumsi unit non 
domestik l/o/h  (%) 

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

4 Kehilangan air  (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 

5 Faktor hari maksimum 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

6 Faktor jam puncak 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7 Jumlah jiwa per SR 5 5 5 5 5 

8 Jumlah jiwa per HU 100 100 100 100 100 

9 Sisa tekan di penyediaan 
distribusi (mka) 

10 10 10 10 10 

10 Jam operasi 24 24 24 24 24 

11 Volume reservoir (% 
max day demand) 

20 20 20 20 20 

12 SR : HR 50:50        
s/d        
80:20 

50:50         
s/d      
80:20 

80:20 70:30 70:30 

13 Cakupan pelayanan (%) *) 90 90 90 90 **) 70 

 

Tabel 2.12  Kategori kebutuhan air non domestik (Ditjen Cipta Karya,  2000) 

*) 60% perpipaan, 30% non perpipaan   

**) 25% perpipaan, 45% non perpipaan 
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Kebutuhan air bersih non domestik untuk kategori I sampai dengan V dan 

beberapa sektor lain adalah sebagai berikut : 

NO SEKTOR NILAI SATUAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sekolah 

Rumah sakit 

Puskesmas 

Masjid 

Kantor 

Pasar 

Hotel 

Rumah makan 

Kompleks militer 

Kawasan industri 

Kawasan pariwisata 

10 

200 

2000 

3000 

10 

12000 

150 

100 

60 

0,2-0,8 

0,1-0,3 

Liter/murid/hari 

Liter/bed/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

Liter/pegawai/hari 

Liter/hektar/hari 

Liter/bed/hari 

Liter/tempat duduk/hari 

Liter/orang/hari 

Liter/detik/hari 

Liter/detik/hari 

  

 Tabel 2.13  Kebutuhan air non domestik kota kategori I, II, III dan IV (Ditjen 

Cipta Karya , 2000) 

  

NO SEKTOR NILAI SATUAN 

1 

2 

3 

4 

5 

Sekolah 

Rumah sakit 

Puskesmas 

Hotel/losmen 

Komersial/industri 

5 

200 

1200 

90 

10 

Liter/murid/hari 

Liter/bed/hari 

Liter/hari 

Liter/hari 

 Liter/hari 

 

  Tabel 2.14  Kebutuhan air bersih kategori V  (Ditjen Cipta Karya,  2000) 

   

 

 



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 37 

 

NO SEKTOR NILAI SATUAN 

1 

2 

3 

4 

 Lapangan terbang 

Pelabuhan 

Stasiun KA-Terminal bus 

Kawasan industri 

10 

50 

1200 

0,75 

Liter/det 

Liter/det 

Liter/det 

Liter/det/ha 

 

Tabel 2.15  Kebutuhan air bersih domestik kategori lain (Ditjen Cipta Karya, 

2000) 

2.4.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 

Proyeksi kebutuhan air bersih dapat ditentukan dengan memperhatikan 

pertumbuhan penduduk untuk diproyeksikan terhadap kebutuhan air bersih 

sampai dengan lima puluh tahun mendatang atau tergantung dari proyeksi 

yang dikehendaki (Soemarto, 1999). Adapun yang berkaitan dengan proyeksi 

kebutuhan tersebut adalah : 

a. Angka Pertumbuhan Penduduk 

Angka pertumbuhan penduduk dihitung dengan prosentase memakai 

rumus : 

Angka Pertumbuhan (%) =  
Data

mbuhanAngkaPertu
∑

∑ (%)  

b. Proyeksi Jumlah Penduduk 

Dari angka pertumbuhan penduduk diatas dalam prosen digunakan 

untuk memproyeksikan junlah penduduk sampai dengan lima puluh 

tahun mendatang. Meskipun pada kenyataannya tidak selalu tepat 

tetapi perkiraan ini dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan volume 

kebutuhan air dimasa mendatang. Ada beberapa metode yang 

digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk antara lain yaitu: 

 



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 38 

1) Metode Geometrical Increase 

Rumus yang digunakan (soemarto, 1999) : 

Pn = Po + (1 + r)n   

dimana : 

 Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n 

 Po = Jumlah penduduk pada awal tahun 

 r = Prosentase pertumbuhan geometrical penduduk tiap               

tahun  

 n = Periode waktu yang ditinjau 

2) Metode Arithmetical Increase 

Rumus yang digunakan (Soemarto, 1999) : 

Pn = Po + n.r 

r   = 
t

PtPo −  

dimana :  

 Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke-n 

 Po = Jumlah penduduk pada awal tahun proyeksi 

 r = Angka pertumbuhan penduduk tiap tahun 

 n = Periode waktu yang ditinjau 

 t = Banyak tahun sebelum tahun analisis 

3) Metode Proyeksi Least Square 

Rumus yang digunakan (Soemarto, 1999) 

Y = a + b.x  

a = 
n
Yi∑  
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b = 
XiY
XiY

∑
∑   

dimana : 

 Y = Jumlah penduduk pada tahun proyeksi ke-n 

 a = Jumlah penduduk pada awal tahun 

 b = Pertambahan penduduk tiap tahun 

 n = Jumlah tahun proyeksi dasar 

 x = Jumlah tahun proyeksi mendatang 

 Xi = Variable Coding 

 Yi = Data jumlah penduduk awal 

Proyeksi kebutuhan air bersih ditentukan dengan mempertahinkan 

angka pertumbuhan penduduk untuk diproyeksikan terhadap kebutuhan air.   

 

2.4.3 Faktor – Faktor Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 

Faktor – faktor yang mempengaruhi proyeksi kebutuhan air bersih : 

 Jumlah penduduk yang berkembang setiap tahun 

 Tingkat pelayanan 

 Faktor kehilangan air 

 

2.4.4 Fluktuasi Penggunaan Air Bersih 

Fluktuasi penggunaan air bersih adalah penggunaan air oleh konsumen 

dari waktu ke waktu dalam skala jam, hari, minggu, bulan maupun dari tahun ke 

tahun yang hampir secara terus menerus. Adakalanya penggunaan air lebih kecil 

dari kebutuhan rata – ratanya, adakalanya sama kebutuhan rata – ratanya atau 

bahkan lebih besar rata- ratanya. Sesuai dengan keperluan perencanaan sistem 

penyediaan air bersih maka terdapat dua pengertian yang ada kaitannya dengan 

fluktusi pelayanan air, yaitu : 
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1. Faktor Hari Maksimum / Maximum Day Factor 

Faktor perbandingan antara penggunaan hari maksimum dengan 

penggunaan air rata – rata harian selama setahun, sehingga akan 

diperoleh : 

Catatan ;  

Q hari maks    = kebutuhan air maksimum pada suatu hari ( liter/detik) 

Q hari puncak = kebutuhan air maksimum pada saat tertentu dalam sehari     

(liter/detik) 

2. Faktor Jam Puncak 

Faktor perbandingan antara penggunaan air jam terbesar dengan 

penggunaan air rata – rata hari maksimum, sehingga akan diperoleh : 

Q jam puncak  : fjp * Q hari maks 

Catatan : 

Q hari maks    : kebutuhan air maksimum pada suatu hari ( liter / detik ) 

Q hari puncak : kebutuhan air maksimum pada saat tertentu dalam sehari  

                     ( liter / detik ) 

2.4.5 Neraca Air 

Dari hasil perhitungan neraca air, kebutuhan pengambilan yang 

dihasilkannya untuk pola tanam yang dipakai akan dibandingkan dengan debit 

andalan untuk tiap setengah bulan dan luas daerah yang bisa diairi, luas daerah 

irigasi, jatah debit air dan pola pengaturan rotasi. Apabila debit sungai melimpah, 

maka luas daerah irigasi adalah tetap karena luas maksimum daerah layanan dan 

proyek yang akan direncanakan sesuai dengan pola tanam yang dipakai. Jika debit 

sungai kurang maka terjadi kekurangan debit, maka ada tiga pilihan yang perlu 

dipertimbangkan sebagai berikut : 

 Luas daerah irigasi dikurangi 

 Melakukan modifikasi pola tanam 

 Rotasi teknis/golongan. 
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2.5  Analisis Hidrolis 

 Analisis hidrolis bendung meliputi tubuh bendung itu sendiri dan saluran 

–saluran pelengkap sesuai dengan tujuan bendung. Perhitungan struktur bendung 

dimulai dengan analisis saluran yaitu saluran induk / primer, pintu romijn, saluran 

kantong lumpur, saluran penguras kantong lumpur dan saluran intake. Dari 

saluran intake ini dapat diketahui elevasi muka air pengambilan, di mana elevasi 

ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan tinggi mercu bendung. 

Setelah elevasi mercu diketahui maka analisis struktur bendung dapat 

dihitung, yaitu menentukan lebar bendung, kolam olak, lantai muka, bangunan 

pembilas. 

 

2.5.1 Pemilihan Tipe Bendung 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe bendung 

adalah : 

• Sifat dan kekuatan tanah dasar 

• Jenis material yang diangkut oleh aliran sungai 

• Keadaan/kondisi daerah aliran sungai di bagian hulu, tengah dan hilir. 

• Tinggi muka air banjir maksimum yang pernah terjadi. 

• Kemudahan eksploitasi dan pemeliharaan. 

• Efisiensi biaya pelaksanaan. 

Berdasarkan  faktor-faktor di atas dan hasil penyelidikan di lapangan, 

maka dapat dianalisis bahwa sungai Kaligung memiliki karasteristik sebagai 

berikut : 

 Sifat dan kekutan tanah dasarnya bersifat kedap air dan memiliki daya 

dukung yang cukup tinggi. 

 Jenis material yang diangkut adalah campuran lanau, pasir, gravel, dengan 

sedikit lempungan. 
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 Dari data debit history dapat diketahui debit maksimum yang pernah 

terjadi ±200 m3/det.  

      Dengan pertimbangan hal-hal di atas,  maka dapat ditentukan tipe 

bendung yang cocok untuk sungai Kaligung adalah bendung tetap dimana 

bendung tetap diharapkan  dapat mengalirkan berbagai jenis material yang 

diangkut, selain itu   dilihat dari biaya pemiliharaan, eksploitasi dan biaya 

pelaksanaan bendung  relatif lebih murah dibandingkan dengan bendung gerak. 

Adapun gambar tampak bendung tetap dapat dilihat pada gambar 2.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Bendung Tetap dengan Kantong Lumpur 

 

Keterangan : 

      1.   Mercu bendung  

1. Pilar 

2. Pintu penguras bendung 

3. Pintu Pengambilan 

4. Lantai muka 

5. Lantai olakan 

6. Lembah sayap 

7. Dinding tegak 

3
4

9

11

107 12

2
6

5
8 1
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8. Kantong lumpur 

9. Pintu pengambilan saluran 

10. Pintu penguras kantong lumpur 

11. Saluran penguras kantong lumpur 

 

2.5.2 Pemilihan Lokasi Bendung 

Faktor yang menentukan dalam pemilihan lokasi bendung yaitu : 

• Keadaan topografi daerah yang akan diairi sedemikaian rupa sehingga 

seluruh daerah rencana tersebut dapat terairi secara gravitasi. 

• Penempatan lokasi bendung yang tepat dilihat dari segi hidraulik dan 

angkutan sedimen sehingga aliran ke intake tidak mengalami gangguan 

dan angkutan sedimen  yang masuk ke intake dapat terhindari. Untuk 

menjamin aliran lancar masuk intake, salah satu syaratnya yaitu bendung 

harus terletak di tikungan luar aliran atau di bagian sungai yang lurus dan 

harus di hindari penempatan bendung di tikungan sebelah dalam aliran. 

• Bendung harus ditempatkan di lokasi di mana tanah pondasinya cukup 

baik sehingga bangunan akan setabil. 

• Beda tinggi energi di atas bendung dibatasi 6 m 

 

2.5.3 Menentukan Dimensi Saluran Primer 

Untuk menentukan dimensi saluran primer terlebih dahulu harus 

diketahui elevasi saluran primer, di mana elevasi air di saluran primer ditentukan 

sebagai berikut : 

• Elevasi sawah terjauh dan tertinggi yang akan diairi 

• Tinggi genangan air di sawah 

• Jumlah kehilangan energi : 

- dari saluran tersier ke sawah 

- dari saluran sekunder ke tersier 

- dari saluran induk ke sekunder 
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- akibat kemiringan saluran 

- kehilangan energi di saluran pengambilan atau sadap 

 

Dimensi saluran dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

( )hmhbA +=  

1*2 2 ++= mhbP  

P
AR =  

2/13/2 ** iRkV =  

( Standart Perencanaan Irigasi KP-03, hal 15 ) 

di mana : 

V  = kecepatan rencana (m/det) 

k = koefisien kekasaran Strickler, m1/3/det 

R  = jari-jari hidrolis (m) 

i  = kemiringan saluran 

A  = luas penampang basah (m2) 

P  = keliling basah (m) 

m  = kemiringan talud saluran 

h  = kedalaman air (m) 

b  = lebar dasar saluran (m) 

 

2.5.4 Alat Pengukur Debit 

Parameter dalam menentukan pemilihan alat pengukur debit adalah 

sebagai berikut : 

 Kecocokan bangunan untuk keperluan pengukuran debit 

 Ketelitian pengukuran di lapangan 

 Bangunan yang kokoh, sederhana dan ekonomis 

 Rumus debit sederhana dan teliti 

 Eksploitasi dan pembacaan mudah 

 Pemeliharaan mudah dan murah 
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 Cocok dengan kondisi setempat dan dapat diterima oleh para petani. 

 

a. Alat Ukur Romijn 

 Alat ukur ini digunakan di depan bangunan intake saluran. Alat ukur ini juga 

berfungsi mengatur dan mengukur debit serta sebagai pintu saluran primer. 

Untuk menentukan h pintu didapat dari tabel Q dan b seperti tabel 2.6 berikut. 

  

Tabel 2.16 Tipe Pintu Romjn 

 TIPE ROMIJN STANDAR 

  I II III IV V VI 

Lebar (m) 0.50 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 

Kedalaman 

maks.aliran pada muka 

air rencana 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Debit maks.pada muka 

air rencana 160 300 450 600 750 900 

Kehilangan energi 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Elevasi dasar di bawah 

muka air rencana 

0.81 + 

V 

1.15 + 

V  

1.15 + 

V  

1.15 + 

V  

1.15 + 

V  

1.15 + 

V  

V = Varian = 0.18 x Hmaks 

Sumber : Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi 1986 

 

Kelebihan alat ukur Romijn adalah sebagai berikut : 

 

 bangunan ini bisa mengukur dan mengatur debit sekaligus 

 dapat membilas endapan sedimen halus 

 kehilangan energi relatif kecil 

 ketelitian baik 

 ekspliotasi mudah 
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Kekurangan alat ukur Romijn adalah sebagai berikut : 

 pembuatannya rumit dan mahal 

 bangunan ini membutuhkan muka air yang tinggi di saluran 

 biaya pemeliharaan bangunan itu relatif mahal 

 bangunan ini bisa disalahgunakan dengan jalan membuka pintu bawah 

 bangunan ini peka terhadap fluktuasi muka air di saluran pengarah. 

 

b. Alat ukur Ambang lebar 

Alat ukur ini dianjurkan karena bangunan ini kokoh, mudah dibuat dan mudah 

disesuaikan dengan tipe saluran. Pembacaan debit dengan alat ukur ini dapat 

dilakukan secara langsung, karena hanya menyatakan hubungan antara muka air 

hulu dengan debit. 

Kelebihan alat ukur ambang lebar adalah sebagai berikut : 

 bentuk hidrolis luwes dan sederhana 

 konstruksi kuat, sederhana dan tidak mahal 

 benda-benda hanyut dapat dilewatkan dengan mudah 

 eksploitasi mudah. 

Kelemahan alat ukur ambang lebar adalah sebagai berikut : 

 bangunan ini hanya bisa digunakan untuk mengukur saja 

 agar pengukuran teliti, aliran tidak boleh tenggelam. 

 

c. Alat Ukur Crump – de Gruyter 

Alat ukur Crump – de Gruyter dipakai pada muka air di saluran selalu 

mengalami fluktuasi dan muka air rendah di saluran. Alat ukur ini mempunyai 

kehilangan tinggi energi yang lebih besar daripada alat ukur Romijn. 

Penggunaannya dengan cara menggerakan pintu ke arah vertikal. 

Kelebihan alat Crump – de Gruyter adalah sebagai berikut : 

 bangunan ini dapat mengukur dan mengatur debit sekaligus 

 bangunan ini kuat dan tidak ada masalah dengan sedimen 

 eksploitasi mudah dan pengukuran teliti 
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Kelemahan alat Crump – de Gruyter adalah sebagai berikut : 

 pembuatannya rumit dan mahal 

 biaya pemeliharaan mahal 

 kehilangan tinggi energi besar 

 bangunan ini ada masalah dengan benda-benda hanyut. 

      Dilihat dari segi kelebihan dan kekurangan, maka alat ukur debit Romijn 

sangat cocok digunakan. 

 

2.5.5 Saluran Kantong Lumpur 

Kantong lumpur merupakan pembesaran potongan melintang saluran 

sampai panjang tertentu untukmengurangi kecepatan aliran dan kesempatan pada 

sedimen untuk mengendap. Untuk menampung endapan sedimen tersebut dasar 

bagian saluran tersebut diperdalam dan diperlebar. Tampungan ini dibersihkan 

setiap jangka waktu tertentu dengan cara membilas sedimennya kembali ke sungai 

dengan aliran super kritis. Kantong lumpur ditempatkan dibagian awal dari 

saluran primer tepat dibagian belakang pengambilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Potongan Melintang Kantong Lumpur 

 

Keterangan :  

w  : Tinggi Jagaan (m) 

b  : Lebar Kantong Lumpur (m) 

hn  : Kedalaman Air (m) 

hs  : Tebal Lumpur (m) 
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Perhitungan kantong lumpur diasumsikan sama dengan saluran primer. 

• Perhitungan kemiringan Saluran Kantong Lumpur (in) 

Rumus : 
2/13/2

nxiKxRnVn =                            

(Standar Perencanaan Irigasi KP-03, hal 15) 

 

VnxAnQn =  

di mana : 

Vn   = kecepatan rata-rata selama eksploitasi normal = 0,40 m/det 

n  = koefisien kekasaran Strickler, m1/3/det 

Rn   = jari-jari hidrolis (m) 

in   = kemiringan energi 

Qn   = kebutuhan pengambilan rencana (m3/det) 

An   = luas penampang basah (m2) 

 

 

• Perhitungan Kemiringan Saluran Kantong Lumpur (is ) 

Agar pengambilan dapat dilakukan dengan baik, maka kecepatan aliran harus 

tetap kritis di mana Fr = 1. 

Rumus : 

Kedalaman kritis (hc) = 3

2

g
q     di mana 

B
Qq =  

  = 3

2 1*
gB

Q
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛    

Vs  = hsg *    

Fr = 1
*

=
hsg

Vs     

Kemiringan saluran ( is ) = 
( )23/2

2

* RsKs
Vs  
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• Perhitungan Panjang Kantong Lumpur 

      
Vn
L

w
hn

=  

w = kecepatan endap, diambil berdasarkan hubungan antara diameter ayak dan 

kecepatan endap untuk air tenang, KP-02 hal 64. dengan diameter sedimen 0,007 

mm dan suhu air sebesar 200C maka didapat kecepatan endap sebesar 0,004 

m/det. 

 

2.5.6 Pintu Penguras Kantong Lumpur 

Pintu penguras kantong lumpur tidak boleh terjadi gangguan selama 

pembilasan, oleh karena itu aliran pada pintu penguras tidak boleh tenggelam. 

Penurunan kecepatan aliran akan mengakibatkan menurunnya kapasitas angkutan 

sedimen, oleh karena itu untuk menambah kecepatan aliaran  tidak boleh 

berkurang, untuk menambah kacepatan aliran maka dibuat kemiringan  saluaran 

yang memungkin kemudahan dalam transport sedimen.  

 

2.5.7 Bangunan Pengambilan / Intake 

Bangunan pengambilan adalah sebuah bangunan berupa pintu air yang 

terletak di samping kanan atau kiri bendung. Fungsi bangunan ini adalah untuk 

mengelakan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan untuk kebutuhan 

irigasi. Pembilas pengambilan dilengkapi dengan pintu dan bagian depannya 

terbuka untuk menjaga jika terjadi muka air tinggi selama banjir. Besarnya bukaan 

pintu tergantung dengan kecepatan aliran masuk yang diinginkan. Kecepatan ini 

tergantung pada ukuran butir bahan yang diangkut. 

Elevasi lantai intake diambil minimal satu meter di atas lantai hulu 

bendung karena sungai mengangkut pasir dan kerikil. Pada keadaan ini makin 

tinggi lantai dari dasar sungai maka akan semakin baik, sehingga pencegahan 

angkutan sedimen dasar masuk ke intake juga makin baik. Tetapi bila lantai intake 

terlalu tinggi maka debit air yang tersadap menjadi sedikit, untuk itu perlu 

membuat intake arah melebar. Agar penyadapan air dapat terpenuhi dan 
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pencegahan sedimen masuk ke intake dapat dihindari, maka perlu diambil 

perbandingan tertentu ntara lebar dengan tinggi bukaan. 

Pada perencanaan bendung ini direncanakan intake dengan pintu 

berlubang satu, lebar satu pintu tidak lebih dari 2,5 meter dan diletakkan di bagian 

hulu. Pengaliran melalui bawah pintu intake, sedangkan besarnya debit dapat 

diatur melalui tinggi bukaan pintu. Kapasitas pengambilan harus sekurang-

kurangnya 120% dari kebutuhan pengambilan (dimention requirement), guna 

menambah fleksibilitas dan agar dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi 

selama umur proyek, sehingga : 

        QQn *2,1=  

                                                          (Standar perencanaan Irigasi KP-02)  

        zgbaQn ..2....µ=  

                  (Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi, PU Pengairan, Hal: 76 ) 

di mana : 

Qn  = debit rencana (m3/det) 

Q  = kebutuhan air di sawah (m3/det) 

µ  = koefisien debit 

a  = tinggi bukaan (m) 

b  = lebar bukaan (m)  

g  = gaya grafitasai = 9,8 m/det2 

z  = kehilangan tinggi energi pada bukaan antara 0,15 – 0,30 m. 
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Gambar 2.12  Bangunan Pengambilan 

 

2.5.8 Lebar Bendung 

Lebar bendung adalah jarak antara pangkal-pangkalnya (abutment) dan 

sebaiknya sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil. Pada 

bagian ruas bawah sungai, lebar lebar rata-rata tersebut dapat diambil pada debit 

penuh (bankfull discharge), sedangkan pada bagian atas sungai sulit untuk 

menentukan debit penuh. Lebar maksimum bendung sebaiknya tidak lebih dari 

1,2 kali rata-rata lebar sungai pada alur yang stabil. 

Lebar total bendung tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk melewatkan 

debit air karena adanya pilar dan bangunan penguras, jadi lebar bendung yang 

bermanfaat untuk melewatkan debit disebut lebar efektif (Be), yang dipengaruhi 

oleh tebal pilar dan koefisien kontraksi pilar dan pangkal bendung. 

Dalam menentukan lebar efektif perlu diketahui mengenai eksploitasi 

bendung, di mana pada saat air banjir datang pintu penguras dan pintu 

pengambilan harus ditutup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya 

benda yang terangkut oleh banjir yang dapat menyumbat pintu penguras bila pintu 

terbuka dan air banjir ke saluran induk. 

Rumus :          Be  = B – 2(n.Kp + Ka)H1 

                              (Irigasi dan Bangunan Air, Gudarma, Hal :114) 
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di mana : 

Be  = lebar efektif bendung (m) 

B  = lebar mercu sebenarnya (m) 

Kp  = koefisien kontraksi pilar 

Ka  = koefisien kontraksi pangkal bendung 

n  = jumlah pilar 

H1  = tinggi energi (m) 

 

Tabel 2.17 Harga-harga koefisien kontraksi pilar (Kp) 

No  Kp 

1 
Untuk pilar berujung segi empat dengan sudut-sudut yang bulat 

pada jari-jari yang hampir sama dengan 0,1 dari tebal pilar 
0,02 

2 Untuk pilar berujung bulat 0,01 

3 Untuk pilar berujung runcing 0,00 

Sumber : Irigasi dan Bangunan Air 

 

Tabel 2.18 Harga-harga koefisien kontraksi pangkal bendung (Ka) 

No  Ka 

1 
Untuk pangkal tembok segi empat dengan tembok hulu pada 900 ke 

arahn aliran 
0,20

2 
Untuk pangkal tembok bulat dengan tembok hulu pada 900 ke arah 

aliran dengan 0,5 Hl > r > 0,15 Hl 
0,10

3 
Untuk pangkal tembok bulat di mana r > 0,5 Hl dan tembok hulu 

tidak lebih dari 450 ke arah aliran 
0,00

Sumber : Irigasi dan Bangunan Air  
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2.5.9 Menentukan Tipe Mercu Bendung 

Di Indonesia pada umumnya menggunakan mercu type Ogee dan mercu 

type bulat. 

 

2.5.9.1 Mercu bulat  

Bendung dengan mercu bulat memiliki harga koefisien debit yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien bendung ambang lebar. Pada sungai 

ini akan banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi 

tinggi muka air hulu selama banjir. Harga koefisien debit menjadi lebih tinggi 

karena lengkung streamline dan tekanan negatif pada mercu. 

Tekanan pada mercu adalah fungsi perbandingan antara H1 dan r ( H1/r ). 

Untuk bendung dengan dua jari – jari ( R2 ), jari – jari hilir akan digunakan untuk 

menemukan harga koefisien debit. 

Untuk menghindari bahaya cavitasi local, tekanan minimum pada mercu 

bendung harus dibatasi sampai –4 m tekanan air jika mercu tersebut dari beton. 

Untuk pasangan batu tekanan sub atmosfer sebaiknya dibatasi sampai –1 m 

tekanan air. Persamaan energi dan debit untuk bendung ambang pendek dengan 

pengontrol segi empat adalah sebagai berikut : 

 
5,1

1...3/23/2 HbgCQ d=  

 
Di mana :  Q   =  debit ( m3 / dt ) 

Cd  =  koefisien debit ( Cd = CoC1C2 ) 

g   =  Percepatan gravitasi ( 9,8 m / dt2 )  

b   =  bentang efektif bendung ( m ) 

H1  =  Tinggi di atas mercu ( m ) 

Co  =  fungsi H1/r 

C1  =  fungsi p/H1 

C2  =  fungsi p/H1 dan kemiringan muka hulu bending 
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2.5.9.2 Mercu Ogee 

 Mercu Ogee berbentuk tirai luapan bawah dari bendung ambang tajam 

(aerasi). Oleh karena itu mercu tidak akan memberikan tekanan sub atmosfer 

pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana. 

Untuk debit yang lebih rendah, air akan memberikan tekanan ke bawah pada 

mercu. 

Untuk merencanakan permukaan mercu Ogee bagian hilir U.S Army 

 Corps of Engineers mengembangkan persamaan sebagai berikut : 
n

hd
X

khd
Y

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

1                 

 
Dimana  :  X dan Y  =  koordinator-koordinator permukaan hilir 

                 hd           =  tinggi rencana atas mercu 

                 k dan n    =  parameter 

 

 

 

R R1 
R2 

R 

Gambar 2.13  Tipe Mercu Bulat     
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g  =  gravitasi (m / dt2 ) 

b  =  bentang efektif bendung (m ) 

H1  =  tinggi energi di atas ambang (m ) 

Co  =  konstanta (= 1,30 ) 

C1  =  fungsi p/hd dan H1/ hd 

C2  =  faktor koreksi untuk permukaan hulu 

 

Untuk tipe mercu bendung di Indonesia pada umumnya digunakan dua tipe 

mercu, yaitu tipe Ogee dan tipe bulat. Kedua bentuk mercu tersebut dapat dipakai 

untuk konstruksi beton maupun pasangan batu atau bentuk kombinasi dari 

keduanya. Didalam merencanakan Bendung Tetap Sukomerto ini menggunakan 

tipe mercu bulat. 

Adapun pertimbangan menggunakan mercu bulat sebagai berikut : 

• Bentuknya sederhana sehingga mudah dalam pelaksanaannya. 

• Mempunyai bentuk mercu yang besar, sehingga lebih tahan terhadap 

benturan batu bongkah.  

• Tahan terhadap goresan atau abrasi, karena mercu bendung diperkuat oleh 

pasangan batu kali. 

• Pengaruh kavitasi hampir tidak ada atau tidak begitu besar. 

• Jari-jari mercu bendung pasangan batu harus memenuhi syarat minimum 

yaitu 0,3 H1 < R < 0,7 H1. 

 

2.5.10   Tinggi Air Banjir di Hilir Mercu 

Perhitungan dilakukan dengan rumus, sebagai berikut : 

2/13/2 **1 iR
n

V =  

( Hidrolika Terapan Aliran Pada Saluran Terbuka dan Pipa, 

Robert J Kodoatie, hal 127) 

( )hhmbA ..+=  

21.2 mhbP ++=  
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P
AR =  

Perhitungan h dengan coba-coba. 

Elevasi muka air di hilir bendung = elevasi dasar hilir + h 

 

2.5.11 Tinggi Air Banjir di Atas Mercu 

Persamaan tingi energi di atas mercu (H1) menggunakan rumus debit 

bendung dengan mercu bulat, yaitu : 

2/3
1...

3
2.

3
2. HBegCQ d=  

(Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi, PU Pengairan, Hal :80) 

di mana : 

Q  = debit (m3/det) 

Cd  = koefisien debit 

g  = percepatan gravitasi (m/det2) 

Be  = lebar efektif bendung (m) 

H1  = tinggi energi di atas mercu (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Elevasi Air di Hulu dan Hilir Bendung 
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2.5.12   Kolam Olak 

Kolam olak adalah suatu banguna berupa kolak di hilir bendung yang 

berfungsi untuk meredam energi yang timbul di dalam aliran air superkritis yang 

melewati pelimpah. 

Faktor pemilihan type kolam olak : 

• Tinggi bendung 

• Keadaan geoteknik tanah dasar misalnya jenis batuan, lapisan, kekerasan 

tekan, diameter butir dsb. 

• Jenis angkutan sedimen yang terbawa aliran sungai. 

• Keadaan aliran yang terjadi di bangunan peredam energi seperti aliran tidak 

sempurna/tenggelam, loncatan air lebih rendah atau lebih tinggi. 

Berdasarkan bilangan Froude, kolam olak dikelompokan sebagai berikut : 

1. Untuk Fr ≤ 1,7 tidak diperlukan kolam olak. Pada saluran tanah bagian hilir 

harus dilindungi dari bahaya erosi.  

2. Bila 1,7 < Fr ≤ 2,5 maka kolam olak diperlukan untuk meredam energi secara 

efektif. Kolam olak dengan ambang ujung mampu bekerja dengan baik. 

3. Jika 2,5 < Fr ≤ 4,5 maka loncatan air tidak terbentuk dan menimbulkan 

gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Kolam olak yang digunakan 

untuk menimbulkan turbulensi (olakan) yakni tipe USBR tipe IV. 

4. Untuk Fr ≥ 4,5 merupakan kolam olak yang paling ekonomis, karena kolam 

ini pendek. Kolam olak yang sesuai adalah kolam USBR tipe III. 

Dalam merencanakan bendung Sukomerto digunakan kolam olak tipe 

Vlughter. Bentuk hirolik kolam olak tipe Vlughter merupakan pertemuan suatu 

penampang miring, penampang melengkung dan penampang lurus. Tipe ini 

digunakan karena mempunyai dasar aluvial dan tidak banyak membawa sedimen 

yang berdiameter besar. 
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Gambar 2.16 Kolam Olak Tipe Vlugter 

 

2.5.13   Panjang Lantai Muka 

Perencanaan panjang lantai muka bendung menggunakan garis kemiringa 

hidrolik. Garis Gradien Hidrolik ini digambarkan di hilir ke arah hulu dengan titik 

ujung hilir bendung sebagai permukaan dengan tekanan sebesar nol. Kemiringan 

garis hidrolik gradien disesuaikan dengan kemiringan yang diijinkan untuk suatu 

tanah dasar tertentu, yaitu menggunakan Creep Ratio (Cr). Untuk mencari 

panjang lantai depan hulu yang menentukan adalah beda tinggi energi terbesar di 

mana terjadi pada saat muka banjir di hulu dan kosong di hilir. Garis hidrolik 

gradien akan membentuk sudut dengan bidang horisontal sebesar α, sehingga akan 

memotong muka air banjir di hulu. Proyeksi titik perpotongan tersebut ke arah 

horisontal (lantai hulu bendung) adalah titik ujung dari panjang lantai depan 

minimum. 

Rumus :        LhLvLw Σ+Σ=
3
1  

(Perbaikan dan Pengaturan Sungai, Dr.Ir suyono Sosrodarsono dan 

Dr.Masatenu Tominagu) 

di mana :   

Lw  = panjang garis rembesan (m) 

Σ Lv  = panjang creep line vertikal (m) 
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Σ Lh  = panjang creep line horisontal (m) 

Faktor Rembesan / creep ratio (Cw) = Σ Lw / ∆Hw di mana, Cw > C (aman). 

Tabel 2.20  Harga-harga Minimum Angka Rembesan Lane (CL) 

Pasir sangat halus / lanau 

Pasir halus 

Pasir sedang 

Pasir kasar 

Kerikil halus 

Kerikil sedang 

Kerikil kasar termasuk berangkal 

Bongkah dengan sedikit berangkal dan kerikil 

Lempung lunak 

Lempung sedang 

Lempung keras 

Lempung sangat keras 

8.5 

7 

6 

5 

4 

3.5 

3 

2.5 

3 

2 

1.8 

1.6 

    Sumber : Irigasi dan Bangunan Air, Gunadharma 

 

2.5.14   Tebal Lantai Kolam Olak 

Untuk menentukan tebal lantai kolam olak harus ditinjau pada dua 

kondisi yaitu pada kondisi air normal dan kondisi air banjir. 

wH
L
LxHxPx γ*'*

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∆−=   

( )
pas

wxpxst
γ
−

=
.min                          (Standar Perencanaan Irigasi KP-02) 

di mana : 

Px  = Uplift Persure (T/m2) 

Hx  = tinggi muka air di hulu bendung diukur dari titik x (m) 

Lx  = panjang creep lane sampai titik x (m) 

L = panjang creep line total (m) 

∆H  = perbedaan tinggi tekan di hulu dan di hilir bendung (m) 
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di mana : 

R  = kedalaman gerusan di bawah per,ukaan air banjir  (m) 

Dm  = diameter rata-rata material dasar sungai (m) 

Q  = debit yang melimpah diatas mercu (m3/det) 

f  = faktor lumpur Lacey 

Menurut Lacey, kedalaman gerusan bersifat empiris, maka dalam penggunaannya 

dikalikan dengan angka keamanan sebesar 1,5. 

 

2.7 Analisis Struktur Bendung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18  Gaya-gaya Yang Bekerja pada Bendung 

Keterangan : 

W  : Gaya Hidrostatis               Up  : Gaya Angkat (Uplift Pressure) 

Pa  : Tekanan Tanah Aktif         Pp  : Tekanan Tanah Pasif 

G : Gaya Aibat Berat Sendiri 

 

Stabilitas bendung dianalisis pada dua macam kondisi yaitu pada saat sungai 

normal dan pada saat sungai banjir. Tinjauan stabilitas yang diperhitungkan dalam 

perencanaan suatu bendung meliputi : 
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2.7.1 Analisis Gaya-Gaya Horisontal 

a Gaya akibat tekanan lumpur 

 

Rumus: ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
+
−

=
θ
θτ

sin1
sin1

2

2xh
P s

s   

(Irigasi dan Bangunan Air, Gunadharma, hal 132) 

di mana: 

Ps = gaya yang terletak pada 2/3 kedalaman dari atas lumpur yang bekerja secara 

horisontal 

θ  = sudut geser dalam 

Τs  = berat jenis lumpur (ton/m3) = 1,6 ton/m3 

h  =  kedalaman lupur (m) 

 

b Tekanan Hidrostatis 

 

Rumus: Wu = c.yw[h2 + ½ ζ (h1 – h2)]A 

 (Irigasi dan Bangunan Air, Gunadharma, hal 131) 

di mana: 

c  = proposan luas di mana tekanan hidrostatis bekerja (c = 1 untuk semua 

tipe pondasi) 

yw = berat jenis air (kN/m3) 

h2  = kedalaman air hilir (m) 

h1  = kedalaman air hulu (m) 

ζ = proporsi tekanan, diberikan pada tabel 2.10 (m) 

A          = luas dasar (m2) 

Wu       = gaya tekanan keatas resultante (kN) 
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Tabel 2.21 Harga-harga ζ 

Tipe Pondasi Batuan Proporsi Tekanan 

Berlapis horisontal 

Sedang, pejal (massive) 

Baik, pejal 

1,00 

0.67 

0.5 

  Sumber : Irigasi dan Bangunan Air,Gunadarma 

 

c  Tekanan tanah aktif dan pasif 

 Tekanan tanah aktif dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

   2**
2
1 hKaPa subγ= ( )2/45tan 02 φ−=Ka  

    wsatsub γγγ −=   

           ww e
eGs γγ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+

=
1

     di mana γw = 1 T/m3 

           ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
−

=
e

Gs
w 1

1γ  

 Tekanan tanah pasif dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

2**
2
1 hKpPp subγ= )    

( )2/45tan 02 φ+=Kp   

wsatsub γγγ −=   

       ww e
eGs γγ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
+

=
1

     di mana γw = 1 T/m3 

      ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
−

=
e

Gs
w 1

1γ   

Keterangan : 

Pa  = tekanan tanah aktif (T/m2) 

Pp  = tekanan tanah pasif (T/m2) 

φ  = sudut geser dalam ( 0 ) 
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g  = gravitasi bumi = 9,8 m/detik2 

h  = kedalaman tanah aktif dan pasif (m) 

γsub  = berat jenis submerged/ tanah dalam keadaan terendam (T/m3) 

γsat  = berat jenis saturated/ tanah dalam keadaan jenuh (T/m3) 

γw  = berat jenis air = 1,0 ton/m3 

Gs  = Spesifik Gravity 

e  = Void Ratio 

 

2.7.2 Analisis Gaya Vertikal 

 

a. Akibat berat bendung 

Rumus : pasVG γ*=  

 (Standart Perencanaan Irigasi KP-02) 

di mana : 

V = Volume (m3) 

γpas = berat jenis bahan (pasangan) = 2,2 ton/m3 

 

b. Gaya angkat (uplift pressure) 

 

Rumus : HHxPx −=      

        )*(
L
HLxHxPx ∆

−= (Irigasi dan Bangunan Air, Gunadharma,Hal :131)       

di mana : 

Px  = tekanan air pada titik x (ton/m2) 

Lx  = jarak jalur rembesan pada titik x (m) 

L = panjang total jalur rembeasn (m) 

∆H  = beda tinggi energi (m) 

Hx  = tinggi energi di hulu bendung 

 

 



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 66 

 

c. Gaya Gempa 

 

Rumus: ( )m
cd xzanA =  

             (Standar Perencanaan Irigasi KP-06) 

              
g
aE d=     

 

Di mana: 

Ad   = percepatan gempa rencana (cm/dt2) 

n, m  = koefisien untuk masing-masing jenis tanah 

ad   = percepatan kejut dasar 

z      = faktor yang tergantung dari letak geografis/ peta zone seismik (untuk           

perencanaan bangunan air tahan gempa = 0,56) 

E = koefisien gempa 

g = percepatan gravitasi = 9,8 m/dt2. 

Dari koefisien gempa di atas, kemudian dicari besarnya gaya gempa dan momen 

akibat gaya gempa dengan rumus: 

Gaya Gempa: 

K = E x G 

Di mana: 

E = 0,10 (Koefisien gempa) 

K = gaya gempa 

G = berat bangunan (ton) 

Momen: 

M = K x Jarak (m) 

 

Setelah menganalisis gaya-gaya tersebut, kemudian diperiksa stabilitas 

bendung terhadap guling, geser, pecahnya struktur, erosi bawah tanah (piping) dan 

daya dukung tanah. 
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2.7.3 Analisis Stabilitas Bendung 

a. Terhadap Guling 

5.1>=
∑
∑

MG
MT

SF  (Teknik Bendung, Ir.Soedibyo, Hal 105) 

di mana : 

SF  = faktor keamanan  

Σ MT  = jumlah momen tahan 

Σ MG  = jumlah momen guling 

 

b. Terhadap Geser 

5.1>=
∑
∑

RH
RV

fSF  

(Engineering For Dams, Hinds Creager Justin, Hal:297) 

di mana : 

SF  = faktor keamanan  

Σ RV  = total gaya vertikal 

Σ RH  = total gaya horisontal 

f  = koefisien gesekan = ( 0,6-0,75 ) 

 

c. Terhadap Daya Dukung Tanah 

 

Dari data tanah pada lokasi bendung Sukomerto, diperoleh : 

γ  =  ton/m3 

c  = kohesi 

φ  = sudut geser dalam  

Nc, Nq, Nγ didapat dari grafik Terzaghi. 

 

 

 



 

                                   Tugas  Akhir 
Sistem Pemenuhan Air Baku Untuk Kota Tegal 
  
 

 
 Studi Pustaka          II - 68 

Rumus daya dukung tanah Terzaghi : 

       γγγ NBNqNccqult ...5,0.. ++=  

       (Mekanika Taanah Jilid I, Braja M. Das ) 

       
SF
qult=σ  

Kontrol : 

     σσ <⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

B
ex

BL
RV

maks
.61  

     0.61min >⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

B
ex

BL
RVσ  

    (Teknik Bendung, Ir.Soedibyo, Hal : 107 ) 

di mana : 

SF  = faktor keamanan 

RV  = gaya vertikal (ton) 

L  = panjang bendung (m) 

σ  = tagangan yang timbul (ton/m2) 

σ   = tegangan ijin (ton/m2) 

 

d. Terhadap Erosi  Bawah  Tanah (Piping) 

 

Keamanan bendung terhadap erosi bawah bendung dihitung dengan rumus : 

      
sh

sasS )/1( +
=  

 (Standar Perencanaan Irigasi, KP-02, hal : 127) 

di mana : 

S  = factor keamanan 

s  = kedalaman tanah (m) 

a  = tebal lapisan pelindung (m) 

hs  = tekanan air pada kedalaman s (kgm2) 
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Rumus di atas mengasumsikan bahwa berat volume tanah di bawah air 

dapat diambil 1 (γw = γs = 1 T/m3). Berat volume bahan lindung di bawah air 

adalah 1. harga keamanan S sekurang-kurangnya 2. 

 

2.7.4 Bangunan Sumber Air Bersih 

Bangunan sumber air bersih ini merupakan unbit bagian awal pada sistem 

penyediaan air bersih. Bangunan ini terdiri dari : 

1). Bak Pengambilan ( Intake ). 

Bak pengambilan atau intake adalah bak yang berfungsi untuk 

mengambil air yang mengalir di sungai/danau yang kemudian akan 

dialirkan menuju bak penangkap air. Intake di sini dapat berupa bendung 

atau bak pengambilan yang terbuat dari beton. 

2). Bak Penangkapan ( Bron captering ) 

Bak penangkapan berfungsi sebagai tempat penangkap air yang keluar 

dari sumber air. Bangunan penangkap terbuat dari beton dan pada bagian 

atas tertutup oleh plat untuk tetap menjaga kebersihan air. 

3). Bak Penampung 

Bak Penampung berfungsi sebagai tempat penampungan air yang 

berasal dari bak penangkap. Air dari bak penangkap disalurkan menuju 

bak penampung ini. Pada bak penampung ini terdapat pipa transmisi yang 

berfungsi mengalirkan air menuju reservoir 

 

2.8 Sistem Saluran Air Bersih 

2.8.1   Sistem Saluran Terbuka 

Sistem saluran terbuka yaitu distribusi air bersih melalui saluran – saluran 

yang terbuka. 

 

2.8.2   Sistem Saluran Tertutup 

Sistem saluran tertutup yaitu distribusi air bersih dengan menggunakan pipa 

– pipa ditribusi. Dalam system saluran tertutup dapat disamakan dengan system 
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perpipaan dimana air yang dialirkan pada saluran transmisi atau distribusi 

menggunakan saluran tertutup. 

 

1.   Sistem Perpipaan 

 
Gambar 2.19 Penyediaan Air Dengan Pipa Menggunakan Sistem Pipa 

 

Jika tidak ada air yang keluar antara A dan B maka : QA = QB 

Total kehilangan energy pipa antar A dan B sepanjang jalur yang ditinjau akan 

sama artinya hf yang melalui pipa 1 akan sama dengan hf yang melalui pipa 2. 

 

2.   Perencanaan Pipa Air 

Sebagai dasar perhitungan perencanaan system perpipaan digunakan 

rumus Hazen – Williams. 

Q = 0,279 * C * D2,63 * S0,54 

V = 0,35464 * C * D0,63 * S 0,54 

V = 0,84935 * C * R0,63 * S0,54 

H = 10,666 * L * C-1,85 * D-4,87 * Q1,85 

Sumber : Teknik Sumber Daya Air, Jilid 1, Djoko Sasongko, 1985 

Dimana : 

Q = debit air ( m3 / dt ) 

V = kecepatan aliran (m/dt ) 

C = koefisien kekasaran relative Hazen – Williams 
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D = diameter pipa bagian dalam ( m ) 

R = jari – jari hidrolis = D/4 ( m ) 

S = kemiringan gradient hidrolik = h/L 

H = headloss friksi ( m ) 

L = panjang pipa ( m ) 

Faktor C bervariasi terhadap kondisi permukaan pipa, dan pada periode 

perencanaan. Faktor – factor C untuk perhitungan hidrolis adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.22 Faktor berbagai jenis pipa 

 
Kecepatan aliran dalam pipa transmisi berkisar antara 0,6 m/dt – 4,0 

m/dt  sedangkan pada pipa distribusi 0,3 m/dt – 2,0 m/dt 

 

2.8.3  Perhitungan Tekanan 

Perhitungan tekanan didasarkan pada kehilangan yang terjadi dalam pipa. 

Ada dua macam kehilangan pipa : 

1.   Mayor Losses ( hf ) 

Mayor losses yaitu kehilangan tekanan yang terjadi dalam pipa akibat 

gesekan air dengan pipa selama pengaliran baik pada pipa lurus maupun 

pipa membelok. 

Hf = f * L/D * V2/2g 
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Dimana : 

Hf = kehilangan energi akibat gesekan ( m ) 

F   = faktor gesekan pada pipa 

L  = panjang pipa ( m ) 

D  = diameter pipa ( m ) 

V  = kecepatan rencana ( m/dt ) 

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

2.  Minor Losses 

Minor losses yaitu kehilangan tekanan yang terjadi dalam pipa karena 

perubahan bentuk aliran dan perubahan arah aliran. Kehilangan 

tekanan ini biasanya karena adanya fitting seperti terkelupasnya kulit 

pipa bagian yang berakibat pecahnya gelembung – gelembung air. 

a.  Kehilangan energi akibat perbesaran penampang 

 
Gambar 2.20 Perbesaran penampang pipa 

Besarnya kehilangan energy yang terjadi diberikan oleh persamaan 

berikut : 

He = K’. V12 – V22 / 2G 

Dimana : 

He = kehilangan energy akibat perbesaran penampang ( m ) 

K’ = koefisien perbesaran penampang yang besarnya tergantung 

pada sudut α 

v1 = kecepatan aliran pada pipa 1 ( m/dt ) 

v2 = kecepatan aliran pada pipa 2 ( m/dt ) 

g  = percepatan gravitasi ( m/det2 ) 
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tabel 2.23 nilai K’ sebagai fungsi α 

 

  Sumber : Hidraulika II, Bambang Triatmojo, 1996 

 

b.  Kehilangan energi akibat penyempitan penampang 

 

 
Gambar 2.21 Penyempitan Penampang Pipa 

Besar kehilangan energi diberikan oleh rumus sebagai berikut : 

He = K’c v22 /2g 

Dimana : 

he   = kehilanganenergi akibat penyempitan penampang ( m ) 

K’c =koefisien penyempitan penampang yang besarnya tergantung 

pada sudut A1 /A2 ( dalam prakteknya K’ diambil 0,5) 

v1  =kecepatan aliran pada pipa 1 ( m/dt ) 

v2 = kecepatan aliran pada pipa 2 ( m/dt ) 

g  = percepatan gravitasi ( m/det2 ) 

 

c.  Kehilangan energi akibat belokan 

 
Gambar 2.22 Belokan Pada Pipa 
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Kehilangan energi dicari dengan rumus : 

hb  = kb * v2 / 2g 

Dimana : 

hb  = kehilangan energi akibat gesekan ( m ) 

kb  = koefisien gesekan 

v   =kecepatan aliran pada pipa  ( m/dt ) 

g  = percepatan gravitasi ( m/det2 ) 

tabel 2.24 Nilai kb Sebagai Fungsi Sudut Belokan 

 
        Sumber : Hidraulika II, Bambang Triatmojo, 1996 

Tabel 2.25 Nilai kb Sebagai Fungsi R / D 

 
  Sumber : Hidraulika II, Bambang Triatmojo, 1996 

 


