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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

2.1 Analisis Hidrologi 

Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai 

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

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

berubah terhadap waktu. Data hidrologi digunakan untuk menentukan besarnya 

debit banjir rencana, dimana debit air rencana merupakan debit yang dijadikan 

dasar perencanaan, yaitu debit maksimum rencana di sungai atau saluran alamiah 

dengan periode ulang tertentu (Qth) yang dapat dialirkan tanpa membahayakan 

lingkungan sekitar dan stabilitas sungai. Jadi, debit banjir rencana adalah debit 

banjir yang rata – rata terjadi satu kali dalam periode ulang yang ditinjau. Untuk 

mendapatkan debit banjir rencana dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui 

pengolahan data debit dan melalui pengolahan data hujan. 

Data curah hujan didapatkan dari stasiun hujan yang tersebar di 

daerah pengaliran sungai. Data yang tercatat  merupakan data curah hujan harian, 

yang kemudian akan diolah menjadi data curah hujan harian maksimum tahunan. 

Baru setelah itu diubah menjadi debit banjir rencana periode ulang tertentu. Data 

curah hujan ini lebih lengkap dibandingkan dengan data debit, sebab agar dapat 

menggunakan data debit harus tersedia rating curve yang dapat mencakup debit 

banjir saat muka air banjir rendah sampai dengan maksimum. Pengukuran tinggi 

muka air banjir dan kecepatan air banjirnya dilakukan per segmen dalam suatu 

penampang melintang sungai (cross section). Hal ini sangat sulit dilakukan dalam 

prakteknya dan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit, 

antara lain : petugas pencatat seringkali mengalami kesulitan pembacaan 

peilschale dalam pengukuran ketinggian muka air banjir pada saat banjir terlalu 

tinggi/terlalu deras, perlu adanya konstruksi jembatan, dan terkadang sukar 

memprediksi kapan waktu terjadi banjir sehingga terkadang timing pengukuran 
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tidak tepat. Selain itu untuk daerah yang belum berkembang dimana peralatan 

minimal, sangat sulit untuk melakukan pengukuran elevasi muka air dan 

kecepatan saat banjir. Data debit banjir yang terukur tersebut sahihnya harus 20 

tahun, namun kendalanya adalah data debit tersebut terkadang tidak lengkap, 

mahal biayanya dan sulit dilaksanakan. Bagian tempat pengamatan yang memiliki 

tekanan yang tinggi atau bagian kecepatan aliran yang tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya kesalahan pengukuran permukaan air yang tinggi dan juga alat tersebut 

mudah menjadi rusak oleh aliran. 

Dari pencatatan tinggi muka air banjir di atas, dibuat menjadi kurva 

hubungan antara tinggi muka air dengan debit banjir. Sehingga dapat dicari 

besarnya debit banjir dari ketinggian air tertentu. Selain diperlukan rating curve 

untuk mengubah data debit menjadi debit banjir, harus pula didukung oleh data 

yang menerus yang bias diperoleh dari AWLR. Sehubungan data debit susah 

dicari juga sering tidak lengkap, maka digunakan pengolahan data curah hujan 

harian menjadi curah hujan harian maksimum tahunan. Sebab data curah hujan 

lebih mudah didapatkan dan tersimpan pada stasiun pengamatan hujan yang 

letaknya tersebar di daerah pengaliran sungai yang ditinjau. Dari data hujan harian 

maksimum tahunan ini, kemudian dilakukan pemilihan distribusi, dimana dapat 

diolah dengan dua cara yaitu cara analisis dan cara grafis. Cara analisis 

menggunakan perbandingan parameter statistik untuk mendapatkan jenis sebaran 

(distribusi) yang sesuai. Cara grafis adalah dengan memplot di kertas probabilitas.  

 

2.1.1 Debit Banjir Rencana 

Pemilihan debit banjir rencana untuk bangunan air adalah suatu 

masalah yang sangat bergantung pada analisis statistik dari urutan kejadian banjir 

baik berupa debit air di sungai maupun hujan. Dalam pemilihan suatu teknik 

analisis penentuan banjir rencana tergantung dari data - data yang tersedia dan 

macam dari bangunan air yang akan dibangun.  
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Hal yang penting dalam perhitungan banjir rencana adalah distribusi 

curah hujan. Distribusi curah hujan berbeda sesuai dengan jangka waktu yang 

ditinjau yaitu :  

Rjam-jaman  = curah hujan yang turun tiap jam.  

R24              = curah hujan maksimum yang terjadi dalam 24 jam. 

Rharian     = curah hujan dalam satu hari (24 jam) yang didapat dari curah hujan 

tiap jam (Rjam).  

Rmingguan = curah hujan dalam satu minggu (7 hari) yang didapat dari curah 

hujan harian (Rharian) tiap hari dalam satu minggu. 

Rbulanan = curah hujan dalam satu bulan yang didapat dari curah hujan 

mingguan (Rmingguan) tiap minggu dalam satu bulan. 

Rtahunan  = curah hujan dalam satu tahun yang didapat dari curah hujan 

bulanan (Rbulanan) tiap bulan dalam satu tahun.  

 I      = tinggi curah hujan yang terjadi dalam periode / waktu tertentu, 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

T
R  dinyatakan dalam mm/jam. Intensitas curah hujan (I)  yang 

didapatkan nantinya akan digunakan dalam perhitungan debit 

banjir rencana. 

 

2.1.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah aliran sungai ditentukan dengan peta topografi dan peninjauan 

di lapangan terhadap daerah tersebut, di mana daerah aliran sungai adalah daerah 

yang dibatasi oleh punggung - punggung bukit dimana air hujan di daerah tersebut 

mengalir menuju ke satu sungai. Pada peta topografi dapat ditentukan cara 

membuat garis imajiner yang menghubungkan titik yang mempunyai elevasi 

kontur tertinggi di sebelah kiri dan kanan sungai yang ditinjau. Untuk menentukan 

luas daerah aliran sungai dapat digunakan alat planimeter. Contoh DAS dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 .  Contoh DAS 
 

2.1.3 Curah Hujan Daerah / Wilayah 

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan 

pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata - rata 

di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. 

Curah hujan ini disebut curah wilayah / daerah dan dinyatakan dalam mm.  

Untuk memperoleh data curah hujan, maka diperlukan alat untuk 

mengukurnya yaitu penakar hujan dan pencatat hujan. Data hujan yang diperoleh 

dari alat ukur curah hujan adalah data curah hujan lokal (Point Rainfall) yang 

kemudian diolah terlebih dahulu menjadi data curah hujan daerah / wilayah aliran 

sungai (Areal Rainfall) untuk perhitungan dalam perencanaan.  

 

2.1.4 Penentuan Curah Hujan Maksimum Rata-rata Daerah Aliran 

Pengamatan curah hujan dilakukan pada stasiun - stasiun penakar 

yang terletak di dalam atau di sekitar Daerah Aliran  Sungai (DAS) untuk 

mendapatkan curah hujan maksimum harian (R24). Penentuan curah hujan 

maksimum harian(R24) rata - rata wilayah DAS dari beberapa stasiun penakar 

tersebut dapat dihitung dengan beberapa metode antara lain : 

 

Batas DAS 
Sungai 
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1. Metode Rata – Rata Aljabar 

Tinggi rata - rata curah hujan yang didapatkan dengan mengambil nilai 

rata - rata hitung (arithmetic mean) pengukuran hujan di pos penakar - penakar 

hujan di dalam areal tersebut. Jadi cara ini akan memberikan hasil yang dapat 

dipercaya jika pos - pos penakarnya ditempatkan secara merata di areal tersebut, 

dan hasil penakaran masing - masing pos penakar tidak menyimpang jauh dari 

nilai rata - rata seluruh pos di seluruh areal. Nilai curah hujan daerah / wilayah 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

( )nRRR
n

R +++= ............1
21 .......................................................................(2.1) 

dimana : 

R      = besar curah hujan rerata daerah (mm). 

n     = jumlah titik – titik pengamatan (Sta. Hujan). 

nRRR ,.....,, 21   = besar curah hujan di tiap titik pengamatan (Sta. Hujan) 

2. Metode Polygon Thiessen 

Metode ini sering digunakan pada analisis hidrologi karena metode ini 

lebih baik dan obyektif dibanding dengan metode lainnya. Cara Polygon Thiessen 

ini dipakai apabila daerah pengaruh dan curah hujan rata-rata tiap stasiun berbeda-

beda, dipakai stasiun hujan minimum 3 buah dan tersebar tidak merata. Cara ini 

memperhitungkan luas daerah yang mewakili dari pos-pos hujan yang 

bersangkutan, untuk digunakan sebagai faktor bobot dalam perhitungan curah 

hujan rata-rata. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan stasiun penakar curah hujan yang berpengaruh pada daerah 

pengaliran. 

2. Tarik garis hubungan dari stasiun penakar hujan /pos hujan. 

3. Tarik garis sumbunya secara tegak lurus dari tiap-tiap garis hubung. 

4. Hitung luas DAS pada wilayah yang dipengaruhi oleh stasiun penakar curah 

hujan tersebut. 
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Cara ini dipandang cukup baik karena memberikan koreksi terhadap 

kedalaman hujan sebagai fungsi luas daerah yang diwakili. Dimana rumus yang 

digunakan untuk menghitung curah hujannya adalah sebagai berikut: 

Rumus:
n

nn

AAA
RARARA

R
+++
+++

=
....
....

21

2211 .............................................................(2.2) 

Keterangan : 

R1,…,Rn = curah hujan di tiap stasiun pengukuran (mm) 

A1,…,An = luas bagian daerah yang mewakili tiap stasiun pengukuran (km2) 

R = besarnya curah hujan rata-rata DAS (mm). 

Setelah luas pengaruh pada tiap-tiap stasiun didapat, koefisien Thiessen 

dapat dihitung:  

%100×=
A
A

C i
i ..............................................................................................(2.3) 

 
 

Keterangan : 

Ci  = koefisien Thiessen 

A  = luas total DAS (km2) 

Ai = luas bagian daerah di tiap stasiun pengamatan (km2) 

)(.....)()( 2211 nn CRCRCRR ×++×+×= ......................................................(2.4) 
(Sumber : Sri Harto, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sket Polygon Thiessen dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 . Polygon Thiessen 

3. Metode Isohyet 

Metode ini merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan 

hujan rata-rata, namun diperlukan keahlian dan pengalaman. Dengan cara ini, 

memperhitungakan secara aktual pengaruh tiap-tiap pos penakar hujan.        

Metode Ishoyet terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Plot data kedalaman air hujan untuk tiap pos penakar hujan pada peta. 

2. Gambar kontur kedalaman air hujan dengan menghubungkan titik-titik yang 

mempunyai kedalaman air yang sama. Interval Ishoyet yang biasa dipakai 

adalah 10 mm. 

3. Hitung luas area antara dua garis Ishoyet dengan menggunakan planimeter. 

Kalikan masing-masing luas areal dengan rata-rata hujan antara dua Ishoyet 

yang berdekatan. 

Hujan rata-rata DAS dengan persamaan berikut ini : 

121

1
1

32
2

21
1

...........
2

....................
2

.
2

.

−

−
−

++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
n

nn
n

AAA

PP
A

PP
APPA

P ...................(2.5) 

atau 

Sta. 3 

Sta. 2 

Sta. 1 

A 1 

A 3 

A 2 
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∑
∑ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
A

PPA
P

2
. 21

 

dimana : 

P = Besar curah hujan rerata daerah (mm). 

nAAA ,.....,, 21  = Luas bagian-bagian antara garis-garis Isohyet (km2)  

nPPP ,.....,, 21  = Besar curah hujan rata – rata pada bagian nAAA ,.....,, 21  

Sket Metode Isohyet dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 . Metode Isohyet 

Cara ini adalah cara rasional yang terbaik jika garis – garis Isohyet 

dapat digambar dengan teliti. Akan tetapi jika titik pengamatan itu banyak dan 

variasi curah hujan di daerah bersangkutan besar, maka pada pembuatan peta 

Isohyet ini akan terjadi kesalahan personal (invidual error). Pada waktu 

menggambar garis – garis Isohyet sebaiknya juga memperhatikan pengaruh bukit 

atau gunung terhadap distribusi hujan (hujan orografik). 

Metode yang akan dipakai dalam perhitungan curah hujan rerata 

dalam kaitannya dengan rencana pengendalian banjir ini adalah dengan 

menggunakan metode Polygon Thiessen karena lebih baik dan objektif dan dapat 

digunakan untuk daerah yang stasiun hujannya tidak merata.  
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20

80 

70 

60

50

40

30 



 

         II - 9 

 
2.1.5 Perhitungan Curah Hujan Rencana 

Analisis curah hujan rencana ini ditujukan untuk mengetahui besarnya 

curah hujan maksimum dalam periode ulang tertentu yang nantinya dipergunakan 

untuk perhitungan debit banjir rencana. 

Untuk perhitungan hujan rencana digunakan analisa frekuensi, cara 

yang dipakai adalah dengan menggunakan metode kemungkinan (Probability 

Distribution) teoritis yang ada. Beberapa jenis distribusi antara  lain : 

1. Distribusi Log Pearson Type III. 

2. Distribusi Log Normal. 

3. Distribusi Gumbel. 

Dalam penentuan metode yang akan digunakan, terlebih dahulu 

ditentukan parameter-parameter statistik sebagai berikut : 

a. Deviasi Standar (δx) 

Deviasi standar (δx) merupakan ukuran sebaran yang paling banyak 

digunakan. Apabila penyebaran sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai 

δx akan besar, akan tetapi jika penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-

rata maka nilai δx akan kecil pula. Deviasi standar dapat dihitung dengan rumus  

berikut : 

    

1

)(
1

2

−

−
=
∑

n

RR
x

n

r

δ ...........................................................................................(2.6) 

b. Koefisien Variasi (Cv) 

Koefisien variasi (Cv) adalah nilai perbandingan antara deviasi standar 

dengan nilai rata-rata hitung dari suatu distribusi normal. Koefisien variasi dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Cv=
X

xδ
.......................................................................................................(2.7) 
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c. Koefisien Skewness (Cs) 

Koefisien skewness (Cs) adalah suatu nilai yang menunjukkan derajat 

ketidaksimetrisan (asimetri) dari suatu bentuk distribusi. Apabila kurva frekuensi 

dari suatu distribusi mempunyai ekor memanjang ke kanan atau ke kiri terhadap 

titik pusat maksimum, maka kurva tersebut tidak akan berbentuk simetri. Keadaan 

tersebut disebut condong ke kanan atau ke kiri. Pengukuran kecondongan adalah 

untuk mengukur seberapa besar kurva frekuensi dari suatu distribusi tidak simetri 

atau condong. Ukuran kecondongan dinyatakan dengan besarnya koefisien 

kecondongan atau koefisien skewness, dan dapat dihitung dengan persamaan 

dibawah ini: 

3
1

3

*)2(*)1(

)(

xnn

RrRn
Cs

n

i

δ−−

−
=

∑
= .................................................................................(2.8) 

d. Koefisien Kurtosis (Ck) 

Pengukuran kurtosis (Ck) dimaksudkan untuk mengukur keruncingan dari 

bentuk kurva distribusi dan sebagai pembandingnya adalah distribusi normal. 

Koefisien Kurtosis (Coefficient of Kurtosis) dirumuskan sebagai berikut: 

4
1

42

*)3(*)2(*)1(

)(

xnnn

RrRin
Ck

n

i

δ−−−

−
=

∑
= .......................................................................(2.9) 

Dari harga parameter statistik tersebut akan dipilih jenis distribusi yang 

sesuai. Dengan menggunakan cara penyelesaian analisa frekuensi, penggambaran 

ini dimungkinkan lebih banyak terjadinya kesalahan. Maka untuk mengetahui 

tingkat pendekatan dari hasil penggambaran tersebut, dapat dilakukan pengujian 

kecocokan data dengan menggunakan cara Uji Chi Kuadrat (Chi Square Test) dan 

plotting data. 

1. Distribusi Log Pearson Type III 

Diantara 12 tipe metode Pearson, Type III merupakan metode yang banyak 

digunakan dalam analisis hidrologi. Berdasarkan kajian Benson 1986, 

disimpulkan bahwa metode Log Pearson Type III dapat digunakan sebagai dasar 
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dengan tidak menutup kemungkinan pemakaian metode yang lain, apabila 

pemakaian sifatnya sesuai.(Sri Harto, 1993). 

Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Gantilah data X1, X2, X3, …,Xn menjadi data dalam logaritma, yaitu: log X1, 

log X2, log X3, …,log Xn. 

b. Hitung rata-rata dari logaritma data tersebut: 

n

X
X

n

i
i∑

== 1

log
log ....................................................................................(2.10) 

c. Hitung standar deviasi 

( )
1

loglog
1

2

−

−
=
∑
=

n

XX
x

n

i
i

δ .......................................................................(2.11) 

d. Hitung koefisien skewness 

( )
( ) ( ) 3

1

3

*2*1

loglog

Snn

XXn
Cs

n

i
i

−−

−
=
∑
= .......................................................................(2.12) 

e. Hitung logaritma data pada reka ulang yang dipilih. 

( ) ( )CsTrKSXLogX Tr ,log*log += .......................................................(2.13) 

dimana: 

Log XTr = logaritma curah hujan rencana pada reka ulang Tr tahun (mm) 

log X  = logaritma curah hujan rata-rata (mm) 

δx  = standar deviasi (mm) 

K(Tr,Cs) = faktor frekuensi Pearson tipe III yang tergantung pada harga Tr 

(periode ulang) dan Cs (koefisien skewness), yang dapat dibaca 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 . Harga K untuk Distribusi Log Pearson III 

Periode Ulang (Tahun) 

2 5 13 25 50 100 200 1000 

Peluang (%) 

Kemencenga

n 

(Cs) 
50 20 10 4 2 1 0,5 0,1 

3,0 -0,3986 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 

2,2 -0,330 0,574 1,284 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 3,990 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 2,998 2,453 2,891 3,312 4,250 

0,7 -0,116 0,790 1,333 2,967 2,407 2,824 3,223 4,105 

0,6 -0,099 0,800 1,328 2,939 2,359 2,755 3,132 3,960 

0,5 -0,083 0,808 1,323 2,910 2,311 2,686 3,041 3,815 

0,4 -0,066 0,816 1,317 2,880 2,261 2,615 2,949 3,670 

0,3 -0,050 0,824 1,309 2,849 2,211 2,544 2,856 3,525 

0,2 -0,033 0,830 1,301 2,818 2,159 2,472 2,763 3,380 

0,1 -0,017 0,836 1,292 2,785 2,107 2,400 2,670 3,235 

0 0,000 0,842 1,282 2,751 2,054 2,3269 2,576 3,090 

-0,1 0,017 0,836 1,270 2,761 2,000 2,262 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 0,853 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 

-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 
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Periode Ulang (Tahun) 

2 5 13 25 50 100 200 1000 

Peluang (%) 

Kemencenga

n 

(Cs) 
50 20 10 4 2 1 0,5 0,1 

-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 1,197 1,130 

-2,0 0,307 0,777 0,895 1,959 0,980 0,990 0,995 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 0,798 0,799 0,800 0,802 

-3,0 0,396 0,636 0,660 0,666 0,666 0,667 0,667 0,668 

 ( Sumber :  Soemarto, CD,  1999) 

 

2. Distribusi  Log Normal 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan dengan metode ini adalah 

sebagai berikut : (Soewarno, 1995) 

trtt KSXX ∗+= loglog .............................................................................(2.14) 

dimana : 

 Xt        = besarnya curah hujan yang mungkin terjadi dengan periode  

                ulang T tahun. 

rtX       =  curah hujan rata – rata. 

S =  standar deviasi data hujan maksimum tahunan. 

Kt =  standar variable untuk periode ulang t tahun yang besarnya 

      diberikan pada Tabel 2.2. 

(Sumber : Soemarto, CD, 1999) 

Cv =  Koefisien untuk metode sebaran Log Normal untuk periode ulang t  

   tahun yang besarnya diberikan pada Tabel 2.3. 

 (Sumber : Soewarno, 1995) 

 

 

Tabel 2.2 . Standard Variable (Kt ) 
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T Kt T Kt T Kt 

1 -1,86 20 1,89 90 3,34 

2 -0,22 25 2,10 100 3,45 

3 0,17 30 2,27 110 3,53 

4 0,44 35 2,41 120 3,62 

5 0,64 40 2,54 130 3,70 

6 0,81 45 2,65 140 3,77 

7 0,95 50 2,75 150 3,84 

8 1,06 55 2,86 160 3,91 

9 1,17 60 2,93 170 3,97 

10 1,26 65 3,02 180 4,03 

11 1,35 70 3,08 190 4,09 

12 1,43 75 3,60 200 4,14 

13 1,50 80 3,21 221 4,24 

14 1,57 85 3,28 240 4,33 

15 1,63 90 3,33 260 4,42 

               ( Sumber :  Soemarto, CD., 1999) 

 

Tabel 2.3 . Koefisien untuk metode sebaran Log Normal 

Periode Ulang T tahun 
Cv 

2 5 10 20 50 100 

0,0500 -0,2500 0,8334 1,2965 1,6863 2,1341 2,4370 

0,1000 -0,0496 0,8222 1,3078 1,7247 2,2130 2,5489 

0,1500 -0,0738 0,8085 1,3156 1,7598 2,2899 2,6607 

0,2000 -0,0971 0,7926 1,3200 1,7911 2,3640 207716 

0,2500 -0,1194 0,7748 1,3209 1,8183 2,4348 2,8805 

0,3000 -0,1406 0,7547 1,3183 1,8414 2,5316 2,9866 

0,3500 -0,1604 0,7333 1,3126 1,8602 2,5638 3,0890 

0,4000 -0,1788 0,7100 1,3037 1,8746 2,6212 3,1870 

0,4500 -0,1957 0,6870 1,2920 1,8848 2,6734 3,2109 

0,5000 -0,2111 0,6626 1,2778 1,8909 2,7202 3,3673 

0,5500 -0,2251 0,6129 1,2513 1,8931 2,7615 3,4488 

0,6000 -0,2375 0,5879 1,2428 1,8916 2,7974 3,5241 

0,6500 -0,2485 0,5879 1,2226 1,8866 2,8279 3,5930 

0,7000 -0,2582 0,5631 1,2011 1,8786 2,8532 3,6568 



 

         II - 
15

Periode Ulang T tahun 
Cv 

2 5 10 20 50 100 

0,7500 -0,2667 0,5387 1,1784 1,8577 2,8735 3,7118 

0,8000 -0,2739 0,5184 1,1584 1,8543 2,8891 3,7617 

0,8500 -0,2801 0,4914 1,1306 1,8388 2,9002 3,8056 

0,9000 -0,2852 0,4886 1,1060 1,8212 2,9071 3,8437 

0,9500 -0,2895 0,4466 1,0810 1,8021 2,9102 3,8762 

1,000 -0,2929 0,4254 1,0560 1,7815 2,9098 3,9036 

 ( Sumber : Soewarno, 1995) 

3. Distribusi Gumbel 

Metode ini merupakan metode dari nilai-nilai ekstrim (maksimum atau 

minimum). Fungsi metode gumbel merupakan fungsi eksponensial ganda. (Sri 

Harto, 1993) 

Rumus Umum: 

KrxxX Tr *δ+= ............................................................................................(2.15) 
(Soewarno,1995) 

dimana: 

XTr  = tinggi hujan untuk periode ulang T tahun (mm) 

x     = harga rata-rata data hujan (mm) 

δx   = standar deviasi bentuk normal (mm) 

Kr  = faktor frekuensi gumbel. 

Faktor frekuensi gumbel merupakan fungsi dan masa ulang dari distribusi 

Sn
YnYtKr −

= ...................................................................................................(2.16) 

(Soewarno, 1995) 

 

dimana: 

Yt  = Reduced Variate (fungsi periode ulang T tahun) (Tabel 2.4) 

Yn = harga rata-rata Reduced Mean (Tabel 2.5) 

Sn  = Reduced Standard Deviation (Tabel 2.6) 

Tabel 2.4 . Harga Reduced Variate Pada Periode Ulang 

Periode Ulang,  Reduced Variate 
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Tr (tahun) 

2 0,3665 
5 1,4999 

10 2,2502 

25 3,1985 
50 3,9019 

100 4,6001 
                      ( Sumber : Joesron Loebis, 1987 ) 

 

Tabel 2.5 . Hubungan reduced standart deviasi (Sn) dengan jumlah data (n) 
( Sumber : Joesron Loebis, 1987 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.6 . Hubungan Reduced mean (Yn) dengan jumlah data (n) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5520 

20 0,5236 0,5252 0,5269 0,5283 0,5296 0,5309 0,5320 0,5332 0,5343 0,5353 

30 0,5362 0,5371 0,5380 0,5388 0,5396 0,5402 0,5402 0,5418 0,5424 0,5430 

40 0,5436 0,5442 0,5448 0,5453 0,5458 0,5463 0,5463 0,5472 0,5477 0,5481 

50 0,5486 0,5489 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 0,5511 0,5515 0,5518 

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

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

80 0,5569 0,5572 0,5572 0,5574 0,5576 0,5576 0,5580 0,5581 0,5583 0,5585 

90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5573 ,05595 0,5596 0,5598 0,5599 

100 0,5586 
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n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 1,0095 1,0206 1,0315 1,0411 1,0493 1,0565 

20 1,0628 1,0696 1,0754 1,0811 1,0664 1,0915 1,0961 1,1004 1,1047 1,1086 

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

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

50 1,1607 1,1623 1,1638 1,1638 1,1667 1,1681 1,1696 1,1706 1,1721 1,1734 

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

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

80 1,1938 1,1945 1,1953 1,1953 1,9670 1,1973 1,1980 1,1987 1,1994 1,2001 

90 1,2007 1,2013 1,2020 1,2026 1,2032 1,2038 1,2044 1,2049 1,2055 1,2060 

100 1,2065 

 (Sumber : Joesron Loebis, 1987) 
 

2.1.6 Uji Kecocokan 

Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi 

peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data 

yang dianalisis. Ada dua jenis keselarasan (Goodnes of Fit Test), yaitu uji 

keselarasan Chi Square dan Smirnov Kolmogorof. Pada tes ini biasanya yang 

diamati adalah nilai hasil perhitungan yang diharapkan.(Soewarno, 1995). 

1. Uji Kecocokan Chi-Kuadrat 

Prinsip pengujian dengan metode ini didasarkan pada jumlah pengamatan 

yang diharapkan pada pembagian kelas, dan ditentukan terhadap jumlah data 

pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut, atau dengan membandingkan 

nilai Chi-Kuadrat (x2) dengan nilai Chi-Kuadrat kritis (x2cr).  

Digunakan rumus .(Soewarno, 1995): 

∑
=

−
=

G

i Ei
OiEix

1

2
2 )(    ...............................................................................(2.17) 

 dimana :  

x2 =  Harga chi kuadrat 

Oi = Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-i 

Ei = Jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-i 
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Dari hasil pengamatan yang didapat, dicari penyimpangannya dengan  chi-

kuadrat kritis (didapat dari Tabel 2.7) paling kecil. Untuk suatu nilai nyata 

tertentu (level of significant) yang sering diambil adalah 5%. Derajat kebebasan 

ini secara umum dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Dk = G–(R+1) 

................................................................................(2.18) 

G = 1+3,322 log n ........................................................................(2.19) 

Ei = 
G
N ……..................................................................................(2.20) 

ΔR = (Rmaks –Rmin) /(G-1) .........................................................(2.21) 

Rawal = Rmin- 2
1 ΔR ........................................................................(2.22) 

 dimana :  

Dk =  Derajat kebebasan 

G =  Jumlah kelas 

R = Banyaknya keterikatan (banyaknya parameter) 

N = Jumlah data = 10 tahun 

 

Tabel 2.7  . Nilai kritis untuk distribusi Chi-Kuadrat  

α derajat kepercayaan 
dk 

0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.995 0.99 0.975 0.95 0.05 0.025 0.01 0.005 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 9,260 10,196 11,689 13,091 36,172 38,076 41,638 44,181 

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

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

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

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 
  ( Sumber :  Soewarno, 1995 ) 

   
2. Uji Kecocokan Smirnov Kolmogorof 

Pengujian kecocokan sebaran dengan metode ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas untuk tiap variabel dari distribusi empiris dan 

teoritis didapat perbedaan (∆) tertentu. Perbedaan maksimum yang dihitung 

(∆maks) dibandingkan dengan perbedaan kritis (∆cr) untuk suatu derajat nyata 

dan banyaknya variat tertentu, maka sebaran sesuai jika (∆maks) < (∆cr). 

Rumus yang dipakai (Soewarno, 1995):  

α = 
( )

( )

Cr

xi

x

P
P
P

Δ
−max    ..........................................................................(2.23) 

Nilai delta maksimum untuk uji keselarasan Smirnov Kolmogorof dapat dilihat 

pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2.8 . Nilai delta maksimum untuk uji keselarasan Smirnov Kolmogorof  

α N 
0,20 0,10 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 0,40 
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 
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 1,63/n 

                     ( Sumber :  Soewarno, 1995 ) 
 

2.1.7 Perhitungan Intensitas Curah Hujan  

Untuk menentukan Debit Banjir Rencana (Design Flood), perlu 

didapatkan harga suatu Intensitas Curah Hujan terutama bila digunakan metoda 

rational. 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. (Joesron Loebis, 1987) 

1. Menurut Dr. Mononobe 

Rumus yang dipakai (Sumber : Soemarto, CD, 1999) : 

I = 
3/2

24 24*
24 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

t
R   ..........................................................................….(2.24) 

       di mana : 

I = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

t = lamanya curah hujan (jam) 

 

2. Menurut Sherman 

       Rumus yang digunakan (Sumber : Soemarto, CD, 1999) : 
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I = bt
a …............................................................................................(2.25) 
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di mana : 

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 

 

3. Menurut Talbot  

 Rumus yang dipakai (Sumber : Soemarto, CD, 1999) : 

I = 
)( bt

a
+

........................................................................................(2.26) 

di mana :  

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 

a = 
( ) ( ) ( )
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4. Menurut Ishiguro 

 Rumus yang digunakan (Sumber : Soemarto, CD, 1999) : 

I : 
bt

a
+

   .......................................................................................(2.27) 

di mana :  

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 

a = 
( ) ( ) ( )
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2.1.8 Perhitungan Debit Banjir Rencana 

Untuk mencari debit banjir rencana dapat digunakan beberapa metode 

diantaranya hubungan empiris antara curah hujan dengan limpasan. Metode ini 

paling banyak dikembangkan sehingga didapat beberapa rumus diantaranya 

sebagai  berikut (Sosrodardono&Takeda, 1993) :  
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1. Rumus Rasional 

 Rumus yang dipakai adalah (Sosrodardono&Takeda, 1993) : 

 Qp =
6,3

AIC ⋅⋅ = 0,278.C.I.A  ..................................................................(2.28) 

 V =  ( ) 6,0
07272 I

L
H

×=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Δ ......................................................................(2.29) 

 
V
Ltc = ..............................................................................................................(2.30) 

 
3

2

25 24
24

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

tc
R

I ......................................................................................(2.31) 

di mana : 

Qp = debit maksimum rencana (m3/det) 

V =   kecepatan aliran (m/dt) 

0I  =   kemiringan sungai 

L =   panjang sungai (m) 

R25 =   curah hujan rencana 25 tahun (mm) 

tc =  Lamanya Curah Hujan (jam) 

I = intensitas curah hujan selama konsentrasi (mm/jam) 

A = luas daerah aliran (km2) 

C = koefisien run off 

 

Koefisien run off. 

Koefisien run off dipengaruhi oleh jenis lapis permukaan tanah. Setelah 

melalui berbagai penelitian, didapatkan koefisien run off seperti yang tertulis 

dalam Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 .  Harga koefisien run off (C) 

Type Daerah Aliran Harga C 

Perumputan 

Tanah pasir, datar, 2% 
Tanah pasir, rata-rata 2-7% 
Tanah pasir, curam 7% 
Tanah gemuk, datar 2% 
Tanah gemuk rata-rata 2-7% 

0,05-0,10 
0,10-0,15 
0,15-0,20 
0,13-0,17 
0,18-0,22 
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Type Daerah Aliran Harga C 

Tanah gemuk, curam 7% 0,25-0,35 

Business Daerah kota lama 
Daerah pinggiran 

0,75-0,95 
0,50-0,70 

Perumahan 

Daerah “singgle family 
“multi unit”terpisah-pisah 
“multi unit”tertutup 
“sub urban” 
daerah rumah-rumah apartemen 

0,30-0,50 
0,40-0,60 
0,60-0,75 
0,25-0,40 
0,50-0,70 

Industri Daerah ringan 
Daerah berat 

0,50-0,80 
0,60-0,90 

Pertamanan 
Tempat bermain 
Halaman kereta api 

0,10-0,25 
0,20-0,35 
0,20-0,40 

          ( Sumber : Joesron Loebis, 1987 ) 

2. Rumus Melchior 

Rumus dari metode Melchior adalah sebagai berikut : 

FqQt ***βα= ……………………..………….……………………..(2.32) 

(SK SNI M-18-1989-F) 

 Koefisien aliran (α)  

Berkisar antara 0,42 - 0,62 dan disarankan memakai = 0,52 

 Koefisien Reduksi (β) 

β
β

17203960
12,0

1970
+−

−
=f ……….........................................…(2.33) 

 Waktu Konsentrasi (t) 

V
Lt

3600
1000

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

Keterangan : 

t = waktu konsentrasi (jam) 

L = panjang sungai (Km) 

V = kecepatan air rata – rata (m/dt)  

5 2....31,1 ifqV β= .............................................................................. (2.35) 
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L
Hi
9,0

= .............................................................................................. (2.36) 

 Hujan Maksimum (q) 

Hujan maksimum (q) dihitung dari grafik hubungan persentase curah 

hujan dengan t terhadap curah hujan harian dengan luas DPS dan waktu 

                               ..........................................................................(2.37) 

dimana : 

Qt  =  debit banjir rencana (m3/det). 

α  =  koefisien run off. 

β   =  koefisien reduksi daerah untuk curah hujan DAS. 

q  =  hujan maksimum (m3/km2/det).  

t    =  waktu konsentrasi (jam). 

F  =  luas daerah pengaliran (km2). 

L  =  panjang sungai (km). 

i     =  gradien sungai atau medan yaitu kemiringan rata-rata sungai (10% 

bagian hulu dari panjang sungai tidak dihitung. Beda tinggi dan 

panjang diambil dari suatu titik 0,1 L dari batas hulu DAS). 

 

3. Rumus Der Weduwen  

Rumus dari metode Weduwen adalah sebagai berikut : 

 FqQt ***βα= ……………………………..............………………..(2.38) 

(Joesron Loebis, 1987) 

 Koefisien Runoff (α)  

7
1,41
+

−=
nqβ

α
................................................................................. (2.39) 

 Waktu Konsentrasi (t) 

( ) 4/18/1

8/3

***
*476,0

iq
Ft

βα
=  ...................................................................... (2.40) 

 

 Koefisien Reduksi (β) 

200
*** RtFqQt α=
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F

F
t
t

+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
+
+

+
=

120

*
9
1120

β ……………….........................................…(2.41) 

 Hujan Maksimum (q) 

45,1
65,67

+
=

t
q ................................................................................(2.42) 

dimana : 

Qt  =  debit banjir rencana (m3/det). 

α   =  koefisien run off. 

β   =  koefisien reduksi daerah untuk curah hujan DAS. 

q   =  hujan maksimum (m3/km2/det).  

t     =  waktu konsentrasi (jam). 

F   =  luas daerah pengaliran (km2). 

L   =  panjang sungai (km). 

i   =  gradien sungai atau medan yaitu kemiringan rata-rata sungai (10%  

bagian hulu dari panjang sungai tidak dihitung. Beda tinggi dan 

panjang diambil dari suatu titik 0,1 L dari batas hulu DAS). 

Adapun syarat dalam perhitungan debit banjir dengan metode Weduwen 

adalah sebagai berikut : 

F =  luas daerah pengaliran < 100 Km2. 

t   =  1/6 sampai 12 jam. 

 

4. Rumus Haspers  

Untuk menghitung besarnya debit dengan metode Haspers digunakan 

persamaan sebagi berikut : 

FqQt *** βα= ......................................................................................(2.43) 

       (Joesron Loebis, 1987) 

 

 

 Koefisien Runoff (α)  
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7.0

7.0

*75,01
*012,01
F
F

+
+

=α ....................................................................................(2.44) 

 Waktu Konsentrasi (t) 

t = 0,1 L0.8 * i-0.3.........................................................................................(2.45) 

 Koefisien Reduksi (β) 

 

12
*

15
10.7,311 4/3

2

4.0 F
t

t t

+
+

+=
−

β
.............................................................(2.46) 

 
 Intensitas Hujan  

a. Untuk t < 2 jam 

2
24

24

)2(*)260.(0008,01
*

tRt
RtRt

−−−+
= …………….....…..........(2.47) 

b. Untuk 2 jam ≤ t <≤19 jam  

1
* 24

+
=

t
Rt

Rt ......................................................................................(2.48) 

c. Untuk 19 jam ≤ t ≤ 30 jam  

1*707,0 24 += tRRt ......................................................................(2.49) 

 Hujan Maksimum (q) 

t
Rtq

*6.3
=  .............................................................................................(2.50) 

di mana : 

Qt  =  debit banjir rencana (m3/det). 

α  =  koefisien runoff. 

β   =  koefisien reduksi daerah untuk curah hujan DAS.  

q  =  hujan maksimum (m3/km2/det). 

 t =  waktu konsentrasi (jam). 

F  =  luas daerah pengaliran (km2).  

Rt  =  intensitas curah hujan selama durasi t (mm/hari). 

L  =  panjang sungai (km). 
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i     =  gradien sungai atau medan yaitu kemiringan rata-rata sungai (10% 

bagian hulu dari panjang sungai tidak dihitung. Beda tinggi dan 

panjang diambil dari suatu titik 0,1 L dari batas hulu DAS. 

 

5. Metode analisis  Hidrograf Satuan Sintetik Gama I. 

Cara ini dipakai sebagai upaya untuk memperoleh hidrograf satuan suatu 

DAS yang belum pernah diukur. Dengan pengertian lain tidak tersedia data 

pengukuran debit maupun data AWLR (Automatic Water Level Recorder) 

pada suatu tempat tertentu dalam sebuah DAS (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 saat terjadinya debit puncak. 

2). Debit puncak (Peak Discharge, Qp). 

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

hidrograf mulai naik sampai berakhirnya limpasan langsung atau debit 

sama dengan nol. 

4). Koefisien tampungan (Storage Coefficient) yang menunjukkan 

kemampuan DAS dalam fungsinya sebagai tampungan air. 

Hidrograf satuan sintetis dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Tr
Tb

Q p

t

Gambar  2.4  . Hidrograf satuan sintetis (Soedibyo, 1993) 

Qt = k
t

p eQ
−

.    
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Sisi naik hidrograf satuan diperhitungkan sebagai garis lurus sedang sisi resesi 

(resession climb) hidrograf satuan disajikan dalam persamaan exponensial 

berikut: 

Qt       = k
t

p eQ
−

.   ……………………………………………..........……(2.51) 

dimana  : 

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

(m³/det) 

Qp = debit puncak dalam (m³/det) 

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

k = koefisien tampungan dalam jam 

e  = 2,718281828 

a.  Waktu capai puncak 

TR = 2775,1.06665,1
.100

43,0
3

++⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ SIM

SF
L   ……...……..............(2.52) 

di mana : 

TR = waktu naik 
j
iL  = panjang sungai (ordo ke i, nomor j) 

SF = faktor sumber yaitu perbandingan antara jumlah semua 

panjang sungai tingkat 1 dengan jumlah semua panjang sungai 

semua tingkat. Skerta contoh panjang sungai dapat dilihat pada 

Gambar 2.5.  
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Gambar 2.5  . Sketsa penetapan panjang dan tingkat sungai 

 

SF = j
i

n

LLLL
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SIM = faktor simetri ditetapkan sebagai hasil kali antara faktor lebar 

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

Sketsa penetapan WF dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 . Sketsa penetapan WF 

A-B = 0,25 L (0.25 Panjang sungai terpanjang) 

A-C = 0,75 L (0.75 Panjang sungai terpanjang) 

WF  = Wu/Wi 

Wu  = Lebar DAS yang ditarik tegak lurus dari garis AC (Gambar 2.6) 

Wi   = Lebar DAS yang ditarik tegak lurus dari garis AB (Gambar 2.6) 

b.  Debit puncak 
2381,00986,0

R
5886,0

P JN.T.A.1836,0Q −=  …..……………...................………(2.53) 

di mana : 

Qp = debit puncak (m³/det) 

JN = jumlah pertemuan sungai 

A

C

B

Wu

Wi

Wi
WuWF =
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c.  Waktu dasar 
2574,07344,00986,01457,0

RB RUASN.S.T.4132,27T −=   …………............... …(2.54) 

di mana : 

TB = waktu dasar (jam) 

S = landai sungai rata-rata 

SN = frekuensi sumber yaitu perbandingan antara jumlah segmen 

sungai-sungai tingkat 1 dengan jumlah segmen sungai semua 

tingkat 

RUA = perbandingan antara luas DAS yang diukur di hulu garis yang 

ditarik tegak lurus garis hubung antara stasiun pengukuran 

dengan titik yang paling dekat dengan titik berat DAS 

melewati titik tersebut dengan luas DAS total. Sketsa 

penetapan RUA dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A
AuRUA =

Titik 
Berat 

RUA 
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Gambar 2.7 . Sketsa penetapan RUA 

RUA = Au/A 

Au  =  Luas DAS yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus 

garis hubung antara stasiun pengukuran dengan titik sungai 

paling dekat dengan titik berat DAS.(Gambar 2.7) 

A  =  Luas DAS total (keseluruhan).(Gambar 2.7) 

d.  Φ  indeks 

Penetapan hujan efektif untuk memperoleh hidrograf dilakukan dengan 

menggunakan indeks-infiltrasi. Untuk memperoleh indeks ini agak sulit, 

untuk itu dipergunakan pendekatan dengan mengikuti petunjuk Barnes 

(1995). Perkiraan dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh 

parameter DAS yang secara hidrologi dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap indeks infiltrasi : 

Persamaan pendekatannya adalah sebagai berikut : 

Φ = 41326 )/(106985,1.10859,34903,10 SNAxAx −− +−  ........................(2.55)  

 

 

e.   Aliran dasar 

Untuk memperkirakan aliran dasar digunakan persamaan pendekatan 

berikut ini. Persamaan ini merupakan pendekatan untuk aliran dasar yang 

tetap, dengan memperhatikan pendekatan Kraijenhoff Van Der Leur 

(1967) tentang hidrograf air tanah : 

Qb = 9430,06444,04751,0 DA ⋅⋅   ......................................................…..(2.56) 

di mana : 

QB = aliran dasar 

A = luas DAS dalam km² 



 

         II - 
33

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

sungai yaitu perbandingan jumlah panjang sungai semua tingkat 

dibagi dengan luas DAS. 

f.       Faktor tampungan 
0452,00897,11446,01798,0 D.SF.S.A.5617,0k −−=   ………………................….(2.57) 

di mana : 

k = koefisien tampungan 

 

2.2 Analisis Data Angin dan Gelombang 

Dalam analisis data terdiri dari angin, wind rose, pasang surut, dan 

gelombang. 

2.2.1 Angin 

Angin adalah sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan 

permukaan bumi. Gerakan udara ini disebabkan oleh perubahan temperature 

atmosfer. Pada waktu udara dipanasi rapat massanya berkurang, yang berakibat 

naiknya udara tersebut yang kemudian diganti dengan udara yang lebih dingin 

disekitarnya. 

Indonesia mengalami angin musim, yaitu angin yang berhembus 

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

periode yang lain arah angin berlawanan dengan angin pada periode sebelumnya. 

Angin musim ini terjadi karena adanya perbedaan musim dingin dan panas di 

Benua Asia dan Australia. Pada bulan Desember, Januari dan Februari, belahan 

bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami 

musim panas. Tekanan udara di daratan Asia adalah lebih tinggi dari daratan 

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

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

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

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

angin ini dikenal dengan Angin Musim Timur.  
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Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. 

Apabila tidak tersedia anemometer, kecepatan angin dapat diperkirakan 

berdasarkan keadaan lingkungan dengan menggunakan skala Beaufort, seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 2.10. Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam knot. 

Satu knot adalah panjang satu menit garis bujur melalui khatulistiwa yang 

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

 

Tabel 2.10 . Skala Beaufort 

Ting-
kat Sifat Angin Keadaan Lingkungan v 

(Knot) 
p 

(kg/m²) 
0 
1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

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

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

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

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

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

 

2.2.2 Wind Rose (Mawar Angin) 

Wind rose atau mawar angin adalah diagram yang diperoleh dari data 

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

tersebut dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan, atau untuk beberapa 
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U

TL

T

TG

U

BD

B

BL

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

tahun pencatatan. Dengan mawar angin tersebut karakteristik angin dapat dibaca 

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

arahnya yang terjadi pada lokasi tersebut. Contoh pencatatan wind rose atau 

mawar angin dapat dilihat pada Gambar. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 . Wind Rose 

 

2.2.3 Konversi Kecepatan Angin 

Data angin dapat diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan 

menggunakan kapal yang sedang berlayar atau pengukuran di darat yang biasanya 

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

yang paling sesuai untuk peramalan gelombang. Data angin dari pengukuran 

dengan kapal perlu dikoreksi dengan menggunakan persamaan berikut : 

9
7

16,2 UsU = ……………………………………………………(2.58) 

dengan : 

Us : kecepatan angin yang diukur oleh kapal (knot) 

U : kecepatan angin terkoreksi 

Kecepatan (Knot) 
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Biasanya pengukuran angin dilakukan di daratan, padahal di dalam 

rumus – rumus pembangkitan gelombang data angin yang digunakan adalah yang 

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

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

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

terdekat diberikan oleh   
UL
UwRL =  seperti dalam Gambar 2.9 . Gambar tersebut 

merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Great Lake, Amerika Serikat. 

Grafik tersebut dapat digunakan untuk daerah lain kecuali apabila karakteristik 

daerah sangat berlainan. 

0.5

1.0

1.5

2.0

RL = UW/UL

Gunakan R L = 0.9
Untuk UL > 18,5 m/dt (41,5 mil/jam)

Kecepatan angin pada elevasi 10 m

5 10

15

20 25 m/s

5

5

10

10 15

20

15

25 30 35 40 45 50 55 60
454030 352520

0

0

mph
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Gambar 2.9 . Hubungan antara kecepatan angin di laut (Uw) dan di darat (UL) 

Rumus – rumus dan grafik – grafik pembangkitan gelombang 

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

dapat dihitung dari kecepatan angin. Setelah dilakukan berbagai konversi 

kecepatan angin seperti yang dijelaskan diatas, kecepatan angin dikonversikan 

pada faktor tegangan angin dengan menggunakan rumus berikut : 

 23,171,0 UUA = …………………………………………………(2.59) 

Dimana U adalah kecepatan angin dalam m/d. 
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2.2.4 Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu 

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

terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massa bulan lebih kecil dari massa 

matahari, tetapi jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya 

tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. 

Pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam perencanaan 

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

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

pelabuhan. 

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

a. Kurva Pasang Surut 

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

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

waktu yang diperlukan dari posisi muka air pada muka air rerata ke posisi 

yang sama berikutnya. Periode pasang surut bias 12 jam 25 menit atau 24 jam 

50 menit, yang tergantung pada tipe pasang surut. Periode dimana muka air 

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

menimbulkan arus yang disebut arus pasang surut, yang menyangkut massa 

air dalam jumlah sangat besar. Titik balik (slack) terjadi pada saat arus 

berbalik antara arus pasang dan arus surut. Kurva pasang surut dapat dilihat 

pada Gambar. 2.10. 

 

 

 

 

 

Hari 

Periode Pasut Periode Pasut
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Gambar 2.10 . Kurva Pasang Surut 

b. Pembangkitan Pasang Surut 

Gaya-gaya pembangkit pasang surut ditimbulkan oleh gaya tarik menarik 

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

bulan tersebut menyebabkan system bumi-bulan menjadi satu system 

kesatuan yang beredar bersama-sama sekeliling sumbu perputaran 

bersama (common axis revolution). Sumbu perputaran bersama ini adalah 

pusat berat dari sitem bumi-bulan, yang berada di bumi dengan jarak 

1718 km dibawah permukaan bumi. Gambar pembangkitan pasang surut 

dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 . Pembangkitan Pasang Surut 

c. Beberapa Tipe Pasang Surut 

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

suatu hari dapat terjadi satu kali atau dua kali pasang surut. Secara umum 
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D . H A R IA N  T U N G G A L

pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan menjadi empat tipe, 

sebagai berikut : 

• Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide) 

Dalam suatu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan 

tinggi yang hampir sama dan pasang surut terjadi secara berurutan 

secara teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. 

Pasang surut jenis ini terdapat di selat Malaka sampai laut Andaman. 

 

• Pasang surut harian tunggal (diurnal tide) 

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

Periode pasang surut adalah 24 jam 5 menit. Pasang surut tipe ini 

terjadi di perairan selat Karimata. 

• Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide 

prevailing semidiurnal) 

Dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, 

tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak 

terdapat di perairan Indonesia Timur. 

• Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide 

prevailing diurnal) 

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

surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali 

pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangai 

berbeda. Pasang surut jenis ini terdapat di selat Kalimantan dan 

pantai utara Jawa Barat. Dapat dilihat pada Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 . Tipe Pasang Surut 

 

 

d. Pasang Surut Purnama dan Perbani 

Dengan adanya gaya tarik bulan dan matahari maka lapisan air yang 

semula berbentuk bola menjadi elips. Karena peredaran bumi dan bulan 

pada orbitnya, maka posisi bumi-bulan-matahari selalu berubah setiap 

saat. Revolusi bulan terhadap bumi ditempuh dalam waktu 29,5 hari 

(jumlah hari dalam satu bulan menurut kalender tahun kamariah, yaitu 

tahun yang didasarkan pada peredaran bulan. Pada setiap sekitar tanggal 1 

dan 15 (bulan muda dan bulan purnama) posisi bumi-bulan-matahari kira-

kira berada pada garis lurus, sehingga gaya tarik bulan dan matahari 

terhadap bumi saling memperkuat. Dalam keadaan ini terjadi pasang surut 

purnama (pasang besar, spring tide), tinggi pasang surut sangat besar 

dibanding pada hari-hari yang lain. Sedang pada sekitar tanggal 7 dan 21 

(seperempat dan sepertiga revolusi bulan terhadap bumi) di mana bulan 

dan matahari membentuk sudut siku-siku terhadap bumi, maka gaya tarik 

bulan terhadap bumi saling mengurangi. Dalam keadaan ini terjadi pasang 

surut perbani (pasang kecil, neap tide) dimana tinggi pasang surut kecil 

dibanding dengan hari-hari lainnya. Gambar pasang surut purnama dan 

perbani dapat dilihat pada Gambar. 2.13. 
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Gambar 2.13 . Kedudukan bumi-bulan-matahari saat pasang purnama dan 

pasang perbani 
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e.  Beberapa definisi elevasi muka air.  

Mengingat muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan 

suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasangsurut, yang dapat 

digunakan sebagai pedoman di dalam perencanaan suatu pelabuhan. 

Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai berikut : 

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

pada saat air pasang dalam satu siklus pasang surut. 

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

dicapai pada saat surut dalam satu siklus pasang surut. 

• Muka air tinggi rerata (mean high water level, MHWL),adalah rerata 

muka air tinggi selama periode 19 tahun. 

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

rerata muka air rendah selama periode 19 tahun. 

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

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

digunakan sebagai referensi untuk elevasi di daratan. 

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

tertinggi pada saat pasang surut purnama dan bulan mati. 

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

terendah pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

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

dalam satu hari , seperti dalam pasang surut tipe campuran. 

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

satu hari. 

 

2.2.5 Gelombang 
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Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh beberapa faktor yaitu : 

angin (gelombang angin), gaya tarik matahari dan bulan (pasang surut), letusan 

gunung berapi atau gempa di laut (tsunami), kapal yang bergerak dan sebagainya. 

Sedangkan gelombang yang digunakan untuk merencanakan bangunan-bangunan 

pantai adalah gelombang angin. Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-

gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Selain itu gelombang akan 

menimbulkan arus dan transport sedimen di daerah pantai.  

Bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit 

digambarkan secara matematis karena ketidak-linieran, tiga dimensi dan 

mempunyai bentuk random (sesuatu deret gelombang mempunyai tinggi dan 

periode berbeda).  

Teori yang paling sederhana untuk menjelaskan gelombang adalah 

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

gelombang amplitudo kecil, yang pertama kali dikemukakan oleh Airy pada tahun  

1845. Selain mudah dipahami, teori tersebut sudah dapat digunakan sebagai dasar 

dalam merencanakan bangunan-bangunan pantai. Devinisi gelombang dapat 

dilihat pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 . Definisi Gelombang 

 

Beberapa notasi yang digunakan adalah : 

d :   jarak antara muka air rerata dan dasar laut 
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η(x,t) :   fluktuasi muka air terhadap muka air rerata 

a :   Amplitudo gelombang 

H :   tinggi gelombang = 2 a 

L :   panjang gelombang 

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

untuk   kembali   pada   kedudukannya   yang   sama  dengan  kedudukan 

sebelumnya. 

C :   kecepatan rambat gelombang = L/T 

k :   angka gelombang 2π/L 

σ :   frekuensi gelombang 2π/T 

Dalam gambar tersebut gelombang bergerak dengan cepat rambat C di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hal-hal yang berhubungan dengan gelombang : 

a. Profil muka air 

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

bentuk berikut ini : 

η(x,t) :  H/2 cos ( kx-σt)………………………………………………...(2.60) 

Persamaan (2.46) menunjukkan bahwa fluktuasi muka air adalah periodik 

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

menjalar dalam arah sumbu x positif. 

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

berikut ini : 

C = gT/2π tanh 2πd/L = gT/2π tanh kd.…………………………………(2.61) 

L = gT2/2π tanh 2πd/L = g T2/2π tanh kd …………..…………………..(2.62) 

Dengan k = 2π/L 

c. Klasifikasi gelombang menurut kedalaman relatif. 

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

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

menjadi tiga macam yaitu : 

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

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

• Gelombang di laut dalam jika   d/L > ½ 

d. Refraksi gelombang 

Refraksi gelombang terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman 

laut. Di daerah dimana air lebih besar dari setengah panjang gelombang, yaitu 

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

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

ini apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak 

gelombang yang berada di air yang lebih dangkal akan menjalar dengan 

kecepatan yang lebih kecil daripada bagian diair yang lebih dalam. 

Akibatnya, garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha akan 

sejajar dengan garis kedalaman laut. Garis orthogonal gelombang, yaitu garis 

yang tegak lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah 

penjalaran gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju 

tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. Refraksi gelombang dapat dilihat 

pada Gambar 2.15. 
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Gambar 2.15 . Refraksi Gelombang 

e. Difraksi Gelombang 

Difraksi gelombag terjadi apabila gelombang datang terhalang oleh suatu 

rintangan seperti pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut 

akan membelok disekitar ujung rintangan dan masuk di daerah terlindung di 

belakangnya. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah 

tegak lurus dengan penjalaran gelombang didaerah terlindung . Tranfer energi 

didaerah terlindung menyebabkan, terbentuknya gelombang didaerah tersebut 

meskipun tidak sebesar gelombang didaerah terlindung. Garis puncak 

gelombang di belakang rintangan mempunyai bentuk busur lingkaran. 

Difraksi gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.16. 
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Gambar 2.16 . Difraksi Gelombang 

 

2.2.6 Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep 

gelombang laut dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk 

menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi dan transformasi 

lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan deformasi gelombang dapat 

dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi gelombang laut dalam ekivalen diberikan 

oleh bentuk : 

 H’0 = K’ Kr H0 ……………………………………………………….(2.63) 

dengan : 

 H’0 = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 
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 H0  = tinggi gelombang laut dalam 

 K’  = koefisien difraksi 

Kr   = koefisien refraksi. 

Konsep tinggi gelombang laut dalam ekivalen ini digunakan analisis 

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

lain. 

 
2.2.7 Refleksi Gelombang.  

Gelombang yang mengenai atau membentur suatu bangunan akan di 

pantulkan sebagian atau seluruhnya. Refleksi gelombang di dalam pelabuhan akan 

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

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

menimbulkan tegangan yang besar pada tali penambat. Untuk mendapatkan 

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

harus bisa menyerap atau menghancurkan gelombang. Suatu bangunan yang 

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

energi gelombang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan tegak dan masif. 

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

dipantulkan seluruhnya. Gambar 2.17 adalah bentuk profil muka air di depan 

bangunan vertikal. 

Besar kemampuan suatu benda memantulkan gelombang diberikan 

oleh koefisien refleksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi Hr 

dan tinggi gelombang datang Hi :  

 X = 
i

r

H
H

   

………………………………………………………………………......(2.64) 
 
Sedangkan besarnya koefisien refleksi dapat dilihat pada Tabel 2.11  
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Gambar 2.17 . Profil Muka Air di Depan Bangunan Vertikal 

 

Tabel 2.11. Koefisien Refleksi. 

Tipe Bangunan  X 

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

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

Tumpukan batu sisi miring 0,3 – 0,6 

Tumpukan blok beton 0,3 – 0,5 

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

                                                             (Sumber: Bambang Triatmodjo, 1996). 
 

 Gerak gelombang di depan dinding vertikal yang dapat 

memantulkan gelombang dengan sempurna yang mempunyai arah tegak lurus 

pada dinding dapat ditentukan dengan superposisi dari dua gelombang yang 

mempunyai karakteristik sama tetapi arah penjalarannya berlawanan. Superposisi 

dari kedua gelombang tersebut menyebabkan terjadinya standing wave atau 

klapotis. Untuk gelombang amplitudo kecil, fluktuasi muka air :  
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 )cos(
2

tkx
H i

i ση −= ……………………………………………………………(2.65) 

 
 

dan gelombang refleksi : 

 )cos(
2

tkx
H

X i
i ση −= ………………………………………………………(2.66) 

Profil muka air di depan bangunan diberikan oleh jumlah iη dan rη :  

 )cos(
2

)cos(
2

tkx
H

Xtkx
H ii

ri σσηηη −+−=+=  

    = (1+X) tkx
H i σcoscos
2

 ……………………………………………………(2.67) 

Apabila refleksi adalah sempurna X = 1 maka : 

 tkxH i ση coscos=  

Persamaan tersebut menunjukkan fluktuasi muka air gelombang 

klapotis (standing wave) yang periodik terhadap waktu (t) dan terhadap jarak (x). 

Apabila cos kx = cos σt = 1 maka tinggi maksimum adalah 2Hi yang berarti bahwa 

tinggi gelombang di depan bangunan vertikal bisa mencapai dua kali tinggi 

gelombang datang. 
 

2.2.8 Gelombang Pecah.  

Jika gelombang menjalar dari tempat yang dalam menuju ke tempat 

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

akan pecah. Kondisi gelombang pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai 

dan kecuraman gelombang. Tinggi gelombang pecah dapat dihitung dengan 

rumus berikut ini :  

3
1

00
'0

'

)/(3,3

1

LH
H
H b = …………………………………………………………(2.68) 

Kedalaman air di mana gelombang pecah diberikan oleh rumus berikut :  
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)(
1

2gTaHbH
d

bb

b

−
= …….……………………………………………………(2.69) 

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

persamaan berikut : 

a = 43,75 (1 – e -19 m ) ……..…….…………………………………………(2.70) 

b = 
 ) e1(

56,1
m ,5 19-+

…….……………………………………………………(2.71) 

dengan :  

 Hb = tinggi gelombang pecah 

 0
'H  = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

 Lo = panjang gelombang di laut dalam  

 db        = kedalaman air pada saat gelombang pecah 

 m  = kemiringan dasar laut  

 g = percepatan gravitasi 

 T = periode gelombang. 

 

  Sudut datang gelombang pecah diukur berdasarkan gambar refraksi 

pada kedalaman di mana terjadi gelombang pecah. Gelombang pecah dapat 

dibedakan menjadi spilling, plunging, atau surging yang tergantung pada cara 

pecahnya. Spilling biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil 

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

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

pada puncak gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan suatu lapis 

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

apabila kemiringan gelombang dan dasar laut besar sehingga gelombang pecah 

dengan puncak gelombang memutar dan massa air pada puncak gelombang akan 

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

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

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

kemiringan yang sangat besar seperti yang terjadi pada pantai berkarang. Daerah 
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gelombang pecah sangat sempit, dan sebagian besar energi dipantulkan kembali 

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

sebelum puncaknya terjun, dasar gelombang sudah pecah. Tinggi gelombang 

pecah dapat dilihat pada Gambar 2.18 dan kedalaman gelombang pecah dapat 

dilihat pada Gambar 2.19. 
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Gambar 2.18 . Tinggi Gelombang Pecah. 
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Gambar 2.19  Kedalaman Gelombang Pecah. 

 

2.2.9 Pembangkitan Gelombang.  

 Angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang, 

akan menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya riak 

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

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

terbentuk gelombang. Semakin lama semakin kuat angin berhembus, semakin 

besar gelombang yang terbentuk. Tinggi dan periode gelombang yang 

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

fetch F yaitu jarak angin berhembus.  

 Didalam peramalan gelombang, perlu diketahui beberapa parameter 

berikut ini : 

 Kecepatan rerata angin U di permukaan air. 

 Arah angin. 

 Panjang daerah pembangkitan gelombang dimana angin mempunyai 

kecepatan dan arah konstan (fetch). 
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 Lama hembus angin pada fetch. 
 

2.2.10 Fetch  

Tinjauan pembangkitan gelombang di laut,  fetch dibatasi oleh bentuk 

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

untuk pembangkitan gelombang tanpa adanya halangan daratan. Di daerah 

pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam arah yang 

sama dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin. 

Gambar 2.20 menunjukkan cara untuk mendapatkan fetch efektif.  
 
Fetch efektif rerata efektif diberikan oleh persamaan berikut :  

Feff  =  
∑
∑

α
α

cos
cosix

................…….……………………………………………………(2.72) 

 

 

dengan : 

Feff   :  fetch rerata efektif. 

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

           ujung akhir fetch.    

α  : deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan 

pertambahan 

            6° sampai sudut sebesar 42° pada kedua sisi dari arah angin. 
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Gambar 2.20 .  Contoh perhitungan fetch efektif di muara sungai Sigeleng. 
 

2.3 Pengendalian erosi dan Sedimentasi 

2.3.1 Erosi 

1. Kapasitas supply 

Untuk sungai dengan material dasar sangat kasar, kapasitas transport 

sedimen untuk fraksi halus dihitung dari persamaan-persamaan transport sedimen 

jauh lebih besar daripada suplai sedimen dari sumber-sumber di bagian hulu. Oleh 

karena itu untuk sungai-sungai tersebut kapasitas transport sedimennya dibatasi 

dengan suplai bagian hulu dari sedimen akibat erosi dari DAS. Prakiraan transpor 

sedimen, dapat dianalisis dari sumber sedimen. Perhitungannya menggunakan 

cara-cara perhitungan erosi lahan. Besarnya erosi tahunan Er  dapat diperkirakan 

dengan persamaan (Julien, 1995) dengan rumus sebagai berikut : 

Er = EU+ EG + ES…………..…………………………………………….…..(2.73) 

dimana :  

EU : Erosi bagian hulu yang ditinjau (upland) 

EG : Erosi dari pembentukan parit/selokan (gully) pada daerah perbukitan. 

ES : Erosi tebing sungai. 
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EU umumnya menjadi sumber utama erosi lahan, sedangkan  EG  dan ES 

untuk daerah aliran sungai dengan karakteristik system fluvial yang stabil dapat 

diabaikan. Analisalis EU berdasarkan pada erosi akibat curah hujan dan untuk 

daerah dingin ditambah dengan melelehnya salju.Persamaan yang dipakai adalah 

persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yang merupakan gabungan 6 

parameter utama : 

EU  :  R . K . L . S . C . P………….………..………………………………...(2.74) 

dimana :  

EU    : erosi tiap satuan area upland erosion dari erosi lembaran dan erosi 

riil (ton/acre) 

R :  factor erosivitas hujan 

K :  factor edibilitas tanah (ton/acre) 

L :  faktor panjang area (field) 

S :  factor kemiringan lahan  

C :  factor pengolahan penanaman. 

P :  factor praktek konservasi lapangan (misalnya terasering) 

Faktor-faktor L, S, C dan P tidak berdimensi. 

Faktor pengelolaan penamaan C didefinisikan sebagai perbandingan erosi 

(soil loss) dari penamaan area pada kondisi tertentu dengan tanah yang ditanami 

yang dalam kondisi tandus kontinyu. Besarnya mulai dari 0 sampai 10, tergantung 

dari tipe vegetasi, musim tanam, dan teknik pengelolaan pertanian lainnya. Tabel 

2.12 menunjukkan besarnya C untuk hutan tak terganggu. Tabel 2.13 Faktor 

pengelolaan penanaman C untuk padang rumput, padang gurun dan tanah tak 

tertanami. Tabel 2.14 menunjukkan besarnya C untuk kemiringan (slope) yang 

dibuat. Sedangkan besarnya P dapat dilihat pada Tabel 2.15. 

Tabel 2.12 . Faktor pengelolaan penanaman C untuk hutan tidak terganggu  

Prosentase yang terlindungi 
oleh kanopi pepohonan dan 

tanaman dibawahnya 

Prosentase area yang 
terlindungi oleh tanaman 
pendek sedikitnya dengan 

kedalaman 5 cm  

Faktor C 

100 – 75 
70 – 45 
40 - 20 

100 – 90 
87 – 75 
70 - 40 

0,0001 – 0,001 
0,002 – 0,004 
0,003 – 0,009 

}faktor topografi 
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(Sumber : Wichmeier and Smith (1978) dalam Robert J. Kodoatie&Sugiyanto (2002)) 
 

Tabel 2.13 . Faktor pengelolaan penanaman C untuk padang rumput, padang 
gurun dan tanah yang tak ditanami (idle land) 

Persen peneduh tanah Peneduh vegetasi Type** 0 20 40 60 80 95 + 

Tanpa peneduh G 
W 

0,45 
0,45 

0,20 
0,24 

0,10 
0,15 

0,042 
0,091 

0,013 
0,043 

0,003 
0,011 

Rerumputan/semak 
pendek dengan 
tinggi ± 51 cm 

G 
W 

0,17 – 0,36 
0,17 – 0,36 

0,10 – 0,17 
0,12 – 0,20 

0,06 – 0,09 
0,09 – 0,13 

0,032 – 0,038 
0,068 – 0,083 

0,011 – 0,013 
0,038 – 0,042 

0,003 
0,011 

Semak2 dengan 
tinggi rata-rata 2 m 

G 
W 

0,28 – 0,40 
0,28 – 0,40 

0,14 – 0,18 
0,17 – 0,22 

0,08 – 0,09 
0,12 – 0,14 

0,036 – 0,040 
0,078 – 0,087 

0,012 – 0,013 
0,040 – 0,042 

0,003 
0,011 

Pepohonan tinggi 
rata2 sedikit 
semak2 4 m 

G 
W 

0,36 – 0,42 
0,36 – 0,42 

0,17 – 0,19 
0,20 – 0,23 

0,09 – 0,10 
0,13 – 0,14 

0,039 – 0,041 
0,084 – 0,089 

0,012 – 0,013 
0,041 – 0,042 

0,003 
0,011 

(Wichmeier and Smith (1978) dalam Robert J. Kodoatie&Sugiyanto (2002)) 
Catatan : Nilai C diasumsikan vegetasi dan rumput terdistribusi sembarang di seluruh area. 

∗ Tinggi kanopi diukur sebagai rata-rata tinggi jatuh dari kanopi ke tanah. Efek kanopi 
berbanding terbalik dengan tinggi air jatuh dan diabaikan bila tingginya melebihi 10 m. 

** G  :  penutup tanah adalah rumput, tanaman yang busuk, atau sampah paling sedikit 
dalamnya 5 cm 

W : tanaman semacam rumput dengan akar lateralnya yang sedikit atau tanaman yang 
tidak membusuk. 

 
Tabel 2.14 .  Faktor pengelolaan penanaman C untuk kemiringan yang dibuat 

Tipe bahan Banyaknya bahan 
(ton/ha) Faktor C 

Jerami 
Batuan ф 0,64 – 3,8 cm 
 
Potongan kayu 

2,0 – 5,0 
300 
600 
17 
30 
62 

0,06 – 0,20 
0,05 
0,02 
0,08 
0,05 
0,02 

(Sumber : Wichmeier and Smith (1978) dalam Robert J, Kodoatie&Sugiyanto (2002)) 
 
 

 
 
 
 

Tabel 2.15 . Faktor praktek konservasi lapangan P untuk contouring, string 
cropping, dan terracing 

 
Terracing Land slope 

(%) 
Farming on 

countour 
Countour strip 

crop (a) (b) 
2 – 7 
8 – 12 
13 – 18 
19 – 24 

0,50 
0,60 
0,80 
0,90 

0,25 
0,30 
0,40 
0,45 

0,50 
0,60 
0,80 
0,90 

0,10 
0,12 
0,16 
0,18 

(Sumber : Wishmeier, 1972) 
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Keterangan Terracing: 

(a) = For erosion – control planning on farmland, 

(b) = For prediction of contribution to off – field sediment lood 

 

Ada beberapa cara untuk menghitung R, dengan penjelasan seperti berikut 

ni, Cara I menentukan R berdasarkan hujan, yaitu (Julien, 1995) : 

R  = 0,01 Σ (916 + 331 log I)I…………,,…………………………………,,,(2.75) 

dimana : I adalah intensitas dalam inch/jam 

 Faktor topografi LS didefinisikan sebagai perbandingan kehilangan tanah 

(soil lost) dari kemiringan dan panjang terhadap kehilangan tanah dari 22,13 m 

(72,6 kaki) panjang dengan 9 m% kemiringan dengan semua kondisi sama, 

Menurut Smith dan Weismeier (1957), panjang kemiringan didefinisikan sebagai 

jarak dari titik asal aliran permukaan (overland flow) sampai ke titik dimana 

kemiringan berkurang pada tingkat penumpukan/endapan (deposition) mulai atau 

juga pada lokasi aliran air memasuki saluran yang sudah nyata (terdefinisi), 

 Berdasarkan data untuk kemiringan dari tiga sampai 20 % dan dengan 

panjang sampai ± 122 m Wichmeier and Smith (1957) mengusulkan factor 

topografi dihitung   dari :   

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
613,6

43,06,305)(sin430
6,72

2"
θθλLS ………….………..……………(2.76) 

dimana : 

λ  =  panjang kemiringan 

θ  =  sudut kemiringan 

n  =  eksponen dari kemiringan, yaitu  : n = 0,3 untuk kemiringan ≤ 3 %, n = 0,4 

untuk kemiringan 4 % dan n = 0,5 untuk kemiringan ≥ 5 %, 

 Beberapa pakar termasuk Morgan (1988) dan Torri (1996) mengusulkan 

penggunaan persamaan yang diusulkan oleh (Wichmeier and Smith (1978) dalam    

Kodoatie, Robert J  & Sugiyanto (2002)) sebagai  berikut: 

( )20065,0045,0065,0
13,22

SSLLS
m

++⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= …………..……………………..(2.77) 



 

         II - 
59

dimana : 

L  =  panjang lereng (m) 

S  =  kemiringan % besarnya m dari kemiringan S seperti ditunjukkan dalam 

Tabel 2.16 berikut ini : 

Tabel 2.16 . Hubungan m dan S 

Nilai S Nilai m 
< 1 % 
1 3 % 

3,5 – 4,5 % 
> 0,5 % 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

 

Sedangkan Faktor erodibilitas tanah K dapat ditentukan dari Tabel 2.17       

berikut ini : 

 

Tabel 2.17 . Faktor erodibilitas tanah K (ton/acre) 

Organic matter content (%) Textural class 0,5 2 
Fine sand 
Very fine sand 
Loamy sand 
Loamy very fine 
sand 
Sandy loam 
Very sandly loam 
Slit loam 
Clay loam 
Silty clay loam 
Silty clay 

0,16 
0,42 
0,12 
0,44 
0,27 
0,47 
0,48 
0,28 
0,37 
0,25 

0,14 
0,36 
0,10 
0,38 
0,24 
0,41 
0,42 
0,25 
0,32 
0,23 

(Sumber : Schwab dkk, (1991) dalam Robert J, Kodoatie & Sugiyanto (2002)) 

2. Produk Sedimen (Sediment Yeild) 

Sedimen yang dibawa oleh sungai alam lebih sedikit dibandingkan dengan 

erosi total dari bagian hulu DAS yang ditinjau. Sedimen terdeposit antara sumber 

dan potongan melintang sungai bilamana kapasitas debit tidak cukup untuk 

mempertahankan transpor sedimen. 

Rasio pengantaran sediment (sediment delivery ratio) SDR, merupakan 

perbandingan antara yil (hasil) sediment Y pada potongan melintang sungai yang 
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diketahui dengan erosi total (gross erotion) Ar  dari DAS sebelah hulu potongan 

sungai tersebut. Maka dari itu besar yil sediment dapat ditulis. 

Y  =  Ar  . SDR…………..……………………………………………………..(2.78) 

 Rasio penghantaran sedimen tergantung dari luas DAS Ar  . Nilainya 

diberikan dalam Gambar 2.21 berikut ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 . Rasio Pengantaran Sedimen (Boyce, 1975) 

2.3.2 Sedimentasi 

Transpor sedimen di sungai-sungai tergantung dari banyak variable 

yang saling berhubungan. Tidak ada satu persamaan yang bisa diaplikasikan 

untuk semua kondisi. Simon dan Senturk (1992), berdasarkan pengalaman 

laboratorium dan lapangan yang luas, menyajikan rekomendasi yang harus 

dipertimbangkan dalam analisis tanspor sedimen.  Beberapa rekomendasinya 

meliputi : 

1. Selidiki persamaan transport sediment yang tersedia dan temukan yang paling 

baik untuk suatu system sungai spesifik. 

2. Hitung laju sedimentasi dengan persamaan-persamaan tersebut dan hasilnya 

dibandingkan dengan data pengukuran di lapangan. 

3. Pilih persaman yang memberikan hasil yang paling mendekati dengan 

observasi lapangan dan bila tersedia data yang cukup, perbaiki persamaan 

tersebut supaya bisa spesifik pada lokasi yan diobservasi. 

Disamping itu, Simons (1999) juga merekomendasikan bahwa 

bilamana sungai akan dipaki untuk tujuan yang sangat penting seperti dam, 
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navigasi dll, observasi lapangan yang lebih banyak harus dilakukan supaya 

persamaan sediment transport yang terpilih dapat diperluas untuk kondisi sungai 

yang lebih besar. 

Einstein (1964) telah menyatakan bahwa dua kondisi harus dipenuhi 

oleh setiap partikel sediment yang melalui penampang melintang tertentu dari 

suatu sungai : 

1. Partikel tersebut merupakan hasil erosi di daerah pengaliran di hilir potongan 

melintang tersebut. 

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

penampang melintang itu. 

Kedua kondisi tersebut akan mempengaruhi laju transpor sediment 

dalam dua kontrol besaran relatif, kapasitas transpor dari saluran dan ketersediaan 

material di daerah aliran sungai (Einstein, 1964). Untuk tujuan-tujuan rekayasa 

ada dua sumber sediment yang terangkut oleh sebuah sungai. Material dasar yang 

membentuk dasar sungai, dan materil halus yang datang dari tebing-tebing sungai 

dan daerah aliran sungai sebagai beban terhanyutkan (washload) (Richardson 

dkk., 1990). Perbedaan ini penting karena material dasar diangkut pada tingkat 

kapasitas sungai dan merupakan fungsi dari variable hidraulik yang terukur. 

Bilamana suatu sungai mencapai keseimbangan, kapasitas transpor 

untuk air dan sedimen dalam kondisi seimbang dengan laju ketersediaan (Chang, 

1986). Kenyataannya, hampir semua sungai adalah menjadi sasaran untuk suatu 

pengontrolan atau gangguan, baik alam maupun buatan manusia, yang 

mengakibatkan kenaikan untuk kondisi tidak seimbang (Jaramillo dan Jain, 1984). 

Beban sedimen total deapat dikelompakkan menjadi tiga persamaan 

(Julien,   1995) : 

1. Berdasarkan tipe gerakan   :   LT =  Lb + Ls  

2. Berdasarkan metode pengukuran  :   LT =  Lm + Lu  

3. Berdasarkan sumber sedimen  :   LT =  Lw + Lbm  

dimana : 

LT =    beban total. 
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Lb =   beban dasar (bed load) yang didefinisikan sebagai transportasi dari 

partikel - partikel sediment yang berdekatan atau tetap melakukan 

kontak dengan dasar saluran. 

Ls =  beban melayang (suspended load) didefinisikan sebagai transpor 

sediment melayang yang melalui sebuah potongan sungai di atas 

lapisan dasar. 

Lm =    sedimen terukur (measure sediment). 

Lu =   sedimen tidak terukur (unmeasured sediment) yaitu jumlah dari beban 

dasar dan fraksi (bagian) deri beban melayang di bawah elevasi 

pengambilan sample terendah. 

Lw =   beban terhanyutkan (wash load) yang merupakan partitel-partikel halus 

(fine particles) tidak ditemukan dalam material dasar ( ds < d10 ), dan 

berasal dari tebing yang ada dibagian hulu penampang yang ditinjau 

dan disupplai dari daerah pengaliran (upslope supply). 

Lbm  =    kapasitas terbatas dari beban material dasar. 

Persamaan-persamaan di atas diilustrasikan dalam Gambar 2.22. Sedangkan kurva 

supply dan  kapasitas transpor sedimen dapat dilihat pada Gambar 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 . Klasifikasi transpor sedimen di sungai 
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Gambar 2.23 . Kurva supply dan  kapasitas transpor sedimen (Shen, 1971a; 
Simons dan Senturk, 1992: Julien, 1995). 

 

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.23 diatas supplai terbatas 

dibatasi oleh d10. Einstein (1950) mendefinisikan bahwa ukuran sediment 

terbesar untuk beban terhanyutkan dipilih sebagai diameter butiran 10 % dari 

sediment dasar total adalah lebih halus. Beban sediment halus didefinisikan 

sebagai beban dari lanau dan lempung, yang mempunyai diameter lebih kecil dari 

0.0625 mm (Woo dkk, 1986). Banyak ahli menganggap bahwa ukuran terkecil 

dari beban material dasar adalah sama atau lebih besar dari 0.0625 mm (Simons 

dan Senturk, 1992). Namun, dalam konsentrasi yang lebih besar dari sedimen 

halus yang melayang, sedimen dapat ditemukan dengan bagian porsi yang besar 

dari material dasar ukuran d10 jauh lebih kecil daripada 0.0625 mm (Woo dkk, 

1986).  

 

 

 

2.3.3 Pengendalian Erosi dan Sedimentasi 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sedimen di suatu 

potongan melintang sungai merupakan hasil erosi di daerah aliran di hulu 

potongan tersebut dan sedimen terbawa oleh aliran dari tempat erosi terjadi 

menuju penampang melintang (Einstein, 1964). 
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Oleh karena itu, kajian pengendalian erosi dan sedimen juga 

berdasarkan kedua hal tersebut diatas, yaitu berdasarkan kajian supply limited dari 

DAS atau kapasitas transpor dari sungai. 

Dengan melihat persamaan USLE dapat diketahui bahwa untuk 

menekan laju erosi maka dilakukan upaya-upaya yang dilakukan adalah 

mengurangi besarnya erosi yang ada pada suatu lokasi. Dari keenam parameter 

persamaan USLE maka upaya-upaya untuk pengendalian erosi dapat dijelaskan 

berikut ini. 

Faktor pengelolaan penanaman memberikan andil yang cukup besar 

dalam mengurangi laju erosi. Jenis dan kondisi semak (bush) dan tanaman 

pelindung yang bisa memberikan peneduh (canopy) untuk tanaman dibawahnya 

cukup besar dampaknya terhadap laju erosi. Variasi kedua kondisi itu pada suatu 

hutan tak terganggu bisa mengurangi sampai 90 kali (lihat Faktor C dalam Tabel 

2.12).  Untuk kondisi lahan padang rumput, padang gurun dan tanah yang tak 

ditanami (idle land) maka pengurangan laju erosi bisa mencapai sangat ekstrim 

sebesar 150 kali (lihat Tabel 2.13). Pengertian ini secara lebih spesifik 

menyatakan bahwa dengan pengelolaan tanaman yang benar sesuai kaidah teknis 

berarti dapat menekan laju erosi yang signifikan. 

Faktor-faktor lainnya tidak memberikan dampak positif yang besar 

terhadap laju erosi bila dibandingkan factor pengelolaan tanaman.  Mengubah 

jenis tanah, factor topografi, faktor konservasi variasinya berkisar antara 2 hingga 

4 kali.  

Namun walaupun variasinya lebih kecil dibandingkan dengan factor 

pengelolaan tanaman (cropping management) namun semua factor harus 

diperhitungkan. Hal ini disebabkan dalam persamaan USLE perhitungan besarnya 

erosi merupakan perkalian dari keenam factor tersebut. Cara-cara konservasi air 

seperti dalam uraian merupakan upaya-upaya pengurangan erosi lahan. 

Ketika kita melakukan konservasi air maka kita juga sekaligus 

melakukan konservasi tanah. Dengan kita melakukan konservasi air dan tanah 

maka kita melakukan kegiatan yang mengurangi erosi tanah. 
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Pengendalian sediment dilakukan di system sungainya. Hal ini sangat 

tergantung dari segi karakteristik geometrik hidraulik penampang sungai  

(lebar, tinggi air, kecepatan, debit, jenis dasar dan tebing sungai) dan karakteristik 

sungai yang terangkut. Menurut Simons dan Senturk (1992), dua factor 

memegang peranan utama dalam memberikan dampak kepada perencanaan 

sungai/saluran stabil yaitu kecepatan dan tegangan geser. Di dalam praktek karena 

dalam penentuan tegangan geser mengalami banyak kendala, maka kecepatan 

sering diterima sebagai faktor paling utama untuk mendesain sungai stabil dalam 

system alluvial. 

Dari perhitungan sediment yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan secara umum bahwa dengan pengecualian pendekatan-

pendekatan probabilistrik dan regresi, persamaan transpor sedimen dapat 

diklasifikasikan dalam bentuk dasar Simons dan Senturk (1992) dan Yang & 

Simons (1996) sebagai berikut : 

 ( )D
cs BBAQ −= …………..……………………………………..…..(2.79) 

dimana : 

Qs  =   debit sediment 

A    =   parameter yang berhubungan dengan aliran dan karakteristik sediment 

B  = parameter yang berupa debit Q, kecepatan aliran rata-rata u, kemiringan 

muka air Sw , tegangan geser τ, kuat arus τu, kuat arus satuan uS, dll. 

Bc  =  parameter kondisi kritis yang berhubungan dengan B pada gerakan awal 

(incipient motion) 

D =   parameter yang berhubungan dengan aliran dan karakteristik sedimen. 

Dengan melihat persamaan diatas maka, metode perhitungan sedimen 

yang berdasarkan kapasitas transpor dari sistem sungai tergantung dari faktor-

faktor : debit, kecepatan aliran rata-rata, kemiringan (slope), tegangan geser, 

karaktristik sedimen. Apabila diinginkan melakukan pengurangan sediment maka 

dapat dilakukan dengan mengurangi debit aliran, kecepatan dan melandaikan 

(slope). Persoalan yang penting lagi adalah menjaga keseimbangan regim sungai 

di suatu lokasi. 
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Untuk sungai dengan material dasar dari lanau (silt) sampai pasir 

(sand) diketahui bahwa pada kondisi seimbang akan tercapai apabila supply 

sedimen (dominan dari DAS) sama dengan kapasitas transpor sedimen system 

sungai. Bila supply lebih besar dengan kemampuan transpor sistem sungai maka 

yang terjadi adalah abrasi (pendangkalan), namun apabila suplai lebih kecil dari 

kemampuan transpor sungai yang akan terjadi adalah degradasi atau gerusan yang 

akan menimbulkan scouring pada bangunan air di sungai tersebut. 

Contoh klasik terjadinya agradasi dan degradasi adalah sebagai  

berikut : 

• Agradasi terjadi pada waduk, sehingga untuk merencanakan umur waduk 

faktor kualitas sedimen yang masuk ke waduk sangat menentukan. 

• Degradasi umumnya terjadi pada hilir waduk, karena material sediment sudah 

terkumpul di dalam waduk. Apabila kecepatan aliran besar, maka 

kemampuan transpor juga besar sehingga akan menggerus bangunan air. 

Dari hal tersebut diatas maka dalam pengendalian erosi dan 

sedimentasi diperlukan pemahaman dan penguasaan materi tentang erosi dan 

sedimentasi yang mendalam.  Dalam kondisi alami dapat dilakukan perencanaan 

sungai stabil dengan kriteria kecepatan sebagai variabel dengan dari jenis butiran 

tanah. Tabel 2.18 berikut menunjukkan kecepatan air yang diijinkan untuk 

berbagai jenis tanah.  

 

 

 
 

 

Tabel 2.18 . Kecepatan maksimum yang diijinkan oleh Fortier dan Scobeu pada 
Tahun 1926 (Dalam Simons dan Senturk, 1992). 

 

No 
Material asli 
yang digali 

untuk saluran 

n (koef. 
Manning) 

Air 
bersih, 
tanpa 

kotoran 
(m/dt) 

Air 
mengangkut 
lanu koloid 

(m/dt) 

Air yang 
mengangkut lanau 
non-koloid, pasir, 

krikil atau 
pecahan batu 

(m/dt) 
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1 Pasir Halus 
(Koloid) 0,02 0,46 0,76 0,46 

2 Tanah liat 
berpasir (Non 
Koloid) 

0,02 0,53 0,76 0,61 

3 Tanah Liat lanau 
(Non koloid) 0,02 0,61 0,91 0,61 

4 Lanau alluvial 
(non Koloid) 0,02 0,61 1,07 0,61 

5 Lanau keras biasa 0,02 0,70 1,07 0,69 
6 Debu vulkanik 0,02 0,76 1,07 0,69 
7 Krikil Halus 0,02 0,76 1,52 1,14 
8 Lempung Keras 0,025 1,14 1,52 0,91 
9 Gradasi tanah liat 

sampai batu bulat 
(non koloid) 

0,03 1,14 1,52 1,52 

10 Lanau alluvial 
(koloid) 0,025 1,14 1,52 0,91 

11 Gradasi lanau 
sampai batu bulat 
(koloid) 

0,03 1,22 1,68 1,52 

12 Krikil kasar (non 
koloid) 0,025 1,22 1,83 1,98 

13 Batu bulat dan 
batu belah 0,035 1,52 1,68 1,98 

14 Serpihan dan 
tajam/keras 0,025 1,83 1,83 1,52 

 

2.4 Penanganan Muara  

2.4.1 Jetty 

Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua 

sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh 

sedimen pantai. 

 

2.4.1.1 Tujuan Pembangunan/ Pembuatan Jetty 

Pembuatan jetty terutama ditujukan untuk memperbaiki kondisi muara 

sungai, yang pada umumnya selalu berpindah-pindah dan tertutup pada saat 

musim kemarau. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan utama pembangunan jetty 

adalah: 

a. Stabilisasi muara sungai 
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b. Muara sungai agar tidak tertutup pada saat musim kemarau, atau paling tidak 

muara sungai mudah terbuka pada saat awal musim hujan. 

Untuk keperluan perencanaan perbaikan muara sungai dengan 

bangunan jetty sudah ada pedomannya yang dibuat oleh Laboratorium  Hidraulik 

dan Hidrologi, Pusat Antar Universitas Ilmu Teknik Universitas Gadjah Mada dan 

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Disamping itu ada pula 

beberapa literatur yang membahas tentang  perbaikan muara sungai dengan jetty 

yaitu (Bruun, 1978). 
 

2.4.1.2 Kedalaman Alur 

a. Muara sungai tidak untuk alur pelayaran. 

Apabila muara sungai tidak untuk alur pelayaran, tidak ada 

persyaratan khusus berkaitan dengan kedalaman alur ini. 

b. Muara sungai untuk alur pelayaran  

Bilamana muara sungai dipergunakan untuk alur pelayaran maka 

kedalaman minimum alur harus diusahakan untuk memenuhi syarat pelayaran: 

ElDasar  = LWS – dn…………………………………………...........................(2.80) 

dn = df + gl + rb 

Keterangan:  

df = draft kapal (m) 

gl = gerakan kapal akibat gelombang (m) 

rb = ruang bebas di bawah kapal yang dibutuhkan kapal untuk manouver (m) 

 

c. Kedalaman alur pada saat debit minimum 

Kedalaman alur pada debit kecil dapat diprediksi dengan formula 

O’Brein (1969):  

A   = 1,58.10-4. P0,95  …………………………..............................................(2.81) 

   dm  =  A/W 

Keterangan: 

A = luas penampang aliran dibawah MSL (m2) 
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P = Prisma pasang surut (m3) 

dm = kedalaman alur pada saat debit minimum (m) 

Apabila debit minimum sungai kecil dan  prisma pasang surut terlalu 

kecil, sedangkan transpor sedimen cukup besar maka alur muara sungai tetap akan 

tertutup. Kecuali jika jetty yang dipergunakan sangat panjang, sehingga dapat 

mencegah masuknya sedimen ke alur di antara dua jetty. Namun jetty panjang 

merupakan bangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Erosi yang terjadi 

akan cukup besar pada pantai yang transpor sedimennya besar.  
 
2.4.1.3 Lebar Alur 

a. Muara sungai tidak untuk alur pelayaran 

Alur sungai harus mampu menyalurkan debit banjir. Biasanya lebar 

alur diambil : 

W = f. Ws…………………………………..………………...........................(2.82) 

Keterangan: 

W   = lebar alur antara kedua jetty 

Ws  = lebar sungai rerata  (sd 2 km hulu muara) 

F  = koefisien yang nilainya 0,67 sd 1,0 

b. Muara sungai untuk alur pelayaran  

Bilamana muara sungai dipergunakan untuk alur pelayaran maka lebar 

alur harus memenuhi kebutuhan minimum untuk manuver kapal dapat dilihat pada 

Gambar 2.24. 

Wn > 4,8 B (untuk satu jalur) 

Wn > 7,6 B (untuk dua jalur) 

Wn > 1,5 L (agar kalau terpaksa kapal dpt putar) 

Keterangan:  

Wn = lebar alur untuk keperluan navigasi 

B = lebar kapal 

L = panjang kapal 
 

 

dn 

Wn 

B 
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Gambar 2.24 . Sket Lebar Alur  Untuk Keperluan Navigasi 
 
 

2.4.1.4 Panjang Dan Jarak Jetty 

a. Panjang Jetty 

Jetty panjang 

Yang dimaksud dengan jetty panjang adalah jetty yang dibangun 

mencapai kedalaman dimana gelombang mulai pecah - awal breaker zone. 

Jetty panjang akan mampu melindungi alur dengan baik. Namun bilamana 

transpor sedimen di pantai tersebut sangat besar maka bangunan jetty ini 

akan menyebabkan  erosi yang signifikan di bagian down-drift, dan ekresi 

di bagian up-drift. Pada wilayah-wilayah tertentu erosi seperti ini tidak 

dapat diterima. Pembangunan jetty panjang memerlukan biaya yang besar. 

Untuk keperluan proteksi alur pelayaran jetty panjang sangat efektif, 

namun sebaiknya diikuti dengan kegiatan sand by passing.  

Jetty pendek 

Yang dimaksud dengan jetty pendek adalah jetty yang dibangun  

sampai kedalaman sekitar LWS (Low Water Spring). Jetty pendek kurang 

mampu melindungi muara terhadap pendangkalan, namun cukup efektif 

untuk stabilisasi muara sungai. Untuk keperluan pengendalian banjir, 

dimana kedalaman alur tidak begitu menentukan maka perbaikan muara 

sungai dengan jetty pendek  masih cukup memadai.  

Jetty medium 

Yang dimaksud dengan jetty medium adalah jetty yang dibangun 

sampai kedalaman diantara gelombang pecah dan garis pantai, atau di 

daerah surf zone. Kemampuan jetty tipe ini adalah diantara kemampuan 

jetty pendek dan jetty panjang.  
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Skematisasi panjang Jetty dapat dilihat pada Gambar 2.25. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 . Skematisasi Panjang Jetty 
 

b. Jarak Jetty 

Yang dimaksud jarak jetty adalah jarak antara kedua jetty dimuara sungai. 

  B = W + 

a……………………………………..........................(2.83) 

Keterangan: 

 B = jarak sisi dalam kedua jetty 

 W = lebar alur yang dibutuhkan 

 a = tambahan lebar untuk perlindungan kaki struktur jetty 

   agar tidak rusak karena gerusan. 

 

Rumus Jepang yang biasa dipakai untuk menentukan hubungan antara 

lebar dan kedalaman alur (tanpa pengaruh laut) dapat dilihat pada       

Gambar 2.26. 

  
69,0

2

1

1

2
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

b
b

d
d …………..…………………………………….(2.84) 

Keterangan:   
 b1  =  lebar asli sungai 

 b2  =  lebar rencana alur diantara jetty 

 d1  =  kedalaman asli sungai 

Gelombang pecah 

Jetty Panjang Jetty Jetty Pendek 

B 
L 
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 d2  =  kedalaman alur yang terjadi diantara jetty 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 . Skematisasi Perubahan Tampang Alur Sungai 

 
c. Tinggi Mercu Jetty 

Pada pantai yang sangat intensif angkutan sedimennya, maka elevasi 

mercu jetty harus diusahakan cukup tinggi sehingga tidak terjadi overtopping, dan 

harus lebih tinggi dari bukit pasir yang terjadi di sekitar muara sungai (kurang 

lebih 1,0 m). Apabila terjadi overtopping maka pasir akan terbawa masuk ke alur 

bersama air yang melimpas di atas jetty. Dan bilamana  mercu jetty terlalu  rendah 

maka akan tertimbun pasir, sehingga fungsi jetty tidak dapat maksimal. Untuk 

mengatasi overtopping dapat digunakan formula (lihat Gambar 2.27) 

Elmercu = DWL + Ru + Fb        ……………………………..(2.85) 

DWL  = HAT + SS atau WS + SLR 

 

 

Keterangan: 

DWL = elevasi muka air laut rencana (Design Water Level) 

SS = Storm Surge  (kenaikan air karena tekanan rendah) 

WS = Wind Set-up (kenaikan air karena hembusan angin) 

SLR = Sea Level Rise (IPCC, 1990) 

Ru = Rayapan gelombang (Wave Run-up) 

Fb = tinggi jagaan  (free board) = 1,0 sd 1,5 m 

HAT = Highest Astronomical Tide (ada yang pakai HWS) 

 

b1 b2 
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Gambar 2.27 . Sket Penentuan Elevasi Mercu Jetty 
 
 
2.4.1.5 Gelombang Rencana 

a.  Kala Ulang Gelombang Rencana (return period) 
 

Penentuan kala ulang gelombang rencana biasanya didasarkan pada 

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

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

ulang gelombang rencana yang akan dipilih. Disamping itu perlu dipertimbangkan 

pula  besarnya resiko kehilangan jiwa apabila terjadi kegagalan konstruksi. Makin 

besar kemungkinannya terjadi korban jiwa, makin tingi pula kala ulang 

gelombang rencana yang dipilih. Untuk menentukan kala ulang gelombang 

rencana biasanya dilakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk memilih kala 

ulang yang memberikan kelayakan terbaik (dapat dilihat dari Net Benefit terbaik, 

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

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

dapat dipergunakan pedoman yang terdapat pada Tabel 2.19 (Nur Yuwono, 1996). 

 

Tabel 2.19 . Pedoman Pemilihan Gelombang Rencana 

Gelombang Rencana 

No Jenis Struktur 
Jenis Gelombang 

Kala ulang 

(tahun) 

DWL 
Ru 

Fb 

Elevasi pasir 
sekitar jetty Elevasi Jetty 

h 
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Gelombang Rencana 

No Jenis Struktur 
Jenis Gelombang 

Kala ulang 

(tahun) 

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

Hs, (H33) 
 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000  

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

H10 – H1 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000 

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

H1 - Hmaks 

 
     5 – 10 
   10 – 100 
 100 – 1000 

           (Sumber : Nur Yuwono, 1996) 

 
b. Tinggi Gelombang Rencana 
 

Gelombang biasanya diukur atau diramalkan pada perairan dalam (deep 

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

bangunan pantai akan dibangun, maka gelombang tersebut mengalami proses 

perubahan tinggi dan arah gelombang. Perubahan ini antara lain disebabkan 

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

Keempat proses perubahan (deformasi) gelombang tersebut dapat menyebabkan 

tinggi gelombang bertambah atau berkurang. Oleh karena itu tinggi gelombang 

rencana yang akan dipergunakan di lokasi pekerjaan harus ditinjau terhadap 

proses ini. Tinggi gelombang rencana terpilih adalah tinggi gelombang maksimum 

yang mungkin terjadi di lokasi pekerjaan. Apabila gelombang telah pecah 

sebelum mencapai lokasi pekerjaan, maka gelombang rencana yang dipakai 

adalah tinggi gelombang pecah (Hb) di lokasi pekerjaan. Tinggi gelombang pecah 

ini biasanya dikaitkan dengan kedalaman perairan (ds) dan landai dasar pantai 

(m). Untuk menentukan tinggi gelombang pecah dapat dipergunakan grafik yang 

disajikan pada Gambar 2.28. Apabila pantai relatif datar (CERC, 1984) maka 

tinggi gelombang pecah dapat ditentukan dengan formula: 

Hb  = 0,78 ds ………………………………..........................(2.86) 
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6.0

ds/T²
(ft/sec ²)

Hb/ds

ds/gT²
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

(after weggel, 1972)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

breaker travel
distence

Hb

ds db

m 1

nearshore
slope

design SWL

nearshore slope, m = 0.1 (1 : 10)m = 0.07 (1 : 14)m = 0.05 (1 : 20)

m = 0.00 (1 : 100)
m = 0.02 (1 : 50)

m = 0.00 (1 : 110)

Keterangan:   

Hb =  Tinggi gelombang pecah (m)  

ds =  Kedalaman air di lokasi bangunan (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 . Hubungan antara (Hb/ds) versus (ds/gT2) (CERC, 1984) 

 

Dengan demikian tinggi gelombang rencana (HD) dapat ditentukan dengan 

rumus ( Nur Yuwono, 1992): 

 

a. Untuk gelombang pecah di lokasi bangunan tembok laut: 

  HD = Hb 

 

b. Untuk gelombang tidak pecah dilokasi bangunan laut 

  HD = Ho KD KR KS ………………………………...................(2.87)  

 Keterangan: 
HD  = tinggi gelombang rencana (m) 

Hb  = tinggi gelombang pecah  di lokasi bangunan (m) 
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Ho  = tinggi gelombang di laut dalam (m) 

KD  = koefisien difraksi (jika mengalami proses ini) 

KR  = koefisien refraksi 

KS  = koefisien shoaling 

 

2.4.1.6 Stabilitas Jetty Tumpukan Batu 

a.     Bangunan Jetty dengan struktur tumpukan batu 

Agar supaya bangunan jetty dapat bertahan dan tidak rusak dari gempuran 

gelombang laut maka harus diberi lapisan pelindung (armor layer), dari batu (alam 

atau buatan) dengan ukuran yang cukup besar (lihat Gambar 2.29.). Untuk 

menentukan ukuran batu ini disarankan mempergunakan rumus Hudson (CERC, 

1984), karena rumus tersebut telah didukung penelitian yang cukup banyak, dan 

menyediakan koefisien stabilitas lapis lindung untuk berbagai jenis batu alam 

maupun buatan (lihat Tabel  2.20). 

 
)(3

3

θ
γ

CotK
H

W
D

b

Δ
=  ……………………………..............................(2.88)

 Keterangan:  

W  = Berat minimum batu (tf) 

H = Tinggi gelombang rencana (m) 

KD  = Koefisien stabilitas batu lindung  (Tabel 2.20) 

θ  = Sudut lereng tanggul laut 

bγ  = Berat satuan batu lapis lindung (tf/m3) 

aγ  = Berat satuan air laut (tf/m3) 

Δ  = ( bγ - aγ )/ aγ  

 
Tabel 2.20 . Koefisien Stabilitas Lapis Lindung (KD) 

(untuk tanggul/tembok laut tidak melimpas) 
 

Lengan Bangunan Ujung Bangunan No Jenis 

Material 

m 

 

Cara 

Penem- Gelombang Gelombang 

Sudut 

(m) 
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Pecah 
Tidak 

Pecah 
Pecah 

Tidak 

pecah 
1 : m 

1 Batu Quarry, 

Bulat  

2 

>3 

Acak 

Acak 

1,2 

1,6 

2,4 

3,2 

1,1 

1,4 

1,9 

2,3 

1,5 – 

3,0 

2 Batu Quarry, 

Kasar dan 

bersudut 

2 Acak 2,0 4,0 1,9 

1,6 

1,3 

3,2 

2,8 

2,3 

1,5 

2,0 

3,0 

3 Tetrapod, 

Quadripod 

2 Acak 7,0 8,0 5,0 

4,5 

3,5 

6,0 

5,5 

4,4 

1,5 

2,0 

3,0 

4 Tribar 2 Acak 9,0 10,0 8,3 

7,8 

6,0 

9,0 

8,5 

6,5 

1,5 

2,0 

3,0 

5 Dolos 2 Acak 15,8 31,8 8,0 

7,0 

16,0 

14,0 

2,0 

3,0 

6 Kubus 

dimodifikasi 

2 Acak 6,5 7,5 - 5,0 2 

         

Keterangan: Koefisien KD diambil dari SPM (CERC 1984)  
Koefisien KD diluar table tersebut diatas harus ditentukan berdasarkan uji model hidraulik di 
laboratorium. 

 

 

 

 

Sedangkan tebal lapis lindung (t) ditentukan minimum setebal dua diameter 

equivalen butiran armor. Sedangkan diameter equivalen butiran nilainya 

diperkirakan sama dengan sisi kubus. 

  t = 2 de = 2 
3/1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

b

W
γ

…………………………….......................(2.89) 

 Keterangan:  

t = tebal lapis armor  (m) 

de = diameter equivalen (m) 
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W/200 - W/6000

W/10
    to
         W/15

-H

SWL (Minimum)

SWL Rencana Maks

Puncak Pemecah gelombang

SWL (Minimum)

W/10

W
-1,5 H

-2,0 H

Lebar Puncak

W = berat armor (tf) 

bγ  = berat unit armor (tf/m3) 

Untuk mengetahui jumlah batu yang dipergunakan untuk keperluan lapis 

lindung dapat ditentukan dengan rumus: 

N = A m (1-n) 
3/2

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
W

bγ ……………………….........................(2.90) 

Keterangan:  

N = jumlah batu lindung (biji) 

A = luas daerah yang ditinjau (m2) 

n = porositas tumpukan batu 

m = jumlah tumpukan batu dalam lapis lindung (min 2) 

W = berat batu (tf) 

bγ  = berat unit batu (tf/m3) 

Untuk menentukan besarnya nilai porositas (n) tumpukan batu dapat 

dipergunakan perkiraan dibawah ini: 

- Batu alam (quarry stone)  n = 0,37 – 0,40 

- Dolos    n = 0,63 

- Kubus beton   n = 0,47 

- Akmon    n = 0,55 – 0,60 

- Tetrapod    n = 0,50 

- Quadripod    n = 0,50 

- Tribar     n = 0,47 
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Gambar 2.29 . Sket Potongan Melintang Bangunan Jetty 

 

b.       Struktur Pelindung Kaki 

Biasanya material dasar laut adalah berupa pasir atau lumpur yang sangat 

mudah tererosi. Seperti yang telah diuraikan di depan, kegagalan tanggul laut 

dapat disebabkan karena proses erosi ini. Oleh karena itu proses erosi ini harus 

dicegah atau dijauhkan dari badan tembok laut dengan struktur pelindung yang 

biasa disebut toe protection . Struktur ini diletakkan pada kaki bangunan selebar 3 

sampai 5 kali tinggi gelombang rencana (HD)  sehingga dapat melindungi tanggul 

atau tembok laut (lihat Gambar 2.30). Berat batu lapis lindung dipergunakan kira-

kira setengah dari yang dipergunakan di dinding tembok/tanggul laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3H -  4H 

t 
H (Kedalaman) 
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Gambar 2.30 . Struktur Pelindung Kaki (toe protection) 

c. Persyaratan Agar Jetty Dapat Berfungsi Dengan Baik 
1. Mercu jetty cukup tinggi, sehingga tidak terlimpasi oleh gelombang 

yang membawa pasir, dan harus diatas elevasi pasir disekitar muara. 

2. Perlu tanggul cukup tinggi, sehingga tidak meluap disaat banjir, dan 

mampu memberikan tekanan pada saat flushing awal-awal musim 

hujan. 

3. Jetty cukup stabil baik terhadap gaya-gaya yang bekerja dan terhadap 

scouring. 

4. Tidak merusak lingkungan, erosi dan akresi yang ditimbulkan dapat 

diterima oleh masyarakat. 

5. Diusahakan jangan sampai dapat terjadi perpindahan alur dibagian 

upstream, dengan cara membuat perlindungan tebing yang memadai 

dan tinggi tanggul yang memadai. 

6. Khusus untuk keperluan navigasi, karena harus ada kompromi 

kedalaman dan lebar alur untuk navigasi dan untuk menyalurkan debit 

banjir maka perlu pengkajian yang sangat khusus. 

 

 

 

 

2.5 Groin 

Groin adalah bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak 

lurus garis pantai, dan berfungsi untuk menahan transpor sedimen sepanjang 

pantai, sehingga bisa mengurangi/ menghentikan erosi yang terjadi. Bangunan ini 

juga bisa digunakan untuk menahan masuknya transpoor sedimen sepanjang 

pantai ke pelabuhan atau muara sungai. 

1t – 2t Geotekstil 
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garis pantai asli sedimentasi
erosi

garis pantai
setelah ada groin

garis gelombang pecah

gelombang

dominan

garis pantai asli

Groin hanya bisa menahan transpor sedimen sepanjang pantai. Seperti 

terlihat dalam Gambar 2.31, di sepanjang pantai terjadi transpor sedimen. Groin 

yang ditempatkan di pantai akan menahan gerak sedimen tersebut, sehingga 

sedimen mengendap di sisi sebelah hulu (terhadap arah transpor sedimen 

sepanjang pantai). Di sebelah hilir groin angkutan sedimen masih tetap terjadi, 

sementara suplai dari sebelah hulu terhalang oleh bangunan, akibatnya daerah di 

hilir groin mengalami defisit sedimen sehingga pantai mengalami erosi. Keadaan 

tersebut menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai yang akan terus 

berlangsung sampai dicapai suatu keseimbangan baru. Keseimbangan baru 

tersebut tercapai pada saat sudut yang dibentuk oleh gelombang pecah terhadap 

garis pantai baru adalah nol (αb = 0), di mana tidak terjadi angkutan sedimen 

sepanjang pantai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.31 . Groin tunggal dan perubahan garis pantai yang ditimbulkan 

 

 

Perlindungan pantai dengan menggunakan satu buah groin tidak 

efektif. Biasanya perlindungan pantai dilakukan dengan membuat suatu seri 

bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengai jarak tertentu 

(Gambar 2.32). Dengan menggunakan satu sistem groin perubahan garis pantai 

yang terjadi tidak terlalu besar. 

Mengingat transpor sedimen sepanjang pantai terjadi di surf zone 

maka groin akan efektip menahan sedimen apabila bangunan tersebut menutup 
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garis pantai asli
garis pantai
setelah ada groin

groin

seluruh lebar surf zone, dengan kata lain panjang groin sama dcngai lebar surf 

zone. Tetapi bangunan seperti itu dapat mengakibatkan suplai sedimen ke daerah 

hilir terhenti sehingga mengakibatkan erosi yang besar di daerah tersebut. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.32 . Seri groin dan perubahan garis pantai yang ditimbulkan 

 

Garis pantai di sebelah hulu dan hilir bangunan berubah secara 

mendadak dengan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu sebaiknya masih 

dimungkinkan terjadinya suplai sedimen ke daerah hilir, yaitu dengan membuat 

groin yang tidak terlalu panjang dan tinggi. Pada umumnya panjang groin adalah 

40 sampai 60 persen dari lebar rerata surf zone, dan jarak antara groin adalah 

antara satu dan tiga kali panjang groin (Horikawa, 1978). Lebar surf zone berubah 

dengan elevasi muka air laut karena pasang surut. Nilai-nilai tersebut di atas dapat 

digunakan sebagai pedoman awal dalam perencanaan. Dalam praktek di lapangan, 

diperlukan penetapan panjang groin dan jarak antara groin berdasarkan kondisi 

lapangan. 

Untuk dapat memberikan suplai sedimen ke daerah hilir groin dapat 

juga dilakukan dengan membuat groin permeabel. Groin permeabel dapat dibuat 

dengan memancang tiang pancang yang berjajar dengan jarak tertentu dalam arah 

tegak turus pantai. Biasanya dibuat dua baris tiang, dan masing-masing tiang 

tersebut disatukan dengan balok memanjang dan melintang. 

Groin dapat dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu tipe lurus, tipe T 

dan tipe L sepcrti ditunjukkan dalam Gambar 2.33. Menurut konstruksinya groin 

dapat berupa tumpukan batu, caison beton, turap, tiang yang dipancang berjajar, 

atau tumpukan buis beton yang di dalamnya diisi beton.  
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Tipe Lurus Tipe T Tipe L

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.33 . Beberapa tipe groin 

 

Penggunaan groin tipe T didasarkan pada beberapa alasan berikut ini. 

1. Untuk mengurang enengi gelombang datang oleh bagian groin yang sejajar 

pantai. 

2. Daerah dibelakang bagian groin yang sejajar pantai di harapkan dapat tenang 

sehingga dapat mencegah hilangnya pasir ke arah laut. 

3. Groin tersebut dapat digunakan untuk inspeksi dan turis. 

Di dalam perencanaan groin masih dimungkinkan tenjadinya suplai 

pasir melintasi groin ke daenah hulu. Pasir dapat melintasi groin dengan melewati 

sisi atasnya (overpassing) atau melewati ujungnya (endpassing). Overpassing 

tergantung pada elevasi pasir di sekitar groin dan elevasi puncak groin. Apabila 

elevasi pasir terlalu rendah terhadap puncak groin, transpor pasir sepanjang pantai 

tidak bisa melompati groin, dan pasir akan terkumpul di hulu groin sehingga 

elevasi pasir bertambah sampai akhirnya pasir akan melompati groin. Proses 

terjadinya endpassing adalah serupa dengan overpassing, hanya faktor 

pengontrolnya adalah pentumbuhan endapan pasir ke arah laut. Endapan di 

sebelah hulu groin terus maju ke arah laut sehingga daenah gelombang pecah juga 

bergerak ke arah laut, sedemikian sehingga transpor sedimen sepanjang pantai 

akan melintasi ujung groin. Pasang surut dan gelombang badai mempengaruhi 

perubahan elevasi muka air di groin. Pada saat pasang elevasi muka air naik 

sehingga overpassing meningkat, sementara pada saat surut garis gelombang 

pecah bergerak ke arah laut sehingga endpassing bertambah. Groin dari tumpukan 

batu dapat dilihat pada Gambar 2.34. 
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Gambar 2.34 . Groin dari tumpukan batu 

 

Elevasi puncak sepanjang groin dapat dibuat horisontal atau menurun 

ke arak laut, yang tergantung pada fungsi (pasir dimungkinkan melompati groin 

atau tidak) dan pertimbangan biaya. Untuk merencanakan elevasi puncak yang 

menurun ke anah laut, groin dibagi menjadi tiga ruas yaitu ruas horisontal (RH), 

ruas mining (RM) dan ruas luar (RL). Ruas horisontal dibuat masuk ke daratan 

untuk mengangker groin. Tinggi RH tergantung pada tingkat limpasan 

(overpassing) pasir yang diijinkan. Biasanya tinggi ruas ini ditetapkan sama 

dengan tinggi berm. Tinggi maksimum groin untuk menahan semua pasir 

mencapai daerah tersebut adalah tinggi air maksimum dan uprush gelombang 

maksimum yang ditimbulkan oleh gelombang besar. Ruas mining terbentang 

antara ruas horisontal dan ruas luar. Bagian ini dapat dibuat kira-kira sejajar 

dengan kemiringan daerah foreshore. Ruas luar meliputi bagian groin yang 

menjorok ke arah laut dan ruas mining. Biasanya ruas ini adalah horisontal 

dengan elevasi cukup rendah, yaitu pada MLWL atau LLWL. 
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