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2 BAB 2 

3 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum 

Kajian Perencanaan Polder Sawah Besar pada Sistem Drainase Kali 

Tenggang memerlukan tinjauan pustaka untuk mengetahui dasar-dasar teori dalam 

berbagai analisa yang diperlukan. Dasar-dasar teori ini yang nantinya menjadi 

acuan dalam perencanaan konstruksi polder tersebut.  

Perencanaan ini diutamakan untuk mengurangi debit yang mengalir melalui 

sungai saat debit puncak terjadi sehingga air sungai tidak meluap di titik-titik yang 

rawan banjir, dalam hal ini yaitu di Sawah Besar. 

 

2.2 Analisa Hidrologi 

Analisa hidrologi merupakan salah satu bagian analisa awal dalam 

perancangan bangunan-bangunan hidraulik dimana informasi dan besaran-besaran 

yang diperoleh dalam analisa hidrologi merupakan masukan penting dalam analisa 

selanjutnya. 

Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai penomena 

hidrologi (hydrologic phenomena). Keterangan atau fakta mengenai penomena 

hidrologi dapat dikumpulkan, dihitung, disajikan dan ditafsirkan dengan 

menggunakan prosedur tertentu, metode statistik dapat digunakan untuk 

melaksanakan penggunaan prosedur tersebut. (Soewarno, 1995). 

Adapun langkah-langkah dalam analisis hidrologi adalah sebagai berikut : 

• Menentukan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hujan kawasan. 

• Menganalisis distribusi curah hujan dengan periode ulang T tahun. 

• Menganalisis frekuensi curah hujan. 

• Mengukur dispersi. 
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• Memilih jenis sebaran. 

• Menguji kecocokan sebaran. 

• Menghitung debit banjir rencana berdasarkan besarnya curah hujan rencana 

di atas pada periode ulang T tahun untuk menentukan bangunan pengendali 

banjir. 

  

2.2.1 Penentuan Hujan Kawasan (Daerah Tangkapan Air/DTA) 

Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah daerah yang dibatasi bentuk 

topografi, di mana seluruh hujan yang jatuh di area itu mengalir ke satu sungai. 

(Hesty Sianawati, 2009) 

Data hujan yang diperoleh dari alat penakar hujan merupakan hujan yang 

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

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

alat penakar hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut. Dalam 

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

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

tersebut.(Suripin, 2004) 

Ada tiga macam cara yang umum dipakai dalam menghitung hujan rata-

rata kawasan: (1) rata-rata aljabar, (2) poligon Thiessen, dan (3) isohyet. Dalam 

hal ini cara yang digunakan adalah Metode Poligon Thiessen, dengan 

mempertimbangkan tiga faktor berikut (Suripin, 2004): 

a) Jaring-jaring pos penakar hujan dalam DAS. 

b) Luas DAS. 

c) Topografi DAS 
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a) Jaring-jaring pos penakar hujan 

Tabel 2.1 Penggunaan metode berdasarkan jaring-jaring pos penakar hujan 

Jumlah pos penakar hujan cukup Metode isohyet, Thiessen atau rata-

rata aljabar dapat dipakai 

Jumlah pos penakar hujan terbatas Metode rata-rata aljabar atau Thiessen 

Pos penakar hujan tunggal Metode hujan titik 

 

b) Luas DAS 

Tabel 2.2 Penggunaan metode berdasarkan luas DAS 

DAS besar (> 5000 km2) Metode isohyet 

DAS sedang (500 s/d 5000 km2) Metode Thiessen 

DAS kecil (< 500 km2) Metode rata-rata aljabar 

 

c) Topografi DAS 

Tabel 2.3 Penggunaan metode berdasarkan topografi DAS 

Pegunungan Metode rata-rata aljabar 

Dataran Metode Thiessen 

Berbukit dan tidak beraturan Metode isohyet 

 

Metode Poligon Thiessen 

 Metode ini dikenal juga sebagai metode rata-rata timbang (weighted 

mean). Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh pos penakar hujan 

untuk mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh dibentuk dengan 

menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara 

dua pos penakar terdekat. Diasumsikan bahwa variasi hujan antara pos yang satu 

dengan yang lainnya adalah linier dan bahwa sembarang pos dianggap dapat 

mewakili kawasan terdekat. 
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 Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Lokasi pos penakar hujan diplot pada peta DAS. Antar pos penakar dibuat 

garis lurus penghubung. 

2) Tarik garis tegak lurus di tengah-tengah tiap garis penghubung sedenmikian 

rupa, sehingga membentuk poligon Thiessen. Semua titik dalam satu poligon 

akan mempunyai jarak terdekat dengan pos penakar yang ada di dalamnya 

dibandingkan dengan jarak terhadap pos lainnya. Selanjutnya, curah hujan 

pada pos tersebut dianggap representasi hujan pada kawasan dalam poligon 

yang bersangkutan. 

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

total DAS., A, dapat diketahui dengan menjumlahkan semua luasan poligon. 

4) Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

P = 
n21

nn2211

A......AA
AP......APAP

+++
+++  = 

∑

∑

=

=
n

i

n

i

1
i

1
ii
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AP
 

di mana P1, P2, ......, Pn adalah curah hujan yang tercatat di pos penakar hujan 1, 2, 

......, n. A1, A2, ......, An adalah luas areal poligon 1, 2, ......, n. N adalah banyaknya 

pos penakar hujan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Metode Poligon Thiessen 

 Cara yang ditempuh untuk mendapatkan hujan maksimum harian rata-rata 

DAS adalah sebagai berikut : 

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

hujan. 

Batas DAS 
Sta. Pengamatan 



 
11

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

hujan yang lain. 

• Hitung hujan DAS dengan salah satu cara yang dipilih. 

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

sama untuk pos hujan yang lain. 

Ulangi langkah 2 dan 3 setiap tahun.  

2.2.2 Pengukuran Dispersi 

 Setelah mendapatkan curah hujan rata-rata dari beberapa stasiun yang 

berpengaruh di daerah aliran sungai, selanjutnya dianalisis secara statistik untuk 

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

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

terletak atau sama dengan nilai rata-ratanya. Variasi atau dispersi adalah besarnya 

derajat atau besaran varian di sekitar nilai rata-ratanya. Cara mengukur besarnya 

dispersi disebut pengukuran dispersi (Soewarno, 1995). 

Adapun cara pengukuran dispersi antara lain : 

a. Deviasi Standar (S) 

b. Koefisien Skewness (Cs)  

c. Pengukuran Kurtosis (Ck) 

d. Koefisien Variasi (Cv)  

a. Standar Deviasi ( S ) 

Ukuran sebaran yang paling banyak digunakan adalah deviasi standar. Apabila 

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

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

akan kecil. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai berikut 

(Soewarno, 1995) : 
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S = 
1

)(
1

2

−

−∑
=

n

XXi
n

i  

Dimana :  

S = Standar Deviasi 

Xi = curah hujan minimum (mm/hari) 

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

n = lamanya pengamatan 

b.  Koefisien Skewness ( Cs ) 

Kemencengan ( skewness ) adalah ukuran asimetri atau penyimpangan 

kesimetrian suatu distribusi. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah 

sebagai berikut (Soewarno, 1995) : 

Cs 3

1
3 )(

)2)(1(
XXi

Sxnn
n n

i

−
−−

= ∑
=  

Dimana: 

CS = koefisien kemencengan 

Xi = nilai variat 

X  = nilai rata-rata 

n = jumlah data 

Sx = standar deviasi 

c. Koefisien Kurtosis ( Ck ) 

Kurtosis merupakan kepuncakan ( peakedness ) distribusi. Biasanya hal ini 

dibandingkan dengan distribusi normal yang mempunyai Ck = 3 dinamakan 

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

berpuncak datar dinamakan platikurtik.  
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Gambar 2.2 Koefisien Kurtosis 

 

Rumus koefisien kurtosis adalah (Soewarno, 1995): 

Ck = ∑
=

−
−−−

n

i
XXi

Sxnnn
n

1

4
4

2

)(
)3)(2)(1(  

 

Dimana: 

Ck = koefisien kurtosis 

Xi = nilai variat 

X  = nilai rata-rata 

n = jumlah data 

Sx = standar deviasi 

d. Koefisien Variasi ( Cv ) 

Koefisien variasi adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dengan nilai 

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

rumus sebagai berikut (Soewarno, 1995) 

Cv = 
X
S
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Dimana : 

Cv = koefisien variasi  

S = standar deviasi 

X  = nilai rata-rata 

2.2.3 Pemilihan Jenis Sebaran yang Cocok 

 Suatu kenyataan bahwa tidak semua nilai dari suatu variabel hidrologi 

terletak atau sama dengan nilai rata-ratanya, tetapi kemungkinan ada nilai yang 

lebih besar atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Besarnya dispersi dapat 

dilakukan dengan pengukuran dispersi, yakni melalui perhitungan parametrik 

statistik untuk (Xi-Xrt), (Xi-Xrt)2, (Xi-Xrt)3, (Xi-Xrt)4 terlebih dahulu. Pengukuran 

dispersi ini digunakan untuk analisa distribusi Normal dan Gumbel.  

 Dimana :  

 Xi = Besarnya curah hujan daerah (mm). 

 Xrt = Rata-rata curah hujan maksimum daerah (mm).  

 Sedangkan untuk pengukuran besarnya dispersi Logaritma dilakukan 

melaui perhitungan parametrik statistik untuk (Log Xi-Xrt), (Log Xi-Xrt)2, (Log Xi-

Xrt)3, (Log Xi-Xrt)4 terlebih dahulu. Pengukuran dispersi ini digunakan untuk 

analisa distribusi Log Normal dan Log Pearson III. 

 Dimana :  

 Log Xi = Besarnya logaritma curah hujan daerah (mm). 

 Xrt = Rata-rata logaritma curah hujan maksimum daerah (mm). 

Setelah dilakukan pengukuran dispersi, selanjutnya ditentukan jenis 

sebaran yang tepat (mendekati) untuk menghitung curah hujan rencana dengan 

syarat-ayarat batas tertentu. Berikut adalah tabel syarat-syarat batas penentuan 

jenis sebaran. 
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Tabel 2.4 Syarat-syarat batas penentuan sebaran  

 

 

 

 

 

 

Untuk memastikan pemilihan distribusi perlu dilakukan perbandingan hasil 

perhitungan statistik dengan plotting data pada kertas probabilitas dan uji 

kecocokan. 

2.2.4 Analisa Distribusi Frekuensi 

 Dalam statistik dikenal beberapa jenis distribusi, diantaranya yang banyak 

digunakan dalam hidrologi adalah : 

a. Distribusi normal 

b. Distribusi log normal 

c. Distribusi Gumbel 

d. Distribusi log Pearson III  

Dengan mengikuti pola sebaran yang sesuai selanjutnya dihitung curah 

hujan rencana dalam beberapa metode ulang yang akan digunakan untuk 

mendapatkan debit banjir rencana.  

a. Metode Distribusi Normal 

Dalam analisis hidrologi distribusi normal banyak digunakan untuk 

menganalisis frekuensi curah hujan, analisis statistik dari distribusi curah hujan 

tahunan, debit rata-rata tahunan. Distribusi normal atau kurva normal disebut pula 

distribusi Gauss. 

Xt = X  + z Sx 

Dimana :  

Xt  =  curah hujan rencana (mm/hari) 

Distribusi Syarat 

Normal Cs = 0 

Log Normal Ck = 3 Cv 
    = 0,225 

Gumbel Cs = 1,1396 
Ck = 5,4002 

Log Person III Cs  ≠  0 
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X  = curah hujan maksimum rata-rata (mm/hari) 

Sx = standar deviasi = 2
1 )(

1
1 XX

n
−Σ

−
  

z  = faktor frekuensi ( Tabel 2.5 ) (C.D Soemarto, 1999) 

Tabel 2.5 Nilai koefisien untuk Distribusi Normal 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 

0,00 0,84 1,28 1,71 2,05 2,33 

 

b. Metode Distribusi Log Normal 

Distribusi Log Normal, merupakan hasil transformasi dari distribusi Normal, 

yaitu dengan mengubah varian X menjadi nilai logaritmik varian X. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan metode ini adalah sebagai berikut : 

Xt = X  + Kt . Sx 

Dimana:  

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

tahun (mm/hari) 

Sx =  Standar deviasi = 2
1 )(

1
1 XX

n
−Σ

−
  

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

Kt = Standar variabel untuk periode ulang tahun ( Tabel 2.6 ) (C.D 

Soemarto,1999) 

Tabel 2.6 Nilai Koefisien Untuk Distribusi Log Normal 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 

0,00 0,84 1,28 1,71 2,05 2,33 

 



 
17

c. Metode Distribusi Gumbel 

Xt = ⎯X + 
n

nt

S
)Y-(Y  × Sx 

Dimana :            

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

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

Yt  =   reduced variabel, parameter Gumbel untuk periode T tahun ( Tabel 2.9 ) 

(C.D Soemarto, 1999) 

Yn   =  reduced mean, merupakan fungsi dari banyaknya data (n) ( Tabel 2.7 ) 

(C.D Soemarto,1999) 

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

( Tabel 2.8 ) (C.D Soemarto,1999) 

Sx  =  standar deviasi = 
1-n

)X-(Xi 2∑              

Xi  =  curah hujan maksimum (mm) 

n  =  lamanya pengamatan 

Tabel 2.7 Reduced Mean (Yn) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,4952 0,4996 0,5035 0,507 0,51 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,522 

20 0,5236 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,53 0,582 0,5882 0,5343 0,5353

30 0,5363 0,5371 0,538 0,5388 0,5396 0,54 0,541 0,5418 0,5424 0,543 

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

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

60 0,5521 0,5524 0,5527 0,553 0,5533 0,5535 0,5538 0,554 0,5543 0,5545

70 0,5548 0,555 0,5552 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567

80 0,5569 0,557 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,558 0,5581 0,5583 0,5585

90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5596 0,8898 0,5599

100 0,56          
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Tabel 2.8 Reduced Standard Deviasi (Sn) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

20 1,0628 1,0696 1,0754 1,0811 1,0864 1,0915 1,0961 1,1004 1,1047 1,108 

30 1,1124 1,1159 1,1193 1,226 1,1255 1,1285 1,1313 1,1339 1,1363 1,1388 

40 1,1413 1,1436 1,1458 1,148 1,1499 1,1519 1,1538 1,1557 1,1574 1,159 

50 1,1607 1,1623 1,1638 1,1658 1,1667 1,1681 1,1696 1,1708 1,1721 1,1734 

60 1,1747 1,1759 1,177 1,1782 1,1793 1,1803 1,1814 1,1824 1,1834 1,1844 

70 1,1854 1,1863 1,1873 1,1881 1,189 1,1898 1,1906 1,1915 1,1923 1,193 

80 1,1938 1,1945 1,1953 1,1959 1,1967 1,1973 1,198 1,1987 1,1994 1,2001 

90 1,2007 1,2013 1,2026 1,2032 1,2038 1,2044 1,2046 1,2049 1,2055 1,206 

100 1,2065          

 

Tabel 2.9 Reduced Variate (Yt) 

Periode Ulang Reduced Variate 

2 0,3665 

5 1,4999 

10 2,2502 

20 2,9606 

25 3,1985 

50 3,9019 

100 4,6001 

200 5,2960 

500 6,2140 

1000 6,9190 

5000 8,5390 

10000 9,9210 
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d. Metode Distribusi Log Person III 

Bentuk distribusi log-Pearson tipe III merupakan hasil transformasi dari 

distribusi Pearson tipe III dengan menggantikan variat menjadi nilai logaritmik. 

Nilai rata-rata  : LogX   = 
n

 xLog∑                                 

Standar deviasi  :    S   = 
1n

2) x(Log
−

∑ − LogX
           

Koefisien kemencengan :    Cs  = 
( )

2
1

)2)(1( Snn

LogXLogXi
n

i

−−

−∑
=

 
Logaritma debit dengan waktu balik yang dikehendaki  dengan rumus : 

Log Q = LogX + G.S 

G        = 
( )

3

3

)2)(1( Sinn
LogXLogXin

−−

−∑
 

Dimana :  

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

LogX   =  jumlah pengamatan  

 n       =   jumlah pengamatan 

 Cs          =  koefisien Kemencengan ( Tabel 2.10 ) (C.D Soemarto, 1999) 

Tabel 2.10 Distribusi Log Pearson III untuk Koefisien Kemencengan Cs 

Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0.5 0.1 

3,0 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051 4,970 7,250 

2,5 -0,360 0,518 1,250 2,262 3,048 3,845 4,652 6,600 

2,2 -0,330 0,574 1,840 2,240 2,970 3,705 4,444 6,200 

2,0 -0,307 0,609 1,302 2,219 2,912 3,605 4,298 5,910 
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Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0.5 0.1 

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 1,998 2,453 2,891 3,312 4,250 

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

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

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

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

0,3 -0,050 0,824 1,309 1,849 2,211 2,544 2,856 5,525 

0,2 -0,033 0,831 1,301 1,818 2,159 2,472 2,763 3,380 

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

0,0 0,000 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326 2,576 3,090 

-0,1 0,017 0,836 1,270 1,761 2,000 2,252 2,482 3,950 

-0,2 0,033 0,850 1,258 1,680 1,945 2,178 2,388 2,810 

-0,3 0,050 0,830 1,245 1,643 1,890 2,104 2,294 2,675 

-0,4 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029 2,201 2,540 

-0,5 0,083 0,856 1,216 1,567 1,777 1,955 2,108 2,400 

-0,6 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1,880 2,016 2,275 

-0,7 0,116 0,857 1,183 1,488 1,663 1,806 1,926 2,150 

-0,8 0,132 0,856 1,166 1,488 1,606 1,733 1,837 2,035 

-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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Kemencengan 

Periode Ulang (tahun) 

2 5 10 25 50 100 200 500 

(CS) 

Peluang (%) 

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 1,097 1,130 

-2,0 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990 1,995 1,000 

-2,2 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905 0,907 0,910 

-2,5 0,360 0,711 0,771 0,793 1,798 0,799 0,800 0,802 

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

2.2.5 Pengggambaran pada KertasProbabilitas 

Untuk mengetahui apakah distribusi probbilitas sesuai dengan rangkaian 

data hidrologi, data tersebut digambarkan pada kertas probabilitas. Skala 

ordinat dan absis dari kertas probabilitas dibuat sedemikian rupa sehingga 

data yang digambarkan diharapkan tampak mendekati garis lurus. 

Berdasarkan data yang digambarkan tersebut kemudian dibuat garis 

teoritis yang mendekati tititk-titik data. Garis tersebut digunakan untuk 

interpolasi atau ekstrapolasi. Ada tiga macam kertas probabilitas yaitu: 

kertas probabilitas normal, log normal (bisa juga untuk distribusi log 

Pearson), dan Gumbel. Dalam kertas probabilitas tersebut, absisi 

menunjukkan probabilitas atau periode ulang sedang ordinatnya adalah 

nilai besaran debit atau hujan.  

Penggambaran pada kertas probabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

1n
mP
+

=  

P
1T =  
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Dengan : 

P = probabilitas 

T = periode ulang 

m = nomor urut 

n = jumlah data 

Untuk penggambaran tersebut data debit atau hujan diurutkan dari nilai 

terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya. Selanjutnya ditarik garis teoritis 

di atas gambar penyebaran data.(Bambang Triatmodjo,2008). 

2.2.6 Pengujian Kecocokan Sebaran 

Untuk menentukan kecocokan (the goodness of fit test) distribusi frekuensi 

dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan dapat 

menggambarkan/mewakili distribusi frekuensi tersebut diperlukan pengujian 

parameter. Pengujian parameter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Chi-

Kuadrat ataupun dengan Smirnov-Kolmogorov. Umumnya pengujian 

dilaksanakan dengan cara menggambarkan data pada kertas peluang dan 

menentukan apakah data tersebut merupakan garis lurus, atau dengan 

membandingkan kurva frekuensi dari data pengamatan terhadap kurva frekuensi 

teoritisnya (Soewarno, 1995). 

a. Uji Chi-Kuadrat 

( )∑ −
=

Ef
OfEff

2
2  

Dimana: 

f2  =  harga chi kuadrat. 

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

Ef =  jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke – i. 
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Dari hasil pengamatan yang didapat, dicari pengamatannya dengan chi kuadrat 

kritis (didapat dari Tabel 2.11) (C.D Soemarto, 1999) 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: 

3−= nDk  

Dimana :  

Dk =  derajat kebebasan. 

n =  banyaknya data. 

Tabel 2.11 Nilai Kritis untuk Distribusi Chi Kuadrat 

Dk 

Derajat Kepercayaan 

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

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

2 0,0100 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.,48 11,345 12,838

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

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

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

7 0,989 1,239 1,69 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278

8 1,344 1,646 2,18 2,733 15,507 17,535 20,09 21,955

9 1,735 2,088 2,7 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589

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

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,492 24,725 26,757

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

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

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

15 4,601 5,229 6,161 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801

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

Derajat Kepercayaan 

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

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.,90 28,869 31,526 34,805 37,156

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

20 7,434 8,260 9,591 10,851 31,410 34,17 37,566 39,997

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

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

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

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

25 10,52 11,524 13,120 14,611 37,652 40,646 44,314 46,928

26 11,16 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290

27 11,808 12,879 14,573 16,151 40,113 43,194 46,963 49,645

28 12,461 13,565 15,308 16,928 41,337 44,461 48,278 50,993

29 13,121 14,256 16,047 17,708 42,557 45,722 49,588 52,336

30 13,787 14,953 16,791 18,493 43,773 46,979 50,892 53,672

b. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering disebut juga uji kecocokan 

non parametrik, karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi 

tertentu.  

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

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

besarnya peluang dari masing-masing data tersebut. 

X1 = P(X1) 

X2 = P(X2) 

X3 = P(X3), dan seterusnya 
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1) Urutkan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran 

data ( persamaan distribusinya ) 

X1 = P’(X1) 

X2 = P’(X2) 

X3 = P’(X3), dan seterusnya 

2) Dari kedua nilai peluang tersebut, tentukan selisih tersebarnya antar 

peluang pengamatan dengan peluang teoritis. 

D = maksimum (P(Xn)-P’(Xn)) 

4)  Berdasarkan tabel nilai kritis ( Smirnove-Kolmogorov test ) tentukan harga 

Do dari Tabel 2.12 

Tabel 2.12  Nilai Delta Kritis untuk Uji Keselarasan SmirnovKolmogorof 

n 
α 

0,2 0,1 0,05 0.01 

5 0,45 0,51 0,56 0,67 

10 0,32 0,37 0,41 0,49 

15 0,27 0,30 0,34 0,40 

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 1,693/n 
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2.3 Analisa Intensitas Curah Hujan 

Intensitas hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun 

waktu dimana air tersebut berkonsentrasi. (Joesrom Loebis, 1987). Sifat umum 

hujan adalah makin singkat hujan berlangsung intensitasnya cenderung makin 

tinggi dan makin besar periode ulangnya makin tinggi pula intensitasnya.(Suripin, 

2004).                                                                                                                                                      

2.3.1 Intensity Duration Frequency (IDF)  

Intensitas curah hujan umumnya dihubungkan dengan kejadian dan 

lamanya (duration) hujan turun, yang disebut Intensity Duration Frequency (IDF). 

(Joesrom Loebis, 1987).Hubuungan antara intensitas, lama hujan, dan frekuensi 

hujan biasanya dinyatakan dalam lengkung Intensitas-Durasi-Frekuensi (IDF 

Curve). Diperlukan data hujan jangka pendek, misalnya 5 menit, 10 menit, 30 

menit, 60 menit, dan jam-jaman untuk membentuk lengkung IDF. Data hujan 

jenis ini hanya dapat diperoleh dari pos penakar hujan otomatis. Selanjutnya, 

berdasarkan data hujan jangka pendek tersebut lengkung IDF dapat dibuat dengan 

salah satu dari beberapa persamaan berikut: 

a. Menurut Sherman 

Rumus yang digunakan : 

   I    =    
bt

a
    

(CD.Soemarto, 1987) 
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Dimana: 

I =    intensitas curah hujan (mm/jam) 

t = lamanya curah hujan (menit) 

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

daerah aliran. 

n =    banyaknya pasangan data i dan t 

b. Menurut Talbot  

Rumus yang dipakai : 

I     = 
b)(t

a
+

    

 (CD.Soemarto,1987) 

Dimana:  

I = intensitas curah hujan (mm/jam) 

t = lamanya curah hujan (menit) 

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

daerah aliran. 

n =  banyaknya pasangan data i dan t 
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c. Menurut Ishiguro 

Rumus yang dipakai : 

I     = 
b)t(

a
+

    

 (CD.Soemarto,1987) 
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Dimana:  

I = intensitas curah hujan (mm/jam) 

t = lamanya curah hujan (menit) 

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

daerah aliran. 

n =  banyaknya pasangan data i dan t 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
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1
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Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan rumus yang paling cocok 

dengan menelaah deviasi antara data terukur dan hasil prediksi. 

Rumus standar deviasi : 

( ) 2
1

2

11
1

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −∑

−
=

=
xx

n
s i

n

i
 

Sehingga rumus intesitas dengan deviasi rata-rata terkecil dianggap sebagai 

rumus paling cocok 

2.3.2 Hyetograf Hujan Rancangan 

a. Waktu Konsentrasi 

Waktu Konsentrasi (tc) suatu DAS adalah waktu yang diperlukan oleh air 

hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ketempat keluaran DAS 

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

Dalam hal ini diasumsikan bahwa jika durasi hujan sama dengan waktu 

konsentrasi, maka setiap bagian DAS secara serentak telah menyumbangkan 

aliran terhadap titik kontrol (Suripin, 2004). 
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Waktu konsentrasi dapat dihitung dengan membedakan menjadi dua 

komponen, yaitu :  

(1) waktu yang diperlukan air untuk mengalir di permukaan lahan sampai saluran 

terdekat (to). 

(2) waktu perjalanan dari pertama masuk saluran sampai titik keluaran (td). 

Sehingga tc = to + td. 

Dimana to = [2/3 x 3,28 x L x n/(S0,5)] dan td = Ls/(60 x V) 

Dimana : 

n = angka kekasaran manning, lihat Tabel 2. 

 S = kemiringan lahan, S = 
Jarak

ElvElv hilirhulu −   

 L = panjang lintasan aliran di atas permukaan lahan (m) 

 Ls = panjang lintasan aliran di dalam saluran/sungai (m) 

 V = kecepatan aliran di dalam saluran (m/detik), dihitung 

menggunakan rumus V = 1/n x R 2/3 x S 1/2 

b.  Hyetograph 

 Hyetograph adalah histogram kedalaman hujan atau intensitas hujan 

dengan pertambahan waktu sebagai absis dan kedalaman hujan atau intensitas 

hujan sebagai ordinat. Dalam perhitungan banjir rancangan, diperlukan masukan 

berupa hujan rancangan yang didistribusikan ke dalam kedalaman hujan jam-

jaman. Untuk dapat mengubah hujan rancangan ke dalam besaran hujan jam-

jaman perlu didapatkan terlebih dahulu suatu pola distribusi hujan jam-jaman. 

Apabila yang tersedia adalah data hujan harian, untuk mendapatkan kedalaman 

hujan jam-jaman dari hujan rancangan dapat menggunakan model distribusi 

hujan. Salah satu model distribusi hujan yang dikembangkan untuk 

mengalihragamkan hujan harian ke hujan jam-jaman menggunakan Alternating 

Block Method (ABM). 
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 Alternating Block Method adalah cara sederhana untuk membuat 

hyetograph rencana dari kurva IDF. Hyetograph rencana yang dihasilkan oleh 

metode ini adalah hujan yang terjadi dalam n rangkaian interval waktu yang 

berurutan dengan durasi ∆t = 1 jam selama waktu Td = n x ∆t, dalam hal ini 

durasi hujan = 4 jam. Untuk periode ulang tertentu, intensitas hujan diperoleh dari 

kurva IDF pada setiap durasi waktu ∆t, 2 ∆t, 3 ∆t, dan 4 ∆t. Kedalaman hujan 

diperoleh dari perkalian antara intensitas hujan dan durasi waktu tersebut. 

Perbedaan antara nilai kedalaman hujan yang berurutan merupakan pertambahan 

hujan dalam interval waktu ∆t. Pertambahan hujan tersebut (blok-blok), diurutkan 

kembali ke dalam rangkaian waktu dengan intensitas hujan maksimum berada 

pada tengah-tengah durasi hujan Td dan blok-blok sisanya disusun dalam urutan 

menurun secara bolak-balik pada kanan dan kiri dari blok tengah. Dengan 

demikian telah terbentuk hyetograph rencana. (Bambang Triatmodjo,2008). 

2.4 Analisa Debit Banjir 

 Untuk mencari hubungan antara hujan yang jatuh dan debit yang terjadi 

maka dilakukan pengalih-ragaman dari data hujan menjadi debit aliran. Dalam hal 

ini pengalih-ragaman dilakukan dengan menggunakan metode Hidrograf Satuan 

Sintetis Snyder. 

2.4.1 Perhitungan Hidrograf Satuan Sintetis Snyder 

Rumus :  

1.) tp = C1 x Ct x (L x Lc)0,3 

Dimana :  tp = keterlambatan DAS (basin lag) (jam) 

  C1 = 0,75 

  Ct = koefisien yang diturunkan dari DAS yang memiliki data pada 

daerah yang sama, antara 0,75 – 3,00 (C.D.Soemarto,1987),  

  L = panjang sungai utama dari outlet ke batas hulu (km)  

  Lc = jarak antara titik berat DAS dengan outlet yang diukur sepanjang 

aliran utama  
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2.) te = 
5,5

tp  

- jika te > tr dimana tr = 1 jam 

t’p = tp + 0,25 ( tr – te ) 

Tp = t’p + 0,5 tr 

- jika te < tr dimana tr = 1 jam 

Tp = tp + 0,5 tr 

Dimana :  te = lamanya hujan efektif (jam) 

   tr = durasi waktu (jam) 

3.) qp = 0,275 x
Tp
Cp  

Dimana : qp  = puncak hidrograf satuan (m3/dt/mm/km2) 

   Cp = koefisien yang diturunkan dari DAS yang memiliki data pada 

daerah yang sama, antara 0,9 – 1,4 (C.D.Soemarto, 1987) 

 

4.) Qp = qp x A 

Dimana : Qp = debit puncak hidrograf (m3/dt/mm) 

   A = luas DAS (km2) 

Dalam membuat Hidrograf Satuan dengan metode Snyder ordinat-ordinat 

hidrograf dihitung dengan persamaan ALEXEYEV. (C.D.Soemarto, 1987). Untuk 

memudahkan perhitungan, berikut ini disajikan tabel perhitungan hidrograf satuan 

dengan metode Snyder, yaitu : 

 - Kolom 1 =  absis satuan ( X ), misal kelipatan 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 

dsb 

 - Kolom 2 =  waktu periode hidrograf ( t ) = Tp * X 

 - Kolom 3 =  diisikan Y = X
Xa 2)1(

10
−−

; 

 karena Y = Q / Qp 

   a = 1,32λ2 + 0,15λ + 0,045  

    λ = 
)(

)(
hxA

QpxTp  

 - Kolom 4 =  diisikan Q = Y x Qp 
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Maka persamaan hidrograf satuan menjadi : 

  X = 
Tp
t  

Y = X
Xa 2)1(

10
−−

  

 

2.4.2 Perhitungan Hujan Efektif  

Hujan Efektif adalah bagian dari hujan yang menjadi aliran langsung di 

sungai. Hujan efektif ini sama dengan hujan total yang jatuh di permukaan tanah 

dikurangi dengan kehilangan air. Salah satu cara untuk mencari kehilangan air 

guna menghitung aliran langsung adalah dengan indeks infiltrasi. (Bambang 

Triatmodjo,2008) 

Rumus : Indeks Ф = 
Tr
F = 

Tr
QP −  

Dimana : F = infiltrasi total 

 P = hujan total  

 Q = aliran pemukaan total 

 Tr = waktu terjadinya hujan 

Untuk mencari Ф indeks diperlukan data debit aliran. Data debit aliran Kali 

Tenggang tidak tersedia sehingga limpasan/aliran permukaan dihitung dengan 

Metode SCS. (Bambang Triadmodjo, 2008) 

Rumus : Pe = 
0,8.SP

0,2.S)(P 2

+
−   

Dimana : Pe = kedalaman hujan efektif (mm) 

 P   = kedalaman hujan (mm)  

 S  = retensi potensial maksimum air oleh tanah, yang sebagian besar 

adalah karena infiltrasi (mm)  

  = 254
CN

25400
−  

 CN = Curve Number fungsi dari karakteristik DAS seperti tipe tanah, 

tataguna lahan, nilai antara 0-100. (Bambang Triatmodjo, 2008). 
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Tabel 2.13 Nilai Curve Number untuk beberapa tataguna lahan 

Jenis Tata Guna Lahan 
Tipe Tanah 

A B C D 

Tanah yang diolah dan ditanami          

dengan konservasi 72 81 88 91 

tanpa konservasi 62 71 78 81 

Padang rumput         

kondisi jelek 68 79 86 89 

kondisi baik 39 61 74 80 

Padang rumput : kondisi baik 30 58 71 78 

Hutan         

tanaman jarang, penutupan jelek 45 66 77 83 

penutupan baik 25 55 70 77 

Tempat terbuka, halaman rumput, 

lapangan golf, kuburan, dsb         

kondisi baik : rumput menutup 75 

% atau lebih luasan 39 61 74 80 

kondisi sedang : rumput menutup 

50% - 75% luasan 49 69 79 84 

Daerah perniagaan dan bisnis 

(85% kedap air) 89 92 94 95 

Daerah industri (72% kedap air) 81 88 91 93 

Pemukiman         

Luas % kedap air         

1/8 acre atau kurang 65 77 85 90 92 

1/4 acre 38 61 75 83 87 

1/3 acre 30 57 72 81 86 

1/2 acre 25 54 70 80 85 

1 acre 20 51 68 79 84 
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Tempat parkir, atap, jalan mobil 

(dihalaman) 98 98 98 98 

Jalan         

perkerasan dengan drainase 98 98 98 98 

kerikil 76 85 89 91 

tanah 72 82 87 89 

(sumber : Bambang Triatmodjo,2008) 

 

Pembagian jenis tanah dikelompokkan A, B, C, dan D.  

Kelompok A : terdiri dari tanah dengan potensi limpasan rendah, mempunyai laju 

infiltrasi tinggi. Terutama untuk tanah pasir (deep sand) dengan silty dan clay 

sangat sedikit; juga kerikil (gravel) yang sangat lulus air. 

Kelompok B : terdiri dari tanah dengan potensi limpasan agak rendah, laju 

infiltrasi sedang. Tanah berbutir sedang (sandy soils) dengan laju meloloskan air 

sedang. 

Kelompok C : terdiri dari tanah dengan potensi limpasan agak tinggi, laju infiltrasi 

lambat jika tanah tersebut sepenuhnya basah. Tanah berbutir sedang sampai halus 

(clay dan colloids) dengan laju meloloskan air lambat. 

Kelompok D : terdiri dari tanah dengan potensi limpasan tinggi, mempunyai laju 

infiltrasi sangat lambat. Terutama tanah liat (clay dengan daya kembang 

(swelling) tinggi, tanah dengan muka air tanah permanen tinggi, tanah dengan 

lapis lempung didekat permukaan dan tanah yang dilapisi dengan bahan kedap air. 

Tanah ini mempunyai laju meloloskan air sangat lambat. 

 

2.4.3 Pembuatan Hidrograf Banjir 

Dalam pembuatan hidrograf satuan sintetis Snyder, ordinat-ordinat 

hidrograf satuan dihitung dengan persamaan ALEXEYEV 

(Soemarto,1987), yaitu :  

 - Kolom 1 = dimasukkan t, yaitu periode hidrograf dengan selang 1 

jam  
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 - Kolom 2 = dimasukkan X = 
Tp
t  

 - Kolom 3 = diisikan Y =
X

Xa 2)1(

10
−−

 ; 

 karena   Y = 
Qp
Q  

    a = 1,32λ2 + 0,15λ + 0,045  

    λ = 
Ah x 
Tp x Qp  

 

 - Kolom 4 = diisikan Q = Y x Qp 

 - Kolom 5,6,dst = diisikan besar hujan efektif yang berdurasi 1 jam * Q 

(Kolom 4) 

 - Kolom terakhir= merupakan hidrograf total akibat hujan (Σ Kolom 5,6,dst) 

tersebut di atas  

 

2.5 Analisa Kapasitas Sungai 

 Perhitungan kapasitas sungai dari lokasi yang ditinjau menggunakan rumus 

Manning sebagai berikut : 

Q = A x R x S x 
n
1 2/31/2  

(Suripin, 2001) 

Keterangan : 

Q = Kapasitas debit (m3/s) 

n = Koefisien kekasaran Manning  

nekivalen = 

3/2N

1i

3/2
ii

P

nP

⎥
⎥
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⎤
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⎣
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=   

(Suripin, 2001) 
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R = Radius hidrolik (m)  R = 
P
A  

S = Kemiringan dasar saluran  

A = Luas penampang basah (m2) Atrapesium = B * (H + 2B) 

P = Keliling penampang basah (m) Ptrapesium   = B + 2(H * (1 + m2)1/2) 

Tabel 2.14 Nilai Kekasaran Manning (n) 

No Tipe Saluran dan Jenis Bahan 
Harga n 

Minimum Normal Maksimum 

1 Beton       

  
Gorong-gorong lurus dan bebas 

dari kotoran 
0,001 0,011 0,013 

  

Gorong-gorong dengan 

lengkungan dan sedikit kotoran / 

gangguan 

0,011 0,013 0,014 

  Beton dipoles 0,011 0,012 0,014 

  
Saluran pembuang dengan bak 

kontrol 
0,013 0,015 0,017 

2 Tanah, lurus dan seragam       

  Bersih baru 0,016 0,018 0,020 

  Bersih telah melapuk 0,018 0,022 0,025 

  Berkerikil 0,022 0,025 0,030 

  
Berumput pendek, sedikit 

tanaman pengganggu 
0,022 0,027 0,033 

3 Saluran Alam       

  Bersih lurus 0,025 0,030 0,033 

  Bersih, berkelok-kelok 0,033 0,040 0,045 

  Banyak tanaman pengganggu 0,050 0,070 0,080 

  
Dataran banjir berumput 

pendek-tinggi 
0,025 0,030 0,035 

  Saluran di belukar 0,035 0,050 0,070 

(sumber : Suripin, 2001) 
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2.6 Analisa Kebutuhan Lebar Pintu Air 

a) Lebar Efektif Pintu Romijn 

  Dengan rumus (Kriteria Perencanaan 04, 1986) : 

   Q = Cd x Cv x 2/3 x )3/2( xg  x B x h11,5 

Dimana : 

  Q  = Debit banjir (m3/dtk) 

   Cd = Koefisien Debit  

    = 0,93 + 0,1 * H1/L, dengan L = Hmax 

   Cv = Koefisien Kecepatan Datang 

    = Cd * A’/A1 

Dengan  A’  = Luas penampang basah diatas meja romijn 

  A1 = Luas penampang basah saluran pintu 

   Cv = Cd * 
)5,01(*

1*
+hB
hB  = Cd * 

)5,01(
1
+h
h  

  g = Percepatan Gravitasi = 9,81 m/dtk2  

  B = Lebar Efektif Pintu Romijn (m) 

  H1 = Tinggi Energi di atas Meja (m) 

  h1 = Tinggi Energi Hulu di atas Meja (m) 

   = H1 - 
g

V
2
12

 , dengan V1 = Kecepatan di Hulu Alat Ukur (m/dtk) 

b) Lebar Total Pintu Romijn 

1. Lebar Tiap Pintu Romijn yang direncanakan : 

 bp  = Be + (Kp + Ka).Hmax 

  bp = Lebar Pintu Romijn di Pinggir 

  Be = Lebar Efektif Tiap Pintu Romijn  

  Kp = Koefisien Pilar  

  Ka = Koefisien Abutmen  

   Hmax  = Tinggi muka air banjir di atas mercu  

  (Kriteria Perencanaan 02, 1986) 
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2. Lebar Total Bangunan Pintu Romijn :  

     Br = N * br + Σt + Σb  

  Dimana : 

  Br  = Lebar Total Bangunan Pintu Romijn  

  N = Jumlah Pintu  

  bp = Lebar Tiap Pintu Romijn  

  Σt = Lebar Pilar  

  Σb = Lebar Abutmen  

(Kriteria Perencanaan 02, 1986) 

2.7 Analisa Stabilitas 

a) Stabilitas Lereng 

Dalam perencanaan dinding kolam perlu adanya analisa stabilitas talud 

terutama apabila dinding direncanakan dengan kemiringan tertentu. Tujuan dari 

menganalisa stabilitas lereng adalah menentukan angka keamanan terhadap 

kekuatan tanah. Dengan ketentuan aman apabila Fs ≥ 1,5. Dalam hal ini dianalisa 

dengan metode irisan. 

Analisa stabilitas metode irisan dapat dijelaskan menggunakan Gambar 2.3 

dengan AC merupakan lengkungan lingkaran sebagai permukaan bidang longsor 

percobaan. Tanah yang berada di atas bidang longsor percobaan dibagi dalam 

beberapa irisan tegak. Lebar dari tiap-tiap irisan tidak harus sama. Perhatikan satu 

satuan tebal tegak lurus irisan melintang talud seperti gambar; gaya-gaya yang 

bekerja pada irisan tertentu (irisan no n) ditunjukkan dalam Gambar 2.4 Wn 

adalah berat irisan. Gaya-gaya Nr dan Tr adalah komponen tegak dan sejajar dari 

reaksi R. Pn dan Pn+1 adalah gaya normal yang bekerja pada sisi-sisi irisan. 

Demikian juga gaya geser yang bekerja pada sisi irisan adalah Tn dan Tn+1. Untuk 

memudahkan, tegangan air pori dianggap = 0. Gaya Pn, Pn+1, Tn, dan Tn+1 adalah 

sulit ditentukan. Tetapi, kita dapat membuat asumsi perkiraan bahwa resultan Pn 

dan Tn adalah sama besar dengan resultan Pn+1 dan Tn+1, dan juga garis-garis 

kerjanya segaris. 
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 Untuk pengamatan keseimbangan, 

 Nr = Wn cos αn 

Gaya geser perlawanan dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 Tr = τd (∆Ln) = 
Fs

Lf n )(∆τ
 = [ ] nLc

Fs
∆+ φσ tan1  

Tegangan normal σ dalam persamaan diatas adalah sama dengan : 

 
n

r

L
N
∆

 = 
n

n

L
Wn

∆
αcos

 

 Untuk keseimbangan blok percobaan ABC, momen gaya dorong terhadap 

titik O adalah sama dengan momen gaya perlawanan terhadap titik O, atau  

 ∑
=

=

pn

n
nnrW

1

sinα  = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆

+∑
=

=

φ
α

tan
cos1

1 n

nn
pn

n L
W

c
Fs

(∆Ln)(r) 

atau, 
( )

∑

∑
=

=

=

=

+∆
= pn

n
nn

pn

n
nnn

W

WLc
Fs

1

1

sin

tancos

α

φα
 

(Braja M.Das,1995) 

Gambar 2.3 Permukaan bidang yang dicoba 

 

α 

r sin αn 
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Gambar 2.4 Gaya yang bekerja pada irisan nomor n 

 

b) Stabilitas Terhadap Daya Dukung Tanah 

Perhitungan daya dukung ini dipakai rumus teori daya dukung Terzaghi : 

q = c . Nc . + γ . D . Nq + ½ . γ . B . Nγ 

dimana,  

q = daya dukung keseimbangan (t/m2) 

B = lebar pondasi (m) 

D = kedalaman pondasi (m) 

c = kohesi 

γ = berat isi tanah (t/m3) 

Nc, Nq, Nγ = faktor daya dukung yang tergantung dari besarnya sudut geser 

dalam (φ) 

αn 

∆Ln 

αn 
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c) Stabilitas Terhadap Guling  

SF  = 
h

v

M
M

∑
∑

   ≥ 1,5....(untuk kondisi normal) 

      > 1,2....(untuk kondisi gempa) 

dimana, 

SF    = faktor keamanan  

ΣMv = besarnya momen vertikal (KNm) 

ΣMh = besarnya momen horisontal (KNm) 

 

d) Stabilitas Terhadap Geser 

SF  = 
H
V

∑
∑     ≥ 1,5...(untuk kondisi normal) 

                   > 1,2....(untuk kondisi gempa) 

dimana, 

SF  = faktor keamanan  

ΣV = besarnya gaya vertikal (KN) 

ΣH = besarnya gaya horisontal (KN) 

 

e) Stabilitas Terhadap Eksentrisitas 

e < 1/6 . B....(untuk kondisi normal) 

e < 1/3 . B....(untuk kondisi gempa) 

 

dimana, 

e  =  ½ . L -
V

MgMt −    

L  = lebar dasar yang ditinjau ( m ) 

 

 

 




