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BAB 3 

 METODOLOGI 

 

3.1 TINJAUAN UMUM 

Untuk dapat memenuhi tujuan penyusunan Tugas Akhir tentang 

Perencanaan Polder Sawah Besar dalam Sistem Drainase Kali Tenggang, maka 

terlebih dahulu disusun metodologi perencanaan. 

3.2 BAGAN ALIR TUGAS AKHIR  
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Gambar 3.1  Bagan Alir Penyeleseian Tugas Akhir 

3.3 METODE ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA 

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis dan mengolah data dari awal 

perencanaan sampai selesai sesuai dengan bagan alir adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Permasalahan 

Bencana banjir yang sering terjadi di Sawah Besar disebabkan oleh banyak 

hal. Kondisi saluran eksisting sudah tidak mampu lagi menampung debit air dari 

hulu saluran (Pedurungan) disebabkan oleh pendangkalan dasar saluran akibat 

tumbuhan liar dan padatnya pemukiman liar, ditambah lagi pengaruh air pasang di 

bagian hilir saluran (Tambakrejo).  

3.3.2 Survei Lapangan 

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, dilakukan survei langsung ke 

lapangan yang bertujuan untuk mengetahui : 

• Letak dan kondisi bangunan drainase lokasi studi yang telah ada. 

• Tata guna lahan pada daerah sekitar lokasi studi.  

• Permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh penduduk yang berada di 

daerah aliran lokasi studi. 

• Genangan yang terjadi akibat hujan lokal pada daerah pengaliran lokasi 

studi. 
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3.3.3 Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukan survei ke lapangan, penulis dapat mengidentifikasikan 

permasalahan yang ada bahwa banjir yang sering terjadi disebabkan oleh beberapa 

hal yaitu : 

• Pendangkalan dasar badan sungai karena sedimentasi, tumbuhan liar dan 

sampah. 

• Penyempitan penampang sungai karena tumbuhnya pemukiman-

pemukiman liar di sepanjang bantaran sungai. 

• Pengaruh rob yang masuk ke badan sungai pada musim penghujan 

menyebabkan air dari hulu tidak bisa masuk ke laut. 

3.3.4 Tinjauan Pustaka 

Dari permasalahan yang ada maka dilakukan tinjauan pustaka yaitu 

mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan Tugas Akhir yang akan 

disusun. Literatur itu berupa buku-buku tentang dasar-dasar hidrologi, hidrologi 

persungaian, hidrolika dan mekanika tanah.  

3.3.5 Penyelesaian Masalah 

Setelah mengetahui permasalahan yang ada dan berdasarkan tinjauan 

pustaka yang digunakan maka penulis memberikan penyelesaian dengan beberapa 

usulan alternatif yang diharapakan dapat memberikan masukan kepada instansi 

yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan Sawah Besar. 

3.3.6 Pengumpulan Data 

Untuk perencanaan selanjutnya dibutuhkan data-data yang berkaitan, 

diantaranya data hidrologi, data hidrolika, peta yang berisikan tentang topografi, 

jaringan drainase, data tata guna lahan, data RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang 

Kota) dan data tanah. 
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Menurut cara mendapatkannya, data yang digunakan untuk studi 

pengendalian banjir ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan 

atau survey lapangan. Peninjauan langsung di lapangan dilakukan dengan 

melakukan pengamatan pada hal-hal sebagai berikut : 

• Letak dan kondisi bangunan drainase Kali Tenggang yang telah ada. 

• Tata guna lahan pada daerah sekitar Kali Tenggang.  

• Permasalahan-permasaahan yang di hadapi oleh penduduk yang berada di 

daerah aliran Kali Tenggang.  

• Genangan yang terjadi akibat hujan lokal dan akibat air pasang pada 

daerah pengaliran Kali Tenggang. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan menghubungi instansi-

instansi ataupun institusi-institusi yang terkait dengan rencana proyek. 

Data-data sekunder yang diperlukan adalah : 

• Data curah hujan 

• Peta jaringan drainase wilayah Semarang Timur 

• Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang 

• Data tanah daerah studi  

a. Data Curah hujan 

Stasiun penakar hujan yang secara khusus dipasang di lokasi perencanaan 

tidak tersedia, baik penakar hujan harian maupun otomatis. Stasiun hujan terdekat 

yang relevan digunakan di lokasi perencaaan adalah stasiun penakar hujan 

karangroto, stasiun penakar hujan plamongan, dan stasiun penakar hujan 

simongan. Walaupun letaknya relatif jauh, namun berada di kawasan yang sama 

yaitu kawasan pantai, maka karakteristik hujannya tidak jauh berbeda dengan 

lokasi perencanaan. Pada stasiun ini terdapat penakar hujan harian. 
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b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : www.semarang.go.id, 2006 

LEGENDA : 
   Campuran Perdagangan dan Pemukiman    Pertanian Lahan Basah 
   Industri    Pusat Pendaratan Ikan ( TPI ) 
   Konservasi    Puskesmas 
   Masjid    Rumah Sakit 
   Olah Raga dan Rekreasi    SD 
   Pengolahan Air Bersih ( WT P )    SMA 
   Pengolahan Limbah Cair ( WWTP )    SMP 
   Perdagangan dan Jasa    Stasiun Kereta Api 
   Pergudangan    Taman  
   Perguruan Tinggi    Tambak 
   Perkantoran    Tempat Pemakaman Umum 
   Permukiman    Terminal 
   Permukiman dan Industri    

Gambar 3.2 RDTRK Kota Semarang Tahun 2000-2010 

Peta Tata Guna Lahan Bagian Wilayah Kota (BWK V-Kecamatan Gayamsari dan 

Kecamatan Pedurungan) 
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c. Data Tanah 

Perencanaan bangunan sipil sangat dipengaruhi oleh karakteristik tanah di 

mana bangunan akan di laksanakan. Karakteristik tanah diperoleh dari hasil  

penyelidikan tanah yang dilakukan oleh Lab Mekanika Tanah dengan mengambil 

sampel tanah di daerah Kaligawe. 

3.3.7 Analisa Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, untuk selanjutnya 

dilakukan pengolahan data-data tersebut. Data hidrologi digunakan untuk 

mengetahui debit banjir rencana, peta digunakan untuk menentukan luas DAS, 

data tata guna lahan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan selanjutnya 

sedangkan data tanah digunakan untuk perencanaan dan analisa kestabilan 

konstruksi. 

1. Analisa Hidrologi 

a. Perencanan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Dalam analisa hidrologi, adalah penentuan luas DAS berdasarkan peta dan 

analisa frekuensi curah hujan. Dari peta topografi wilayah Semarang kemudian 

ditentukan batas-batas DAS Kali Tenggang, dilanjutkan dengan membagi DAS 

tersebut menjadi sub-DAS berdasarkan elevasi tanah atau jalan dan rel KA. 

Perencanaan DAS dimaksudkan untuk memudahkan dalam analisa dan 

perencanaan sistem drainase. Dalam hal ini peta DAS dan sub-DAS direncanakan 

sesuai dengan peta DAS yang didapat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Semarang. 

b. Analisa Debit Banjir Rencana 

Menurut Rencana Detail Tata Ruang Kota  (RDTRK)  Kota Semarang 

Tahun 2000 -  2010  menunjukan bahwa DAS Kali Tenggang akan berubah 

menjadi daerah pemukiman dan industri.   
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Debit banjir di analisa dengan hidrograf  satuan sintetik Snyder.  Maksud 

digunakannya hidrograf banjir adalah sebagai acuan untuk menentukan besarnya 

volume kolam tampungan. 

Dari segi teknis DAS Tenggang terletak di daerah yang cukup datar 

sehingga kecil kemungkinan akan terjadi banjir bandang, karena itu periode ulang 

10 tahunan dipandang cukup optimal sebagai kriteria perencanaan. 

Tabel 3.1 Kriteria Desain Hidrologi Sistem Drainase Perkotaan 

Luas DAS (ha) Periode ulang (tahun) Metode perhitungan debit banjir 

< 10 2 Rasional 
10 – 100 2 – 5 Rasional 
101 – 500 5 – 20 Rasional 

>500 10 - 25 Hidrograf satuan 
Sumber : Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, 2004 

2. Analisa Hidrolika 

a. Analisa Kapasitas Saluran Rencana 

Dalam analisa ini digunakan asumsi penampang kondisi setelah 

normalisasi untuk mengetahui berapa kapasitas saluran rencana yang digunakan 

untuk analisa kebutuhan kolam tampungan.  

b. Free Board (Tinggi Jagaan) 

Free board yang dikenal sebagai tinggi jagaan merupakan bagian 

penampang saluran di atas muka air tinggi.  Ruang ini berfungsi untuk 

menghindari terjadinya luapan akibat adanya gelombang oleh hembusan angin, 

penutupan pintu air mendadak, atau faktor lain yang menyebabkan muka air 

melebihi tinggi muka air rencana.  

Tinggi jagaan minimum untuk saluran yang terbuat dari tanah dan dari pasangan 

diperlihatkan dalam Tabel 3.2 berikut : 
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 Tabel 3.2 Tinggi Jagaan Minimum untuk Saluran Tanah  

 dan Saluran dari Pasangan 

No. Debit, Q 
(m3/detik) 

Tinggi Jagaan (m) 
Saluran dari 
tanah 

Saluran dari 
pasangan 

1 < 0,50 0,40 0,20 
2 0,50 – 1,50 0,50 0,20 
3 1,50 – 5,00 0,60 0,25 
4 5,00 – 10,00 0,75 0,30 
5 10,00 – 15,00 0,85 0,40 
6 > 15,00 1,00 0,50 

Sumber : Kriteria Perencanaan Saluran KP-03, 1986 

Adanya pengaruh pasang surut serta pengaruh gelombang yang makin terasa di 

bagian hilir, maka disarankan agar free board makin ke hilir makin tinggi. Pada 

perencanaan ini tinggi jagaan diambil 0,50 m. 

c. Perencanaan Kolam Tampungan  

Dalam perencanaan kolam tampungan, besar kecilnya ditentukan oleh 

ketersediaan lahan di lapangan. Perhitungan ini didasarkan pada debit banjir 

maksimum atau hidrograf banjir yang masuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Perhitungan kolam tampungan  
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d. Perencanaan Pintu air 

Dalam perencanaan pintu air didasarkan pada kebutuhan lebar efektif 

bangunan pintu yang sesuai dengan debit banjir. Pintu air digunakan untuk 

mengalirkan air dari saluran ke kolam tampungan atau sebaliknya. 

3. Analisa Stabilitas Tanggul 

Tanggul direncanakan jika muka air rencana di atas muka tanggul eksisting. 

Dalam perencanaan tanggul harus diperhitungkan keamanan bangunannya apalagi 

jika bangunan tanggul adalah timbunan tanah setempat untuk itu perlu di check 

kestabilan tanggul. Dalam pengecekan analisa stabilitas tanggul digunakan 

metode irisan.  

4. Gambar Detail 

Setelah perhitungan perencanaan selesai dan disetujui maka selanjutnya 

dilakukan penggambaran detail penampang dan konstruksi. 

5. RAB dan RKS 

Suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana 

membutuhkan proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan suatu 

kombinasi pengolahan antar manusia (man), modal (money), peralatan (machine), 

dan cara (manner method) untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selain itu 

pengendalian juga mengacu pada metode dan mekanisme yang oleh pihak 

manajemen digunakan untuk menempatkan para pekerja sesuai dengan bidang dan 

kemampuannya pada organisasi. 

Pedoman dalam melaksanakan pengendalian proyek ini terdapat dalam 

Rencana dan Syarat-Syarat Kerja (RKS). Tiga hal yang perlu dikendalikan dalam 

pelaksanaan proyek adalah mutu, waktu, biaya. Tiga hal ini sangat penting agar 

proyek dapat berhasil dengan baik, efektif, dan efisien dari segi waktu dan biaya. 

(Nani&Umi, 2007) 

 




