
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 SIKLUS HIDROLOGI 

 Siklus air merupakan fokus utama dari ilmu hidrologi. Laut merupakan 

tempat penampungan air terbesar di bumi. Sinar matahari yang dipancarkan 

ke bumi memanaskan suhu air di permukaan laut, danau, atau yang terikat 

pada permukaan tanah. Kenaikan suhu memacu perubahan wujud dari air 

menjadi gas. Ini dikenal sebagai proses evaporasi (evaporation). Air yang 

tertangkap di permukaan tanaman juga berubah wujud menjadi gas karena 

panas oleh sinar matahari. Proses ini dikenal sebagai transpirasi 

(transpiration). Air yang menguap melalui proses evaporasi dan transpirasi 

selanjutnya naik ke atmosfer membentuk uap air (Indarto, 2010). 

 

  

Gambar 2.1 Siklus Hidrologi. 

 Penjelasan pada Gambar 2.1 dimana uap air di atmosfer selanjutnya menjadi 

dingin dan terkondensasi membentuk awan. Ketika awan sudah tidak mampu 
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 lagi menampung air, awan melepas uap air yang ada di dalamnya ke dalam 

bentuk presipitasi. Selanjutnya, Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan 

bumi diserap (intercepted) oleh permukaan tanaman, sisanya akan mengalir 

di permukaan tanah (Surface run-off). Aliran permukaan selanjutnya 

mengalir melalui sungai menjadi debit sungai (stream flow). Sebagian lagi 

masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi (infiltration) dan Sebagian lagi 

mengalir di dalam lapisan tanah melalui aliran air tanah (sub surface flow). 

Lalu air yang terinfiltrasi mengalami proses perkolasi ke dalam tanah menjadi 

aliran air bawah tanah (ground water). Siklus hidrologi ini berlangsung secara 

kontinu untuk menyediakan air bagi makhluk hidup bumi (Indarto, 2010). 

 

1.2 PRESIPITASI/HUJAN 

Presipitasi (hujan) merupakan salah satu komponen hidrologi yang paling 

penting. Hujan adalah peristiwa jatuhnya cairan (air) dari atmosfer ke 

permukaan bumi. Hujan merupakan salah satu komponen input dalam suatu 

proses dan menjadi faktor pengontrol yang mudah diamati dalam siklus 

hidrologi pada suatu kawasan (DAS). Peran hujan sangat menentukan proses 

yang akan terjadi dalam suatu kawasan dalam kerangka satu sistem hidrologi 

dan mempengaruhi proses yang terjadi didalamnya (Juliansyah, 2015).  

 

Karakteristik hujan pada suatu wilayah sangat memengaruhi besarnya debit 

aliran pada suatu Daerah Aliran Sungai/ DAS (baik dalam volume tubuh air 

maupun kecepatan alirannya) dan erosi yang terjadi pada daerah tersebut. 

Setiap kejadian hujan memliki karakter masing-masing. Karakter tersebut 



12 

 

merupakan lama, tebal dan intensitas hujan. Intensitas hujan maksimal selama 

30 menit intensitas yang akan memberikan pengaruh besar terhadap aliran 

permukaan. 

 

1.3 HUJAN RATA-RATA 

Pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh data hujan biasanya hanya 

pada satu tempat saja, sedangkan dalam analisis diperlukan data hujan rata-

rata DAS. Untuk dapat memperoleh data hujan berupa rata-rata dari suatu 

DAS digunakan metode Poligon Thyssen, Cara ini dipandang lebih baik 

karena memberikan bobot tertentu untuk setiap stasiun hujan dengan 

pengertian bahwa setiap stasiun hujan dianggap mewakili hujan dalam suatu 

daerah dengan luas tertentu dan luas tersebut merupakan faktor koreksi bagi 

hujan di stasiun yang bersangkutan Hujan di DAS. 

𝑃𝑑 =  ∑ 𝑎𝑖. 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1        (2.1) 

𝑎𝑖 =  
𝐿𝑖

𝐿
         (2.2) 

Dimana:  

Pd = hujan rata-rata DAS (mm). 

Pi = hujan masing-masing setiap stasiun (mm). 

α1 = faktor bobot stasiun. 

Li = luas masing-masing poligon Thiessen (km2 ). 

L = luas DAS (km2 ). 
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1.4 ANALISIS DISTRIBUSI FREKUENSI  

Ketika menganalisis probabilitas curah hujan dipakai empat macam distribusi 

yaitu: 

a) Distribusi Normal. 

b) Log Normal. 

c) Gumbel. 

d) Log Pearson Type III. 

 

a. Distribusi Normal  

Distribusi normal sering digunakan untuk menganalisis frekuensi curah 

hujan, analisis statistik dari distribusi curah hujan tahunan, debit rata-rata 

tahunan. Sebaran normal atau kurva normal disebut pula sebaran Gauss, 

dengan persamaan sebagai berikut: 

XT = X + z.Sx       (2.3) 

Dimana: 

XT = Curah Hujan Rencana (mm/hari). 

X = Curah Hujan Maksimum rata-rata (mm/hari). 

z = Faktor Frekuensi.  

Sx = Standar Deviasi √
∑ 𝑋1

2𝑛
1 −∑ 𝑋𝑖

𝑛
1

𝑛−1
 

 

b. Distribusi Log Normal 

Distribusi Log Normal, menggunakan hasil transformasi dan distribusi 

normal, yaitu dengan mengubah varian X menjadi nilai logaritmik varian 

X. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut: 
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Xt = �̅� + Kt.Sx       (2.4) 

Dimana: 

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

(tahun) (mm/hari). 

�̅� = Curah hujan rata-rata (mm/hari). 

Kt = Standar variable untuk periode ulang tahun (tabel 2.2). 

Sx = Standar Deviasi √
∑ 𝑋1

2𝑛
1 −∑ 𝑋𝑖

𝑛
1

𝑛−1
 

 

c. Distribusi Gumel/Tipe-I 

Distribusi Gumbel/Tipe-I digunakan untuk menganalisis data maksimum, 

misal untuk analisis frekuensi banjir. Berikut adalah rumus yang dipakai: 

 Xt = �̅� + 
𝑌𝑡−𝑌𝑛

𝑆𝑛
𝑥. 𝑆𝑥        (2.5) 

 Dimana: 

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

(tahun) (mm/hari). 

�̅� = Curah hujan rata-rata (mm/hari). 

Sx = Standar Deviasi √
∑ 𝑋1

2𝑛
1 −∑ 𝑋𝑖

𝑛
1

𝑛−1
 

Yt = Reduced variable, parameter Gumbel untuk periode T tahun. 

(Lampiran B. 31) 

Yn = Reduced mean, merupakan fungsi dari banyaknya data (n). 

(Lampiran B. 29) 

Sn = Reduced standar deviasi, merupakan fungsi dari banyak data (n). 

(Lampiran B.30) 
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Xi = Curah hujan maksimum (mm). 

n = Lama pengamatan. 

 

d. Log Person Tipe III 

Distribusi Log Person Tipe III digunakan dalam analisis hidrologi, 

terutama dalam analisis data maksimum (banjir) dan minimum (debit 

minimum) dengan nilai ekstrim. Bentuk sebaran Log Person Tipe III 

merupakan hasil transformasi dari sebaran Person Tipe III dengan 

menggantikan varian menjadi nilai logaritmik. 

1) Mengubah data curah hujan, sebanyak n buah X1, X2, X3,…Xn menjadi 

log(X1), log (X2), log(X3),…., log(Xn). 

 

2) Menghitung harga rata-ratanya dengan rumus  

Log �̅� =  
∑ 𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
       (2.6) 

Dimana: 

Log �̅� = Harga rata-rata logaritmik. 

Xi  = Nilai curah hujan tiap-tiap. 

N  = Jumlah data. 

 

3) Menghitung logaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun 

dengan rumus: 

S = 
∑ {𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1 −log (𝑥)̅̅ ̅}2

𝑛−1
      (2.7) 

Dimana: 

S = Standar Deviasi. 
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4) Menghitung koefisien skewness (Cs) dengan rumus: 

Cs = 
∑ {𝑙𝑜𝑔(𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1 −log (𝑥)̅̅ ̅}2

(𝑛−1)(𝑛−2)(𝛿)3
       (2.8) 

Dimana: 

Cs = Koefisien Skewness. 

 

5) Menghitung logaritma hujan rencana dengan period ulang T tahun 

dengan rumus: 

Log Y = Log �̅� + 𝑘. 𝑆      (2.9) 

Xt  = 10(log Y) 

Dimana: 

Xt = Curah hujan rencana periode ulang T tahun. 

K = Harga yang diperoleh berdasarkan nilai Cs.(Lampiran B.29) 

S = Standar Deviasi. 

 

Distribusi log pearson III mempunyai koefisien kemencengan 

(Coefisien of skewnnes) atau Cs ≠ 0. Setelah pemilihan jenis sebaran 

dilakukan maka prosdur selanjutnya yaitu mencari hujan rencana 

periode ulang 2, 5, 25, 50, dan 100 tahun. 

 

1.5 UJI KECOCOKAN  

Untuk mengetahui apakah data tersebut benar adanya sesuai dengan jenis 

sebaran yang dipilih maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Untuk 

keperluan analisis uji kesesuaian dipakai dua metode statistik sebagai berikut: 
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a. Uji Chi Kuadrat 

Uji chi kuadrat merupakan pengujian terhadap perbedaan antara data 

sampel dan distribusi probabilitas. Uji chi kuadrat dapat dihitung dengan 

persamaan berikut (Upomo & Kusumawardani, 2016) : 

𝑋ℎ𝑖𝑡
2 =  ∑

(𝐸𝐹−𝑂𝐹)2

𝐸𝐹

𝑘
𝑖=1        (2.10) 

Dimana: 

K = 1 + 3,22logn. 

OF = nilai yang diamati. 

EF = nilai yang diharapkan. 

 

Agar distribusi frekuensi yang dipilih dapat diterima, maka harga X2 

hitung < X2
cr Harga X2

cr dapat diperoleh dengan menentukan taraf 

signifikan dengan derajat kebebasan. Batas kritis X2 tergantung pada 

derajat kebebasan.  

 

b. Uji Smirnov Kolmogorof 

Pengujian Smirnov-Kolmogorov dilakukan dengan membandingkan 

kemungkinan untuk tiap varian dari distribusi empiris dan distribusi 

teoritisnya. Rumus menentukan besarnya selisih dari 2 distribusi frekuensi 

yaitu: 

Dmax  = |FT – FS|      (2.11) 

Dimana: 

Dmax  = Nilai Selisih Maksimal Dari 2 Distribusi Frekuensi 

Kumulatif 
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FT  = Frekuensi kumulatif Relasi 

FS  = Frekuensi Kumulatif Teoritis 

Nilai Dmax harus lebih kecil dibandingkan dengan tabel D Kolmogorov-

Smirnov. Syarat uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut. 

a. Data berskala interval atau ratio. 

b. Data tunggal belum dikelompokan pada table distribusi frekuensi. 

c. Data n besar dan n kecil. 

Data yang diperlukan dalam perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu: 

a. X = Tinggi hujan max pada masing masing tahun. 

b. Z  = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. 

c. FT dan FS 

d. Standar Deviasi 

 

1.6 HIDROGRAF SATUAN 

Hidrograf satuan dimana unit pulsa yang merupakan fungsi respon dari sistem 

hidrologi linier, dan pertama kali dikeluarkan oleh Sherman (1938). 

Hidrograf satuan dari sebuah DAS didefinisikan sebagai hidrograf limpasan 

langsung yang dihasilkan dari satu inch atau satu cm hujan efektif yang 

diturunkan secara seragam di setiap titik dalam DAS, pada kecepatan konstan 

dan durasi efektif. Hidrograf satuan adalah model linier sederhana yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan hidrograf yang dapat ditentukan dari setiap 

hujan efektif (Safarina, 2012). Berikut asumsi dasar yang digunakan pada 

metode linier: 
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1. Hujan efektif mempunyai intensitas yang konstan selama durasi efektif. 

2. Hujan efektif didistribusikan secara seragam di setiap titik dalam DAS. 

3. Basis waktu hidrograf limpasan langsung dari suatu hujan efektif dengan 

durasi tertentu adalah konstan. 

4. Ordinat hidrograf limpasan langsung dari sebuah aliran dasar sebanding 

dengan jumlah total hujan efektif untuk setiap hidrograf. 

5. Untuk suatu DAS, hidrograf yang dihasilkan bagi setiap hujan efektif 

tertentu menggambarkan karakteristik DAS yang sama. 

 

Sifat khas yang menyatakan respon DAS terhadap suatu masukan tertentu 

yang berdasarkan pada tiga prinsip: 

• Pada hujan efektif yang berintensitas seragam pada suatu daerah aliran 

tertentu, intensitas hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi sama, akan 

menghasilkan limpasan dengan durasi sama, meskipun jumlahnya 

berbeda. 

• Pada hujan efektif yang berintensitas seragam pada suatu daerah aliran 

tertentu, intensitas hujan yang berbeda tetapi memiliki durasi sama, akan 

menghasilkan hidrograf limpasan dimana ordinatnya pada sembarang 

waktu memiliki proporsi yang sama dengan proporsi intensitas hujan 

efektifnya. Dengan kata lain, ordinat hidrograf satuan sebanding dngan 

volume hujan efektif yang menimbulkannya. Hal ini berarti bahwa hujan 

sebanyak n kali lipat dalam suatu waktu tertentu akan menghasilkan suatu 

suatu hidrograf dengan ordinat sebesar n kali lipat. 
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• Prinsip superposisi dipakai pada hidrograf yang dihasilkan oleh hujan 

efektif berintensitas seragam yang memiliki periode-periode yang 

berdekatan dan/atau tersendiri. Jadi hidrograf yang merepresentasikan 

kombinsi beberapa kejadian aliran permukaan adalah jumlah dari ordinat 

hidrograf tunggal yang memberi kontribusi. 

 

2.5 HIDROGRAF SATUAN SINTETIS 

Hidrograf satuan sintetik merupakan model rainfall runoff suatu DAS 

yang diperoleh dari metode sintetik tanpa menggunakan data terukur. 

Data yang dibutuhkan dalam metode sintetis ini adalah karakteristik DAS 

seperti luas, panjang sungai utama, kemiringan dan lain-lain. Metode 

sintetis yang sering digunakan di Indonesia adalah metode Snyder 

(1938), Nakayasu (1941), Soil Conservation Services atau SCS (1972) 

dan Gama-1 (1985) (Safarina, 2012). Adapun parameter yang diperlukan 

yaitu: 

a. Waktu konsentrasi (Tc) untuk mengetahui mulai hujan dari pusat 

hujan, hingga mulai kenaikan air banjir. 

b. Waktu untuk mencapai puncak hidrograf. 

c. Waktu dasar (time base) hidrograf banjir yaitu waktu yang diperlukan 

dari mulai banjir hingga waktu akhir banjir. 

d. Panjang sungai utama. 

e. Kemiringan daerah aliran sungai. 

f. Koefisien aliran dan sebagainya.  
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2.5.1 Hidrograf Satuan Sintetis (Hss) Gama I  

Hidrograf satuan sintetik Gama 1 dari Sri Harto (1985) ini adalah 

hasil riset dari 30 buah DAS di Pulau Jawa. Menurut Sri Harto, 

dari hasil risetnya tersebut didapat beberapa faktor penting DAS 

yang sangat berpengaruh terhadap hidrograf satuan suatu DAS 

(Safarina, 2012). Sifat-sifat tersebut adalah: 

• Faktor-sumber (source factor, SF) yaitu jumlah panjang semua 

sungai tingkat satu dibandingkan dengan jumlah panjang 

sungai semua tingkat. 

• Frekuensi-sumber (source frequency, SN) yaitu jumlah cabang 

sungai tingkat satu dibandingkan dengan seluruh cabang 

sungai. 

• Faktor-lebar (Width factor, WF) adalah perbandingan antara 

lebar DAS yang diukur di titik di sungai yang berjarak 0.75 

panjang sungai dari stasiun hidrometri, dengan lebar DAS 

yang diukur di titik di sungai yang berjarak 0,25 panjang 

sungai. 

• Luas DAS sebelah hulu (upstream catchment area, RUA), 

yaitu luas relatif DAS di sebelah hulu garis yang ditarik 

melalui titik di sungai yang terdekat dengan titik berat DAS, 

tegak lurus garis hubung titik tersebut dengan stasiun 

hidrometri. 

•  Faktor simetri (symmetri factor, SIM) yaitu hasil kali antara 

faktor lebar (WF) dan luas DAS sebelah hulu (RUA). Faktor 
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ini berfugsi untuk memberikan secara umum bentuk suatu 

DAS, dan ternyata mempunyai nilai khas sebesar 0,50. 

Apabila nilai SIM lebih besar dari 0,50 maka bentuk DAS 

umumnya lebar di sebelah hulu dan makin ke hilir makin 

menyempit.  

• Jumlah pertemuan sungai (number of junction, JN) yaitu 

jumlah seluruh pertemuan sungai di dalam DAS. Rumus-

rumus yang digunakan dalam metode Gama I adalah sebagai 

berikut: 

𝐵 = 1,5518𝑁−0,14991𝐴−0,2725𝑆𝐼𝑀−0,0259𝑆-0,0733  (2.12) 

Dimana: 

N = Jumlah stasiun hujan. 

A = Luas DAS (km2 ). 

SIM = Faktor Simetri. 

S = Landai sungai rata-rata. 

B = Koefisien Reduksi. 

 

Menghitung waktu puncak (tr) dengan rumus berikut:  

𝑡𝑟 = 0,43(𝐿⁄100 𝑆𝐹) 3 + 1,0665 𝑆𝐼𝑀 + 1,277 (2.41)  (2.13) 

Dimana:  

tr = Waktu naik (jam). 

L = Panjang Sungai Induk (km). 

SF = Faktor Sumber. 

SIM = Faktor Simetri. 
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Menghitung debit puncak banjir HSS Gamma-I.(Qp) dengan 

rumus berikut:  

𝑄𝑝 = 0,1836𝐴 0,5884𝐽𝑁0,2381𝑡𝑟 −0,4008   (2.14)  

Dimana:  

Qp = Debit puncak (m3 /det).  

JN = Jumlah pertemuan sungai. 

 

Menghitung waktu dasar pada metode HSS Gamma-I (tb) 

dengan rumus berikut:  

𝑡𝑏 = 27,4132 𝑡𝑟 0,1457𝑆 −0,0986𝑆𝑁0,7344𝑅𝑈𝐴0,2574  (2.15) 

Dimana:  

S = Landai sungai rata-rata. 

SN = Frekuensi Sumber.  

RUA = Luas Relatif DAS sebelah hulu (km2).  

 

Menghitung koefisien tampungan (K) dengan rumus berikut:  

𝐾 = 0,5671 𝐴 0,1798𝑆 −0,1446𝑆𝐹−1,0897𝐷 0,0452 (2.16) 

Dimana: 

K = Koefisien tampungan (jam). 

A = Luas DAS (km2). 

S = Landai sungai rata-rata. 

SF = Faktor Sumber. 

D = Kerapatan jaringan kuras.  
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Menghitung aliran dasar sungai dihitung dengan rumus:  

𝑄𝐵 = 0,4751 𝐴 0,6444𝐷 0,9430    (2.17) 

Dimana:  

QB = Aliran dasar (m3 /det). 

A = Luas DAS (km2). 

D = Kerapatan jaringan kuras. 

 

2.5.2 Hidrograf Satuan Sintetis Nakayasu (1941) 

Dr. Nakayasu (1941), dari Soemarto (1987), melakukan 

penelitian pada sungai-sungai di Jepang dan beliau menghasilkan 

sebuah hidrograf satuan sintetik dari hasil risetnya (Safarina, 

2012). Perhitungan debit banjir rancangan menggunakan metode 

HSS Nakayasu. Persamaan umum Hidrograf Satuan Sintetis 

(HSS) nakayasu adalah sebagai berikut: 

𝑄𝑝  =
𝐶𝐴𝑅

3,6(0,3𝑇𝑝+ 𝑇0,3)
     (2.18) 

𝑇𝑝  = 𝑡𝑔 = 0,8 𝑡𝑟      (2.19) 

tg  = 0,21 L0,7      (2.20) 

tg  = 0,4 + 0,058L      (2.21) 

T0,3  = a.tg        (2.22) 

Qt  = (
𝑡

𝑇𝑝
)2,4.Qp       (2.23) 

Dimana:  

𝑄𝑝 = Debit puncak banjir (m3/det). 

𝑅0 = Hujan satuan (mm) = 1 (tetapan)  

𝐶𝐴 = Luas DAS (km2). 
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𝑇𝑝= Tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir 

(jam). 

𝑇0,3 = Waktu yang diperlukan oleh penurunan debit, dari debit 

puncak sampai menjadi 30% dari debit puncak 𝑡𝑔 = 

Waktu konsentrasi (jam). 

𝑡𝑟 = Satuan waktu hujan. 

α  = Parameter hidrograf, bernilai antara 1,5 – 3,0. 

𝑄𝑡 = Debit pada saat t jam (m3/det). 

L = Panjang sungai (km).  

 

Persamaan-persamaan yang digunakan dalam Hidrograf Satuan 

Sintetik (HSS) Nakayasu adalah: 

a. Pada kurva naik, 0≤t≤Tp, maka: 

Qt = Qp (
𝑡

𝑇𝑝
)2,4      (2.24) 

b. Pada kurva turun, Tp≤t<(Tp+T0,3), maka: 

Qt = Qp.0,3
[

𝑡−𝑇𝑝

𝑇0,3
]
      (2.25) 

c. Pada kurva turun, (Tp + T0,3)≤t<(Tp + T0,3 + 1,5T0,3) 

Qt = Qp . 0,3
[

𝑡−𝑇𝑝+0,5𝑇0,3
1,5𝑇0,3

]
    (2.26) 

d. Pada kurva turun, t>(Tp+T0,3+1,5T0,3) maka 

Qt = Qp . 0,3
[

𝑡−𝑇𝑝+0,5𝑇0,3
2𝑇0,3

]
    (2.27) 

Dimana: 

Qt = Debit pada saat t jam (m2/det) 
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Gambar 2.2 Model Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) Nakayasu. 

2.5.3 Hidrograf Satuan Sintetis Synder 

Snyder (1938), dari Chow (1988), melakukan studinya pada 

beberapa DAS di dataran tinggi Appalachian, United States, 

dengan variasi luas DAS antara 30 km2 sampai dengan 30.000 

km2. Dalam studinya ia menemukan hubungan sintetik untuk 

beberapa karakteristik dari hidrograf satuan standar. Dari 

hubungan-hubungan tersebut, lima karakteristik dari suatu 

hidrograf satuan yang akan dibuat untuk durasi hujan efektif yang 

diberikan, dapat dihitung. Untuk sebuah hidrograf satuan standar 

(Safarina, 2012). Unsur-unsur hidrograf tersebut dihungkan 

dengan: 

A = Luas Daerah Pengaliran (Km2). 

L = Panjang Aliran Utama (Km). 

Lc = Jarak antara titik berat daerah pengaliran dengan 

pelepasan (outlet) yang diukur sepanjang aliran utama. 
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Dengan unsur-unsur tersebut Snyder membuat rumus-rumusnya 

sebagai berikut: 

tp = Ct (L.Lc)
0,3      (2.28) 

te = 0,278
𝐶𝑝.𝐴

𝑡𝑝
      (2.29) 

Tb = 5,0 (Tp +
𝑡𝑟

2
)      (2.30) 

Dimana: 

𝑡𝑝 = Waktu mulai titik berat hujan sampai debit puncak dalam 

jam. 

𝑡𝑒 = Lama curah hujan efektif. 

𝑡𝑟 = Lama standar curah hujan efektif.  

𝑄𝑝 = Debit maksimum total. 

𝑇𝑏 = Waktu dasar hidrograf. 

 

Koefisien-koefisien Ct dan Cp harus ditentukan secara empiris, 

karena besarnya berubah-ubah antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain. Besarnya 𝐶𝑡 = 0,9 - 3 sedangkan 𝐶𝑝 = 0,5 – 1,4.  

Lamanya hujan efektif 𝑡𝑒 = 𝑡𝑝⁄5,5 dimana nilai 𝑡𝑟 diasumsikan. 

Jika 𝑡𝑒 > 𝑡𝑟 (asumsi), dilakukan koreksi terhadap 𝑡𝑝. 

𝑡𝑝′ = 𝑡𝑝 + 0,25(𝑡𝑒 − 𝑡𝑟 )     (2.31) 

Maka:  

𝑇𝑝 = 𝑡𝑝′ + 𝑡𝑟      (2.32) 

Jika 𝑡𝑒 < 𝑡𝑟 (asumsi), maka:  

𝑇𝑝 = 𝑡𝑝 + 
𝑡𝑟

2
       (2.33) 
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Menentukan grafik hubungan antara 𝑄𝑝 dan t (UH) berdasarkan 

persamaan Alexseyev sebagai berikut:  

𝑄𝑡 = 𝑌. 𝑄𝑝        (2.34) 

Dimana:  

𝑌 = 10−𝑎
(1−𝑥)2

𝑥   

𝑋 = 
𝑡

𝑇𝑝
 

𝑎 = 1,32𝜆 2 + 0,15𝜆 + 0,045  

𝜆 = 
𝑄𝑝.𝑇𝑝

ℎ.𝐴
 

Dimana:  

Qt = Debit dengan periode hidrograf. 

Y = Perbandingan debit periode hidrograf dengan debit puncak. 

X = Perbandingan waktu periode hidrograf dengan waktu puncak 

mencapai puncak banjir. 

 

Setelah 𝜆 dan a dihitung, maka nilai y untuk masing-masing x 

dapat dihitung dengan membuat tabel, dari nilai-nilai tersebut 

diperoleh t = x.Tp dan Q = y.Qp, selanjutnya dibuat grafik 

hidrograf satuan (Triatmodjo B, 2008). 
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Gambar 2.3 Model Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) Snyder. 

2.6 SUNGAI 

Sungai merupakan aliran air yang besar yang mengalir secara terus-

menerus dari hulu menuju hilir. Banyak manfaat dari sebuah sungai 

untuk irigasi, air pertanian, bahan baku dan lain-lain (Febryanto, 2018). 

Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan 

daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Berikut bagian-bagian dari 

sungai bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu bagian hulu, bagian tengah 

dan bagian hilir.  

a. Ciri-ciri bagian Hulu sebagai berikut: arusnya deras, daya erosinya 

besar, arah erosinya (terutama bagian dasar sungai) vertikal. Palung 

sungai berbentuk V dan lerengnya cembung (convecs), kadang-

kadang terdapat air terjun atau jeram dan tidak terjadi pengendapan. 

b. Ciri-ciri Bagian Tengah sebagai berikut: arusnya tidak begitu deras, 

daya erosinya mulai berkurang, arah erosi ke bagian dasar dan 

samping (vertikal dan horizontal), palung sungai berbentuk U 

(konkaf), mulai terjadi pengendapan (sedimentasi) dan sering terjadi 

meander yaitu kelokan sungai yang mencapai 180° atau lebih. 
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c. Ciri-ciri Bagian sebagai berikut: arusnya tenang, daya erosi kecil 

dengan arah ke samping (horizontal), banyak terjadi pengendapan, 

di bagian muara kadang-kadang terjadi delta serta palungnya lebar. 

 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis 

Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Permen PUPR 28 2015), 

pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan 

palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

Kawasan daerah sepadan sungai ini berada 100 meter dikiri kanan sungai 

besar dan 50 meter dikiri kanan sungai kecil untuk kawasan non 

permukiman. Sedangkan untuk kawasan permukiman cukup 10-15 meter 

kiri kanan sungai. Berikut adalah sketsa daerah sepadan sungai. 

 

 

Gambar 2.4 Daerah Sepadan sungai. 
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2.7 BANJIR 

Banjir dapat juga terjadi karena debit/volume air yang mengalir pada 

suatu sungai atau saluran drainase melebihi atau diatas kapasitas 

pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan bila tidak 

menimbulkan kerugian, korban meninggal atau luka-luka, tidak 

merendam permukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan 

persoalan lain bagi kehidupan sehari-hari (Rosyidie, 2013). Hidrograf 

banjir ditentukan oleh 2 hal berikut: 

1. Karakteristik hujan lebat yaitu didistribusi dari intensitas hujan dalam 

waktu dan ruang. 

2. Karakteristik daerah tangkapan seperti : luas, bentuk, sistem saluran 

dan kemiringan lahan, jenis, dan distribusi lapisan tanah serta struktur 

geologi dan geomorfologi. 

Terdapat dua faktor penyebab banjir antara lain: 

1. Penyebab banjir secara alami  

Yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah : 

a. Curah hujan. 

b. Pengaruh fisiografi. 

c. Erosi dan Sedimentasi. 

d. Kapasitas sungai. 

e. Kapasitas drainasi yang tidak memadai. 

f. Pengaruh air pasang. 
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2. Penyebab banjir akibat aktivitas manusia  

Banjir juga dapat terjadi akibat ulah/aktivitas manusia sebagai 

berikut: 

a. Perubahan kondisi DAS. 

b. Kawasan kumuh dan sampah. 

c. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian. 

d. Kerusakan bangunan pengendali air. 

e. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. 

f. Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alami). 

Jenis banjir di Kecamatan Tanjung Senang adalah jenis banjir lokal 

dimana disebabkan air hujan yang berlebih dengan drainase dan 

kurangnya sumur resapan di area penelitian. 

 

2.8 MITIGASI BANJIR 

Mitigasi bencana untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang 

dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapan dan 

tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana 

mencangkup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk 

mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena 

ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses 

perencanaan untuk respon terhadap bencana yang betul-betul terjadi 

(Maryani, 2002). 
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Menghadapi situasi banjir masyarakat memerlukan berbagai cara untuk 

beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Pola adaptasi yang dilakukan 

masyarakat terhadap bencana banjir berupa upaya struktural dan non-

struktural. Kriteria serta wujud pola adaptasi tersebut disajikan pada tabel 

2.1 berikut. 

  Tabel 2.1 Pola Adaptasi Mitigasi. 

Jenis Penanggulangan 

Bencana 
Pola Adaptasi 

Struktural 

Dengan melakukan pembangunan, berupa:  

- Membuat Tanggul                          

- Drainase Berporus 

- Meninggikan Lantai Bangunan     

-  Lubang Geopori 

- Menambah Lantai Bangunan         

-  Sumur Resapan 

- Meninggikan Muka Jalan              

-  Saluran Air 

Non Struktural 
Melakukan perencanaan 33embilan terhadap 

bencana. 

 

2.9 STUDI TERDAHULU 

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi suatu acuaan atau perbandingan, 

selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. 

Maka dalam hal ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu: 

1. Hasil penelitian Rengki Alexander (2012) 

Rengki Alexander (2012) melakukan penelitian yang berjudul 

“Mitigasi Banjir Perkotaan Melalui Hidrograf Satuan Terukur (Hst): 

Studi Kasus Sungai Way Awi”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik (watak) banjir pada lokasi penelitian. 

Mengembangkan HST sungai Way Awi, DAS Way Kuala 
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Garuntang pada bagian tengah, sehingga mendapatkan mitigasi yang 

optimal untuk mengatasi banjir pada sungai Way Awi. 

 

2. Hasil Penelitian Safarina (2012)  

 Safarina (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

memodifikasi HSS Metode Nakayasu untuk digunakan pada DAS 

tak terukur (tidak memiliki alat ukur debit banjir) dengan 

34embilan34 berupa karakteristik DAS seperti luas, 34embila sungai 

utama, dan kemiringan DAS. Penelitian ini dilakukan di 20 DAS 

berskala meso di Pulau Jawa dengan peta hidrologi berdasar pada 

34embil-sistem informasi geografis dan data curah hujan dan debit 

sungai yang real time di oulet setiap DAS. Hasil dari modifikasi 

didapatkan 34embilan koefisien termodifikasi yang dapat digunakan 

pada DAS yang sesuai berdasarkan karakteristik DAS. 


