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DEFINISI HIDROLOGI

• Hidrologi: ilmu yg mempelajari masalah air,
sifat2 air & perilaku air di atmosfir, di
permukaan yg berkaitan dgn ilmu2 mekanika
fluida, hidrolika & meteorologi.

2 Pendahuluan -
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Hidrologi:
• ilmu yg mempelajari asal air, distribusi,

gerakan dan perilaku air di permukaan
bumi serta reaksinya thd lingkungan &
hub dgn kehidupan makhluk hidup

3 Pendahuluan -

PEMAKAIAN HIDROLOGI:

1. Dimensi struktur & hidrolis bangunan air,
misal: pengend banjir, & penged. erosi

4 Pendahuluan -
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Pemakaian Hidrologi….
2. Penyediaan air bersih utk keb. industri &

rumah tangga

3. Penyed air utk irigasi, & PLTA

5 Pendahuluan -

Pemakaian Hidrologi….
4. Mengurangi pencemaran

6 Pendahuluan -
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Siklus Hidrologi & Neraca Air - Adhi
Muhtadi

7

SIKLUS HIDROLOGI

Proses :

1. Penguapan (evaporasi) air laut & air
permukaan ke atmosfer ;

2. Tumbuhan juga menguapkan air (transpirasi)

3. Hasil penguapan menjadi awan jenuh / awan
penyebab hujan

4. Terjadi hujan (presipitasi)

5. Sebagian kecil air hujan diuapkan kembali

Siklus Hidrologi & Neraca Air - 8
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6. Air hujan yg sampai permukaan tanah sebag akan
meresap ke dlm tanah (infiltrasi).

7. Sebag lagi mengisi cekungan, kubangan
(deficiensi) & sisanya lagi mengalir di permukaan
tanah (overland flow)

8. Proses infiltrasi akan menjadikan air mengalir di
bawah permukaan tanah (interflow)

9. Sebagian air infiltrasi akan tetap tinggal di dalam
tanah (moisture content) bila tdp banyak hutan

10. Sisanya lagi akan mengalir scr vertikal akibat
gravitasi (perkolasi) & masuk jauh ke dlm tanah.

11. Pergerakan air tanah yg lambat skl ke tempat yg
lbh rendah, shg bila tdp patahan bumi akan
keluar sbg mata air, bila bertemu palung sungai
akan mengalir bersama surface run off. &
Kembali ke proses 1.

Siklus Hidrologi & Neraca Air - 9

Daerah Aliran Sungai adalah:
(Catchment area, Drainage Basin,Watershed)

• Daerah pengaliran suatu sungai

• Daerah yg dibatasi oleh punggung perbukitan
dimana air hujan yg jatuh di daerah tsb akan
mengalir ke sungai2 daerah itu

Siklus Hidrologi & Neraca Air - 10
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Siklus Hidrologi & Neraca Air - 11

Berbagai bentuk daerah aliran:

Siklus Hidrologi & Neraca Air - Adhi
Muhtadi

12
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• EVAPORASI DAN TRANSPIRASI
• Definisi

Evaporasi : proses pertukaran (transfer) air

menjadi molekul uap air di atmosfir, yang berasal dari

air permukaan bebas (free water surface), muka

tanah atau air yang tertahan diatas

permukaan bangunan .

Misalnya : lautan, danau, sungai, waduk dll

Transpirasi : proses pertukaran (transfer) air

menjadi molekul uap air di atmosfir yang berasal dari

proses pernafasana tumbuhan / tanaman,

biasanya pada siang hari
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PENGAMATAN & PENGUKURAN

Gambar 2a. Panci evaporasi Kelas A, 2b. Panci evaporasi Sunken Colorado,
2c. Instalasi panci evaporasi dg anemometer

a.

b.

c.
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Infiltrasi adalah proses air masuk (penetration) ke dalam tanah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi:

1. Curah hujan

2. Jenis tanah

3. Kelembaban tanah

4. Tanaman penutup (vegetation cover)

5. Kelandaian tanah (ground slope)

INFILTRASI DAN PERKOLASI

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

• Laju infiltrasi adalah laju pada saat air masuk ke
dalam permukaan tanah, yang biasanya
dinyatakan dalam satuan cm/jam atau mm/jam.

Terdapat beberapa metode (persamaan) untuk
memperkirakan besarnya laju infiltrasi, diantaranya
adalah metode:

1. Horton

2. Φ-indeks (phi-indeks)
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI
1. Persamaan Horton (1940)

Gambar 9. Ilustrasi pengembangan persamaan Horton

ft: kapasitas infiltrasi pada waktu t (mm/jam)
f0: kapasitas infiltrasi awal (mm/jam)
fc: kapasitas infiltrasi akhir (mm/jam)
K: konstanta emipiris (jam-1)
t: waktu dalam jam

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Total infiltrasi (infiltrasi kumulatif) selama waktu
T dirumuskan sebagai berikut:

……. (13)
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Contoh 2:

Diketahui kapasitas infiltrasi awal f0 dari suatu luas
tangkapan hujan adalah 4,5 mm/jam, konstanta
waktu K adalah 0,35/jam, dan kapasitas infiltrasi
akhir fc sebesar 0,4 mm/jam. Gunakan persamaan
Horton untuk menentukan kapasitas infiltrasi pada t
= 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 6 jam.
Tentukan pula infiltrasi total selama selang waktu 6
jam tsb. Diasumsikan kondisi permukaan tanah
tergenang secara kontinyu.

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Penyelesaian:

Dari persamaan Horton:

Dengan demikian, kapasitas infiltrasi untuk
setiap waktu t adalah:

t (jam) 1/6 1/2 1 2 6

ft (mm/jam) 4,27 3,84 3,29 2,44 0,90
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

f0 = 4,50 mm/jam

fc = 0,40 mm/jam

Pers. Horton : ft = 0,40 + (4,50 – 0,40) e-0,35t

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Penyelesaian:

Infiltrasi total selama selang waktu T = 6 jam
adalah:
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

2. Metode Φ-indeks

Pada metode Φ-indeks diasumsikan nilai ft tidak
bervariasi terhadap waktu.

Gambar 11. ilustrasi pengembangan
metode Φ-indeks

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Menentukan nilai Φ-indeks

Persamaan yang digunakan:

Vol. limpasan langsung = Vol. hujan efektif

VLL =  Pef . A
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Contoh 3:

Sebuah daerah tangkapan hujan dengan luas (A)
0,25 km2 terjadi hujan dengan profil sebagai
berikut:

Jika volume limpasan langsung (VLL) adalah
8.250 m3, tentukan nilai Φ-indeks.

Waktu (jam) 1 2 3 4 5 6

Curah hujan (mm) 7 18 25 12 10 3

IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Penyelesaian:

Tinggi limpasan langsung ( Pef) dalam mm:

VLL/A = 8.250/0,25x106 = 0,033 m = 33 mm

Nilai Φ-indeks ditentukan dengan cara coba-
banding.

Pemisalan 1:

Misal 3 mm/jam < Φ-indeks < 7 mm/jam

Φ-indeks=[(7+18+25+12+10)-33]/5=7,8 mm/jam

 Anggapan tidak benar, Φ-indeks > 7 mm/jam
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IV. MEMPERKIRAKAN LAJU INFILTRASI

Pemisalan 2:

Misal 7 mm/jam < Φ-indeks < 10 mm/jam

Φ-indeks = [(18+25+12+10)-33]/4 = 8 mm/jam

Anggapan benar, 7 mm/jam < Φ-indeks < 10
mm/jam

Φ-indeks = 8 mm/jam

Parameter Hujan yang penting:
1) Curah hujan (Ch) 2) Waktu hujan (Wh)

3) Intensitas hujan (I) 4) Frekuensi hujan (f)

Ch: tinggi hujan dlm 1 hari, bulan atau thn dalam mm,
cm. Misal:24 mm/hr, 462 mm/bln, 2158 mm/th

Wh: lama terjadinya hujan, mis: 42 menit, 2 jam

I : banyak hujan yg jatuh dlm periode tertentu,

misal: 48mm/jam dlm 15’, 72mm/jam dlm 30’

F : kemungkinan tjdnya besaran hujan yg melampaui
suatu tinggi hujan tertentu,

mis: ch 115 mm/hr akan tjd atw dialampaui 1x dlm 30
th, 2500 mm/th akan tjd atw dilampaui dlm 10 th
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ALAT PENAKAR HUJAN

• Pencatatan manual,
tdr dr corong 8”, tabung pengukur, dan
penyangga, mis: standard 8” precipitation gauge
(US National Weather Service), didapat data
hujan harian

• Penakaran otomatis, didapat data hujan
mingguan pd kertas grafik, mis:
1. weighing bucket rain gauge
2. tipping bucket rain gauge
3. syphon automatic rainfall recorder
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Penyajian dalam tabel

Tahun R (mm) Tahun R (mm)

1970
1971
1972
1973
1974

133
117
75

150
154

1975
1976
1977
1978
1979

161
220
129
160
120

Sumber: Data hujan pd stasiun Bantaran G. Kelud Jatim

Tabel 3: Hujan harian maksimum

Penyajian Dalam Bentuk diagram

R (mm)

15

10

5

10 11 12 13 14 15 16 t (jam)
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PENYAJIAN DLM BENTUK GRAFIK

R (mm)

150

100

50

0 t (bulan)

J P M A M J J A S O N D

HUJAN RATA2 DAERAH ALIRAN

• CARA ARITHMATIC MEAN

• CARA THIESSEN POLYGON

• CARA ISOHYET
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CARA ARITHMATIC MEAN

• Dipakai pd daerah yg datar

• Banyak stasiun penakar hujan

• Curah hujan bersifat uniform

• R = 1/n . (R1 + R2 + R3 + … + Rn)

dimana:

R = tinggi hujan rata2 daerah aliran
(area rainfall)

R1,R2,R3,…,Rn = tinggi hujan masing2
stasiun (point rainfall)

n = banyaknya stasiun hujan
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CARA THIESSEN POLYGON

• Tdp faktor pembobot (weighing factor) /
koefisien Thiessen

• Besar faktor pembobot tgt luas daerah yg
diwakili sta yg dibatasi oleh polygon2 yg
memotong tegak lurus pd tengah2 grs
penghubung

• R = A1/A .R1 +…+ An/A . Rn

dimana:

A = luas daerah aliran

Ai = luas daerah pengaruh stasiun i

Ri = tinggi hujan pd stasiun i
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CARA ISOHYET

• Isohyet: grs yg menunjukkan tinggi hujan yg
sama

• Isohyet diperoleh dgn cara interpolasi harga2
tinggi hujan local (point rain fall)

• Besar hujan antara 2 isohyet: R1,2 = ½(I1 + I2)

• Hujan rata2 daerah aliran:

R = A1,2/A . R1,2+…+ An,n+1/A . Rn,n+1

dimana:

Ai,i+1 = luas antara isohyet I1 dan I1+1

Ri,i+1 = tinggi hujan rata2 antara isohyet I1 dan
I1+1
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INTENSITAS DAN TINGGI HUJAN

• Intensitas: kemiringan dr grafik pencatatan hujan
(harga tangen)

• I = R/t

dimana:

I = intensitas hujan dlm mm/jam

R = hujan selama interval (mm)

t = interval waktu (jam)

• Pola intensitas = hyetograph (gambar 4.16,
Sholeh, h.43)
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BEBERAPA RUMUS INTENSITAS

• Talbot (1881)

• Sherman (1905)

• Ishigoro (1953)

• Mononobe

• Utk perumusan intensitas memerlukan data
hujan jam-jaman hingga 24 jam

Intensitas Talbot(1881) & ISHIGORO
(1953)

• Utk hujan dgn waktu < 2 jam

• I = a /(t + b)

I = intensitas hujan (mm/jam)

t = waktu hujan (jam)

a,b = konstanta tergtung keadaan setempat
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SHERMAN (1905)

• Utk hujan dgn waktu > 2 jam

• I = c / tn

dimana:

c,n = konstanta yg tgt kead setempat

MONONOBE

• Utk data hujan harian

• I = R24/24 . (24/t)2/3

• dimana:

I = intensitas hujan (mm/jam)

R24 = tinggi hujan max dlm 24 jam (mm)

t = waktu hujan (jam)

Baca juga Sosrodarsono, Suyono (2006)
Hidrologi untuk pengairan, hal 32-36
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FREKUENSI HUJAN

• Adalah: kemungkinan tjdnya / dilampauinya
suatu tinggi hujan ttt dlm massa ttt pula yg jg
disebut sbg massa ulang (return period)

• Frekuensi hujan dpt berupa harga2 tinggi
hujan max dan tinggi hujan min

• Tinggi hujsn ekstrim max dan min didapatkan
melalui pendekatan statistik

MERAMAL FREKWENSI HUJAN DAN
TINGGI HUJAN RENCANA

• Teknik Hidrologi (Hydrologic Engineering)
berbeda dari Ilmu Hidrologi (Scientific Hydrology)
khususnya dilihat dari dari sudut pandang
keteknikan.

• Teknik hidrologi memfokuskan kepada
memperkirakan (estimating), meramalkan
(predicting atau forecasting) hujan atau aliran
sungai. Sebaliknya, ilmu hidrologi memfokuskan
pada aturan fisik dasar dari elemen-elemen
hidrologi .

• Hidrologi sangat berhubungan dengan fenomena
alam yg kompleks mencakup cuaca dan iklim.
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III. ANALISIS FREKUENSI

• Tujuan analisis frekuensi data hidrologi adalah
berkaitan dengan besaran peristiwa-peristiwa
ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi
kejadiannya melalui penerapan distribusi
kemungkinan.

• Data hidrologi yang dianalisis diasumsikan
tidak bergantung (independent) dan
terdistribusi secara acak dan bersifat stokastik.

III. ANALISIS FREKUENSI

• Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu
besaran hujan disamai atau dilampaui.

• Sebaliknya, periode ulang/kala ulang adalah waktu
hipotetik dimana hujan dengan suatu besaran tertentu
akan disamai atau dilampaui.

• Dalam hal ini tidak terkandung pengertian bahwa
kejadian tsb akan berulang secara teratur setiap
periode ulang tsb. Misal, hujan dengan periode ulang
10 thn, tidak berarti akan terjadi setiap 10 thn, akan
tetapi ada kemungkinan dalam jangka waktu 1000 thn
akan terjadi 100 kali kejadian hujan 10 tahunan. Ada
kemungkinan selama kurun waktu 10 thn terjadi hujan
10 tahunan lebih dari satu kali, atau sebaliknya tidak
terjadi sama sekali.
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III. ANALISIS FREKUENSI

• Analisis frekuensi memerlukan seri data hujan yg
diperoleh dari pos penakar hujan, baik yg manual
maupun yg otomatis.

• Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat
statistik data kejadian yang telah lalu untuk
memperoleh probabilitas besaran hujan di masa
yg akan datang. Dengan anggapan bahwa sifat
statistik kejadian hujan yang akan datang masih
sama dengan sifat statistik kejadian hujan masa
lalu.

III. ANALISIS FREKUENSI

• Ada dua macam seri data yang dipergunakan dalam analisis
frekuensi, yaitu Data harian maksimum dalam setahun

• Dalam analisis frekuensi, hasil yg diperoleh tergantung
pada kualitas dan panjang data. Makin pendek data yg
tersedia, makin besar penyimpangan yang terjadi.

• Dalam ilmu statistik dikenal beberapa macam distribusi
frekuensi dan empat jenis distribusi yg banyak digunakan
dalam bidang hidrologi adalah:
1. Distribusi Normal,
2. Distribusi Log Normal,
3. Distribusi Log-Pearson III,
4. Distribusi Gumbel.
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III. ANALISIS FREKUENSI

III. ANALISIS FREKUENSI
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III. ANALISIS FREKUENSI

C. Distribusi Gumbel
Ciri khas statistik distribusi Gumbel adalah:

• Cs ≡ 1,396
• Ck ≡ 5,4002

D. Distribusi Log Pearson III
Sifat statistik distribusi ini adalah:

• Jika tidak menunjukkan sifat-sifat seperti pada
ketiga distribusi sebelumnya

• Garis teoritik probabilitasnya berupa garis
lengkung.

III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal
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III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal

III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal

No. Periode ulang, T (tahun) Peluang KT

1 1.001 0.999 -3.05

2 1.005 0.995 2.58

3 1.010 0.990 -2.33

4 1.050 0.952 -1.64

5 1.110 0.901 -1.28

6 1.250 0.800 -0.84

7 1.330 0.752 -0.67

8 1.430 0.699 -0.52

9 1.670 0.599 -0.25

10 2.000 0.500 0

11 2.500 0.400 0.25

12 3.330 0.300 0.52

13 4.000 0.250 0.67

14 5.000 0.200 0.84

15 10.000 0.100 1.28

16 20.000 0.050 1.64

17 50.000 0.020 2.05

18 100.000 0.010 2.33

19 200.000 0.005 2.58

20 500.000 0.002 2.88

21 1000.000 0.001 3.09

Tabel 3. Nilai
variabel reduksi

Gauss
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III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal

Contoh 6:

Dari data debit puncak banjir tahunan Kali
Garang di Bendung Simongan, seperti pada
Tabel 4, hitung debit puncak banjir pada periode
ulang 2, 5, 20, dan 50 tahunan dengan
menggunakan distribusi normal.

III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal

No Tahun Debit (m3/det) No Tahun Debit (m3/det)

1 1960 345.07 19 1981 482.25

2 1961 511.47 20 1982 371.27

3 1962 270.42 21 1983 294.62

4 1963 903.72 22 1984 270.42

5 1964 180.83 23 1985 511.47

6 1965 294.62 24 1986 294.62

7 1969 224.13 25 1987 371.27

8 1970 202.09 26 1988 398.1

9 1971 202.09 27 1989 345.07

10 1972 180.83 28 1990 903.72

11 1973 294.62 29 1991 541.26

12 1974 398.1 30 1992 482.25

13 1975 224.13 31 1993 798.84

14 1976 798.84 32 1994 319.51

15 1977 319.51 33 1995 371.27

16 1978 319.51 34 1996 425.55

17 1979 246.91 35 1997 541.26

18 1980 665.89 36 1998 425.55

Tabel 4. Data debit
puncak banjir Kali
garang di Bendung

Simongan
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III. ANALISIS FREKUENSI
A. Distribusi Normal

III. ANALISIS FREKUENSI
B. Distribusi Log Normal
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III. ANALISIS FREKUENSI
B. Distribusi Log Normal

III. ANALISIS FREKUENSI
B. Distribusi Log Normal
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Limpasan (Runoff)
 Dalam siklus hidrologi, bahwa air hujan yang jatuh dari atmosfer sebelum air

dapat mengalir di atas permukaan tanah / limpasan / runoff, air mangalami
evaporasi, infiltrasi, intersepsi, dan mengisi berbagai cekungan tanah
(surface detentions) dan bentuk tampungan lainnya.

 Limpasan pada suatu DAS tergantung pada faktor-faktor yang secara umum
dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu

 faktor meteorologi dan

 faktor karakteristik daerah tangkapan atau karakteristik DAS.

Faktor Meteorologi
a) Intensitas Hujan, Pengaruh intensitas curah hujan terhadap limpasan

permukaan sangat tergantung pada laju infiltrasi. Jika intensitas hujan
melebihi laju infiltrasi, maka akan terjadi limpasan permukaan sejalan
dengan meningkatnya intensitas curah hujan. Akan tetapi peningkatan
limpasan permukaan tidak selalu sebanding dengan peningkatan
intensitas curah hujan karena adanya faktor penggenangan dipermukaan
tanah.

b) Durasi Hujan, total limpasan dari hujan berkait langsung dengan durasi
hujan dengan intensitas tertentu. Setiap DAS mempunyai satuan durasi
hujan atau lama hujan kritis. Jika suatu hujan durasinya kurang dari lama
hujan kritis, maka lamanya limpasan akan sama dan tidak tergantung
pada intiensitas hujan.

c) Distribusi Curah Hujan, laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh
distribusi dan intensitas hujan di seluruh DAS. Secara umum laju dan
volume limpasan maksimum terjadi di seluruh DAS telah memberi
kontribusi aliran. Hujan dengan intensitas yang tinggi pada sebagian DAS
dapat menghasilkan limpasan yang lebih besar dibandingkan dengan
hujan yang biasa yang meliputi seluruh DAS.
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Karakteristik DAS
 DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik

dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang
menampung dan menyimpan air hujan dan kemudian
meneruskannya ke laut melalui saluran atau sungai.

 Wilayah daratan DAS adalah daerah tangkapan air
(catchment area) yang mempunyai unsur tanah, air, vegetasi
dan manusia sebagai pengguna.

 Setiap DAS mempunyai karakter luas, topografi, dan
tataguna lahan yang berbeda antara satu dengan lain, yang
akan mempengaruhi DAS tersebut dalam proses
penampungan air hujan kemudian mengalirkan ke laut.

DAS melebar

Hujan

Hidrograf aliran
permukaan

Q dan P

Waktu

DAS memanjang

Hujan

Hidrograf aliran
permukaan

Q dan P

Waktu

Luas dan Bentuk DAS
 Luas dan volume aliran permukaan makin bertambah besar

dengan bertambahnya luas DAS, demikian juga laju dan volume
aliran juga akan bertambah.

 Bentuk DAS mempunyai pengaruh pada pola aliran pada sungai.
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Topografi
 Topografi DAS seperti kemiringan lahan, kerapatan parit dan saluran,

ketinggian, bentuk cekungan, mempunyai pengaruh terhadap laju dan volume
aliran.

 DAS dengan kemiringan curam dengan parit-parit yang rapat akan mempunyai
laju dan volume aliran permukaan yang lebih tinggi debandingkan dengan
topografi DAS yang landai dengan parit yang jarang dan terdapat cekungan-
cekungan.

 Kerapatan parit pada DAS menyebabkan waktu konsentrasi aliran jadi lebih
cepat, sehingga memperbesar laju aliran.

Kerapatan saluran tinggi

Hujan

Hidrograf aliran
permukaan

Q dan P

Waktu t

Kerapatan saluran rendah

Hujan

Hidrograf aliran
permukaan

Q dan P

Waktu t

Tataguna Lahan
 Pengaruh tata guna lahan terhadap aliran permukaan

dinyatakan dalam koefisien aliran permukaan (C), yaitu
bilangan yang menunjukkan besarnya aliran permukaan dan
besarnya curah hujan.

 Angka besarnya koefisien aliran permukaan merupakan
salah satu indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu
DAS, yang besarnya antara 0 sampai 1,

 Angka koefisien aliran mendekati 0 mengindikasikan bahwa
DAS masih dalam keadaan baik karena air hujan teritersepsi
dan terinfiltrasi ke dalam tanah. Sedangkan DAS dengan
angka koefisien aliran mendekati satu mengindikasikan
bahwa DAS tersebut dalam keadaan rusak, hal ini
dikarenakan air hujan yang jatuh ke permukaan DAS sangat
sedikit air yang diresapkan ke tanah, hampir semua dialirkan
menjadi aliran permukaan
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Memperkirakan Laju Aliran Puncak
Ada beberapa metode untuk memperkirakan laju aliran puncak
(debit banjir). Metode yang dipakai pada suatu lokasi lebih
banyak ditentukan oleh ketersediaan data. Dalam praktek,
perkiraan debit banjir dilakukan dengan beberapa metoda dan
debit banjir rencana ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis
(engineering judgement).

Secara umum, metode yang umum dipakai adalah
(1) metode rasional dan
(2) metode hidrograf banjir.

Metoda yang digunakan dalam
memperkirakan debit berdasarkan
ketersediaan data
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METODE RASIONAL
Metode Rasional merupakan rumus yang tertua dan yang terkenal di antara rumus-rumus
empiris. Metode Rasional dapat digunakan untuk menghitung debit puncak sungai atau
saluran dengan daerah pengaliran yang terbatas.
 Coldman (1986) dalam Suripin (2004), Metode Rasional dapat digunakan untuk daerah

pengaliran < 300 ha.
 Ponce (1989) dalam Bambang T (2008), Metode Rasional dapat digunakan untuk daerah

pengaliran < 2,5 Km2.
 Departemen PU, SKSNI M-l8-1989-F (1989), dijelaskan bahwa Metode Rasional dapat

digunakan untuk ukuran daerah pengaliran < 5000 Ha.
 Asdak (2002), dijelaskan jika ukuran daerah pengaliran > 300 ha, maka ukuran daerah

pengaliran perlu dibagi menjadi beberapa bagian sub daerah pengaliran kemudian
Rumus Rasional diaplikasikan pada masing-masing sub daerah pengaliran.

 Montarcih (2009) dijelaskan jika ukuran daerah pengaliran ) 5000 Ha maka koefisien
pengaliran (C) bisa dipecah-pecah sesuai tata guna lahan dan luas lahan yang
bersangkutan.

 Suripin (2004) dijelaskan penggunaan Metode Rasional pada daerah pengaliran dengan
beberapa sub daerah pengaliran dapat dilakukan dengan pendekatan nilai C gabungan
atau C rata-rata dan intensitas hujan dihitung berdasarkan waktu konsentrasi yang
terpanjang.

Q = 0,278 . C . I . A
Dimana:

Q : debit puncak limpasan permukaan (m3/det).
C : angka pengaliran (tanpa dimensi).
A : luas daerah pengaliran (Km2).
I : intensitas curah hujan (mm/jam).

Metode Rasional di atas dikembangkan berdasarkan asumsi sebagai
berikut:
1. Hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di

seluruh daerah pengaliran selama paling sedikit sama dengan
waktu konsentrasi (t.) daerah pengaliran.

2. Periode ulang debit sama dengan periode ulang hujan.
3. Koefisien pengaliran dari daerah pengaliran yang sama adalah

tetap untuk berbagai periode ulang.
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Menghitung waktu konsentrasi (tc )
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Angka Kekasaran Permukaan Lahan

Koefisien pengaliran (C), didefinisikan sebagai nisbah antara puncak aliran permukaan
terhadap intensitas hujan. Perkiraan atau pemilihan nilai C secara tepat sulit dilakukan,
karena koefisien ini antara lain bergantung dari:

 Kehilangan air akibat infiltrasi, penguapan, tampungan permukaan

 lntensitas dan lama hujan.

Dalam perhitungan drainase permukaan, penentuan nilai C dilakukan melalui pendekatan
yaitu berdasarkan karakter permukaan. Kenyataan di lapangan sangat sulit menemukan
daerah pengaliran yang homogen. Dalam kondisi yang demikian, maka nilai C dihitung
dengan cara berikut:
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Koefisien pengaliran (C) untuk Rumus Rasional

Perhitungan intensitas hujan (i) menggunakan
Rumus Mononobe.
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HIDROGRAF
Hidrograf banjir yang terukur pada satu tampang sungai
dapat berupa:

• Hidrograf dengan satu puncak (one peak flow)
atau dikenal juga dengan hidrog raf tunggal

• Hidrograf dengan banyak puncak (multi peak
flow)

hidrograf
tunggal

hidrograf
banyak
puncak

A

B F


C





D

E

hidrograf yang terukur di sungai disusun oleh dua
komponen yaitu :

• Hidrograf limpasan langsung (direct run off
hydrographs)

• Aliran dasar (base flow)
Untuk kepentingan analisis
hidrograf, kedua kompo nen
hidrograf perlu dipisah. Tujuan
pemisahan ini adalah agar
dapat diketahui hubungan
antara hujan yang jatuh di DAS
dengan aliran di sungai yang
dalam hal ini adalah antara
hujan dan limpasan langsung.

(titik terendah di
awal hidrograf)

(titik puncak hidrograf)

titik waktu berhentinya
hujan (titik
balik/impletion point)

(titik berhenti
limpasan air hujan
ke sungai)

(titik
terendah
di akhir
hidrograf)
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A
B F

 



C





D


E

1. Stright line methods (Metoda garis lurus)

Aliran
dasar

hidrograf
limpasan
langsung

2. Fixed base length methods

A
B F

 



C





D


E


C

N = 0.8 A0.20



Hidrologi 1/4/2014

45

Contoh pemisahan komponen hidrgraf dengan metoda garis lururs

Untuk menentukan ordinat aliran dasar
(BF) digunakan persamaan

n = 13; Q1 = 10; Q13 = 11.44
j = 1, 2, 3, ............., 13

BFj = 10 + 0.12(j-1)

BF1 = 10 + 0.12(1-1) = 10.00

BF2 = 10 + 0.12(2-1) = 10.12
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Ordinat hidrograf limpasan langsung ditentukan berdasarkan q =
Q - BF

q1 = Q1 – BF1 = 0.00

..................................

..................................
q13=Q13 – BF13= 0.00

q2 = Q2 – BF2 = 4.20

KONSEP HIDROGRAF SATUAN

• Hidrograf merupakan refleksi dari semua kombinasi karakteristik
fisik daerah aliran sungai (yang menyangkut bentuk, ukuran,
kemiringan, jenis tanah). Hal ini akan memberi bentuk pada pola
hujan, intensitas hujan dan durasi hujan

Dalam tahun 1932, L.K. Sherman memperkenalkan
konsep tentang hidrograf satuan. Konsep ini didasarkan
pada karakteristik dari bentuk hidrograf aliran .

• Memisahkan komponen hidrograf

• Menentukan jumlah volume limpasan langsung  q

• Menentukan hujan efektif total (itotal)

• Menentukan hujan yang hilang (indek infiltrasi )

• Menentukan hujan efektif (i1, i2, i3, .......)

PENENTUAN HIDROGRAF
SATUAN DENGAN  Ф-INDEX
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Tabel pemisahan komponen hidrograf

Kejadian hujan
penyebab banjir

Hujan efektif

1 2 3 4 5 6

Hujan
efektif

k=3

index
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Contoh : pada suatu DAS terjadi hujan selama 6
jam dengan distribusi jam ke 1 = 9 mm/jam, jam ke
2 = 12 mm/jam, jam ke 3 = 22 mm/jam, jam ke 4 =
17 mm/jam, jam ke 5 = 16 mm/jam dan jam ke 6 =
14 mm/jam.

Hujan ini menimbulkan banjir pada sungai dalam
DAS tersebut dengan hidrograf tercatat pada suatu
titik di sungai seperti pada tabel samping.

Jam ke

I

1

9

2

12

3

22

4

17

5

16

6

14

Luas DAS adalah 51,84 km2.

Tentukan hidrograf satuan dari data diatas ini.

Jam ke

I

1

9

2

12

3

22

4

17

5

16

6

14

Asumsi  Ф< 9 mm

Asumsi  12<Ф< 14 mm

Asumsi  14<Ф< 16 mm
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0.00 = 7 1 1 = 0.00

4.20 = 7 2 + 2 1 2 = 0.60

13.10 = 7 3 + 2 2 + 1 1 3 = 1.70

39.00 = 7 4 + 2 3 + 1 2 4 = 5.00

33.40 = 7 5 + ................

Contoh cara mendapatkan hasil
nilai kolom paling kanan pada tabel
di atas

Hidrograf limpasan langsung
akibat hujan efektif itotal

Hidrograf satuan akibat hujan 1 mm/ jam


