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1. PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

Drainase (drainage, bahasa inggris) berasal dari kata to drain, yang berarti
mengeringkan (mengatuskan atau mengalirkan air); baik yang berada di atas
permukaan tanah (surface drainage) maupun yang berada di bawah permukaan tanah
(sub surface drainage).

Perkotaan, adalah tempat kegiatan manusia (bekerja, sekolah, bisnis, dan
sebagainya), sebagian besar perkotaan terletak di daerah dataran rendah, dekat pantai
atau sungai. Hal tersebut dikarenakan bahwa kota-kota yang ada di dunia ini
merupakan pengembangan kota-kota lama yang sudah ada dengan mempertibangkan
akses laut pada masa itu. Kota jaman dulu selalu dekat dengan air, karena
transportasi yang ada pada waktu itu hanya transportasi air, belum ada transportasi
darat seperti sekarang ini.

zone I

zone II

one III

laut

Gambar 1.1. : Tampang Memanjang Kawasan Dengan Kota Di Pinggir Pantai

Apabila memperhatikan dari Gambar 1.1., dapat dijelaskan bahwa dengan
melihat topografi tampang memanjang suatu daerah di mana kota banyak yang
berlokasi di pinggir pantai (Jakarta, Surabaya, Semarang dsb.), maka masalah drainase
pada kota tersebut akan selalu ada. Untuk zone I dan zone II sepertinya untuk
membuat sistim saluran drainase tidak bermasalah, karena kemiringan tanahnya cukup
mendukung untuk mengalirkan air buangan secara gravitasi. Tetapi dengan melihat
zone III, akan timbul masalah karena kemiringan tanahnya landai sekali, sehingga
timbul masalah dalam mengalirkan air buangan (drainase) secara gravitasi, ditambah
lagi adanya pengaruh pasang air laut yang akan menghalangi aliran drainase atau
biasa disebut dengan air balik (back water).
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1.2. Infrastruktur air perkotaan

Infrastruktur air perkotaan meliputi tiga sistem, yaitu :
a. sistem air bersih (urban water supply),
b. sistem sanitasi (waste water), dan
c. sistem drainase air hujan (storm water system).

Ketiga sistem tersebut saling terkait, sehingga idealnya dikelola secara integral seperti
diilustrasikan pada Gambar 1-l. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas, menghindari ketumpang-tindihan tugas dan
tanggung jawab, serta untuk keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya air. Sebagai
contoh, penanganan air hujan dapat dimanfaatkan (termasuk dalam sistem drainase)
untuk pengisian air tanah sebagai sumber air bersih ( ekosistim drainase)

a. Sistem air bersih (urban water supply). Sistem air bersih meliputi pengadaan
(acquisition), pengolahan (treatment), dan pengiriman/pendistribusian (delivery)
air bersih ke pelanggan, baik domestik, komersial, maupun sosial. Sistem air
bersih terdiri dari empat kompopen pokok, yaitu sumber air baku, instalasi
pengolahan, sistem distribusi, serta titik pemakai (Gambar 1-2)
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b. Sistem sanitasi (Urban wastewater system)Urban wastewater system dimulai
dari titik keluarnya urban water supply system. Sistem pengumpul mengambil air
buangan domestik, komersial, industri, dan public uses. Gambar 1.3
memperlihatkan komponen sistem menejemen air buangan (wastewater
management system).

c. Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang
berfungsi untuk mengurangi_ dan/atau membuang kelebihan air dari suatu
kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut
dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interceptor
drain), saluran pengumpul (collector drain), saluran pembawa (conveyor drain),
saluran induk (main drain), dan badan air penerima (receiving waters). Di
sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya, seperti goronggorong.
siphon, jembatan air (aquaduct). pelimpah, pintu-pintu air. bangunan terjun,
kolam tando, dan stasiun pompa. Pada sistem yang lengkap, sebelum masuk ke
badan air penerima, air diolah dahulu di instalasi pengolah air limbah (IPAL),
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khususnya untuk sistem tercampur. Hanya air yang telah memenuhi baku mutu
tertentu yang dimasukkan ke badan air penerima, sehingga tidak merusak
lingkungan.

1.3. Sistim Drainase Mayor Dan Minor

Drainase perkotaan bertujuan untuk mengeringkan (teori lama : mengalirkan )
secepat mungkin air berlebih di suatu kawasan, berasal dari hujan maupun air limbah
yang sudah tidak digunakan lagi. Hal tersebut dimaksudkan agar kelebihan air dapat
dialirkan ke luar kawasan tersebut. Perkembangan drainase saat ini adalah tidak
langsung mengalirkan air ke badan penerima tetapi ditunda pengaliraanya yang disebut
dengan EKODRAINASE

Kawasan-kawasan itu (perumahan, perniagaan, industri dsb) apabila masing-
masing membuang kelebihan airnya, maka akan timbul masalah pengaliran air yang
cukup kompleks dan rumit. Biasanya menggunakan saluran alam (natural drainage)
atau sungai yang menjadi buangan akhir / badan penerima dari kawasan tersebut.

Gambar 1.4. : Sistim Drainase Minor dan Mayor
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Sistem jaringan drainase di dalam wilayah kota dibagi atas 2 bagian yaitu: drainase

major dan drainase minor. Konfigurasi sistem drainase secara umum dapat dilihat

gambar berikut ini.

Gambar 1-1 Konfigurasi Sistem Drainase Perkotaan (Grigg, 1996 modifikasi)

Sistem Drainase Mayor (Utama)

Yang dimaksud dengan sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang

menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area).

Biasanya sistem ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase

primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem

saluran pembuangan utama. Sistem ini merupakan penghubung antara drainase dan

pengendalian banjir. Debit rencananya dipakai untuk sistem drainase ini periode ulang lebih

antara 5 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk pengendalian banjir di Indonesia mengingat

keterbatasan dana untuk sungai-sungai besar dipakai periode ulang antara 25 sampai 50

tahun.

Di daerah yang berbukit atau daerah yang kemiringan tanahnya cukup, masalah

pembuangan/pengaliran airnya tidak begitu sulit pemecahannya, karena perbedaan tingginya
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cukup besar air dapat mengalir sangat cepat. Akan tetapi di daerah yang datar terutama di

daerah pantai yang terkena pengaruh pasang surut, kadang-kadang tidak terdapat beda tinggi

yang memadai untuk air mengalir dalam keadaan normal. Kemiringan yang landai bahkan

mendekati nol menyebabkan kecepatan air sangat lambat. Bila ada kenaikan muka air laut (air

pasang) sering terjadi aliran balik (backwater), yaitu air dari laut mengalir ke hulu. Pemecahan

drainase di daerah ini biasanya mengupayakan saluran selebar mungkin. Namun bila

daerahnya sudah berkembang misalnya menjadi pemukiman yang padat, perencanaan sistem

drainase akan sangat sulit. Pengukuran topografi yang (sangat) detail mutklak diperlukan untuk

perencanaan sistem drainase ini.

Sistem drainase mayor ini biasanya meliputi saluran drainase primer dan sekunder.

Sistem Drainase Mikro / Minor

Yang dimaksud dengan drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan

pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan

hujan dimana sebagian besar di dalam wilayah kota. Secara keseluruhan yang

termasuk dalam sistem drainase mikro adalah: Saluran di sepanjang sisi jalan,

saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota

dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar.

Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2

dan 10 tahun tergantung pada tata guna tanah yang ada. Sistem drainase untuk

lingkungan pemukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro. Sistem mikro

biasanya meliputi saluran drainase tersier dan kuarter
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2. PERTUMBUHAN KOTA

2.1. Pertumbuhan Hunian

Pertumbuhan penduduk kota, menimbulkan dampak besar pada penanganan
drainase. Sebagai contoh perkembangan beberapa kawasan hunian, daerah resapan
air berkurang, daerah kedap air bertambah, sehingga aliran permukaan akibat hujan
akan bertambah besar pula. Dengan bertambahnya aliran permukaan pada waktu
hujan, beban drainase bertambah besar juga. Oleh karena itu setiap perkembangan
hunian harus diikuti dengan perbaikan sistim drainase dan tidak cukup hanya pada
lokasi yang dikembangkan saja, melainkan meliputi daerah sekitarnya juga.

Kalau dikaji lebih dalam, memang waktu mengajukan perijinan pemukiman,
syarat luas bangunan maksimal sepertiga dari luas lahannya telah dipenuhi. Tetapi
untuk selanjutnya setelah rumah dihuni, pasti dilakukan renovasi perluasan rumah.
Tidak mungkin rumah tipe 21 yang hanya ada satu kamar tidur harus dihuni 4 orang
sekeluarga. Pastilah penghuni melakukan perluasan hunian, entah dinaikkan ke atas
atau menghabiskan semua lahan dengan menutupnya yang dapat menghasilkan
tambahan kamar. Akibatnya konsep yang sudah diijinkan jadi berubah. Terdapat
penambahan ekstrem luasan yang kedap air apabila semua petak-petak rumah
melakukan hal yang sama.

Apabila dikaitan dengan dimensi saluran drainase yang sudah ada, maka
dimensi saluran lama sudah tidak mampu lagi menampung beban drainase baru.
Akibatnya timbul genangan di mana-mana, yang disebut orang dengan banjir. Konsep
drainase semula sudah gagal, untuk memperbaikinya membutuhkan pemikiran lagi
yang panjang dan rumit. Biasanya bermuara pada biaya yang besar, penanganan
berikutnya ditangguhkan. Kalau sudah begini, tiap-tiap ada hujan pasti membawa
masalah baik sosial dan ekonomi maupun adanya kerawanan sosial lainnya.

2.2. Tata Guna Lahan

Pengaturan tata guna lahan suatu kawasan merupakan keharusan yang tidak
dapat ditawar lagi, kalau akan membuat sistim drainase yang baik. Sampai saat ini
pelanggaran-pelanggaran dengan merubah tata guna lahan secara seporadis maupun
serentak selalu dilakukan. Hal tersebut merupakan salah satu kerawanan sosial yang
cukup serius. Orang pada seenaknya melakukan kegiatan di atas tanah tanpa melihat
akibat-akibat yang timbul karenanya. Kalau sudah ditetapkan daerah resapan (daerah
hijau), artinya tidak boleh membuat bangunan di situ. Tetapi karena harga tanah
mahal, dan tidak mampu membelinya, maka secara ilegal daerah resapan yang
konotasinya daerah tak berpenghuni, diambil untuk hunian liar. Hasilnya limpasan
permukaan bertambah besar pula, beban drainase makin berat.

2.2.1. Menambah Banjir

Kota merupakan magnet yang sangat kuat dalam menarik orang-orang daerah
untuk datang. Urbanisasi ke kota dari daerah, semakin banyak. Hunian bertambah,
daerah kedap air bertambah, limpasan permukaan (surface run off) bertambah besar
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pula. Dengan bertambahnya permukaan yang kedap air (impervious) apabila tidak
diikuti dengan perbaikan sistim drainase, maka debit maksimum pada sistim drainase
akan terjadi lebih cepat dan lebih besar (Gambar 2.1.).

setelah urbanisasi

sebelum urbanisasi

Q aktual

t (jam)

Gambar 2.1. : Perbandingan Hidrograf Sebelum Dan Sesudah Urbanisasi

2.2.2. Air Tanah

Berkurangnya permukaan lulus air (pervious), karena banyak hunian serta
bangunan-bangunan lainnya, dapat mengurangi pengisian air tanah. Seharusnya
dengan bertambahnya daerah kedap air, diimbangi dengan pembangunan sumur
peresapan sehingga aliran permukaan (air hujan) dapat dialirkan ke dalam sumur
peresapan, untuk mengisi air tanah. Air yang masuk ke dalam sumur peresapan
merupakan aliran air dari atap rumah dimana air tersebut betul-betul langsung dari air
hujan yang tidak tercemar.

2.3. Ruang Lingkup Drainase Perkotaan

Penanganan kelebihan air di suatu kota di Indonesia dilaksanakan oleh dua unit
kerja yang terpisah, yaitu :

a. Drainase Perkotaan (urban Drainage),
b. Perlindungan Banjir Kota (urban flood protection).



11

DRAINASE PERKOTAAN darmadi

Drainase Perkotaan dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, sedangkan
Perlindungan Banjir Kota dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengairan. Sesuai dengan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 239 pada Mei 1987, serta persetujuan antara
Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Pengairan tertanggal 7
Desember 1987, maka lingkup kedua sub sektor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pertama, jaringan Drainase Perkotaan meliputi seluruh alur air, baik alur alam
maupun buatan yang hulunya terletak di kota dan bermuara di sungai yang
melewati kota tersebut atau bermuara ke laut di tepi kota tersebut.

b. Kedua, jaringan alur air baik yang alamiah maupun buatan yang bukan jaringan
Drainase Perkotaan, adalah bagian dari sistim perlindungan banjir.

Gambar 2.2. : Jaringan Alur Air Drainase Perkotaan
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3. JENIS JENIS DRAINASE

Jenis drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat dibedakan menurut
beberapa hal, antara lain :

a. menurut sejarahnya,
b. menurut letak bangunannya,
c. menurut fungsinya,
d. menurut konstruksinya,

3.1. Menurut Sejarahnya
Menurut sejarahnya, jenis drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat

dibagi lagi menjadi :
a. Drainase alamiah (natural drainage), yaitu drainase yang terbentuk secara alami.

Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi, yang
lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai.

b. Drainase buatan (artificial drainage), drainase yang dibuat dengan maksud dan
tujuan tertentu, sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti
selokan pasangan batu/beton, gorong-gorong, pipa-pipa dan sebagainya.

3.2. Menurut Letak Bangunan
Menurut letak bangunan, jenis drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat

dibagi lagi menjadi :
a. Drainase permukaan tanah (surface drainage), yaitu saluran drainase yang

berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan
permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open chanel flow.

b. Drainase bawah permukaan tanah (sub surface drainage), yaitu saluran yang
bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media bawah permukaan
tanah (pipa-pipa berlubang) karena alasan tertentu. Alasan tersebut karena
tuntutan artistik, fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya
saluran di permukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang.

3.3. Menurut Fungsinya
Menurut fungsinya, jenis drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat dibagi

lagi menjadi :
a. Eka Guna (single purpose), yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis

air buangan, misalnya air hujan saja atau air buangan yang lain (air limbah
domestik saja atau air limbah industri saja).

b. Multi Guna (multi purpose), yaitu saluran yang umumnya sering dipakai untuk
aliran air kotor (air yang menggangggu kesehatan atau lingkungan) atau untuk
saluran yang terletak di tengah kota.

3.4. Menurut Konstruksinya
Menurut konstruksinya, jenis drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat

dibagi lagi menjadi :
a. Saluran terbuka, yaitu saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang

terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup atau untuk drainase air
yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan.

b. Saluran tertutup, yaitu saluran yang pada umumnya sering dipakai untuk aliran
air kotor (air yang mengganggu kesehatan atau lingkungan) atau untuk saluran
yang terletak di tengah kota.
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4. POLA JARINGAN DRAINASE

Pola jaringan drainase dari suatu sistim saluran drainase dapat dibedakan
menurut beberapa hal, antara lain :

a. Pola Siku,
b. Pola Paralel,
c. Pola Grid Iron,
d. Pola Alamiah,
e. Pola Radial,
f. Pola Jaring-jaring.

4.1. Pola Siku

Pola siku ini dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi
dari sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir, berada di tengah kota.

SALURAN CABANG

SALURAN UTAMA

SALURAN CABANG

Gambar 4.1. : Pola Siku Jaringan Drainase

4.2. Pola Paralel

Pola parallel dibuat apabila saluran utama terletak  dengan saluran cabang.
Dengan saluran cabang (yang merupakan saluran sekunder) yang cukup banyak dan
pendek-pendek, apabila terjadi perkembangan kota maka pembuatan saluran
drainasenya dapat menyesuaikan diri.

SALURAN CABANG

SALURAN UTAMA

Gambar 4.2. : Pola Paralel Jaringan Drainase
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4.3. Pola Grid Iron
Pola grid iron ini dibuat untuk daerah dimana sungainya terletak di pinggir kota

sehingga saluan-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpul.
SALURAN CABANG

SALURAN PENGUMPUL

SALURAN UTAMA

Gambar 4.3. : Pola Grid Iron Jaringan Drainase

4.4. Pola Alamiah
Pola alamiah ini dibuat untuk daerah seperti pada pola siku, hanya beban sungai

pada pola alamiah ini lebih besar.
SALURAN CABANG

SALURAN UTAMA

SALURAN CABANG

Gambar 4.4. : Pola Alamiah Jaringan Drainase

4.5. Pola Radial
Pola radial ini dibuat untuk daerah berbukit sedemikian rupa sehingga pola

saluran memencar ke segala arah.

Gambar 4.5. : Pola Radial Jaringan Drainase

4.6. Pola Jaring-jaring
Pola jaring-jaring ini dibuat untuk daerah yang mempunyai sistim saluran

drainase yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi
datar.
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5. HIDROLOGI UNTUK DRAINASE PERKOTAAN

5.1. Pengertian

Dalam perencanaan Drainase Perkotaan, diperlukan data debit limpasan yang
akan digunakan untuk merencanakan drainase. Apabila besaran debit air sudah
ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sistim jaringan drainase serta
dimensi salurannya. Sedangkan apabila besaran debit aliran belum ditetapkan, maka
harus diestimasi dulu. Estimasi debit rancangan dapat dilakukan dengan metode
hidrologi.

Ada banyak metode estimasi banjir metode Hidrologi yang tersedia, dari yang
sifatnya sederhana sampai sangat kompleks. Metode-metode tersebut dapat berasal
dari berbagai negara, berdasarkan hasil penelitian dengan kondisi geografi, meteorologi
serta kondisi fisik yang berbeda. Karena kondisi tempat yang berbeda , maka tidak
ada standard metode baku yang dapat digunakan di sembarang tempat. Dalam
menggunakan rumus Hidrologi, harus selalu dipertimbangkan kondisi setempat, dimana
rumus tersebut pada awalnya diperkenalkan dan untuk keperluan apa.

Demikian juga di Indonesia, dalam memilih metode Hidrologi yang akan dipakai,
perlu dipertimbangkan lokasi serta melihat beberapa pengalaman yang ada dengan
melakukan pengkajian terhadap metode yang dipakai dibandingkan dengan hasilnya.

5.2. Periode Ulang

Jarak periode rata-rata dilampauinya suatu nilai, disebut periode ulang rata-rata;
atau biasa disingkat dengan periode ulang (return period). Pengertian dari periode
ulang adalah bahwa selama periode tersebut, peluang disamai atau dilampauinya suatu
nilai adalah sama untuk setiap tahunnya.

Apabila peluang dilampauinya suatu nilai disebut resiko, maka resiko  P

tersebut dirumuskan sebagai :

T
P

1
 ……………………………………………………. 5.1.

Dimana : T = periode ulang

Peluang tidak terjadinya resiko  Q dirumuskan sebagai :

T

1
1p1Q  …………………………………..………... 5.2.

Untuk suatu jangka waktu beberapa tahun, peluang timbulnya resiko,
dirumuskan sebagai berikut :

 npR  11 …………………..………..…………………..….. 5.3.

Dimana :
R = peluang timbulnya resiko.
n = jumlah tahun
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Sedang peluang tidak terjadinya resiko dapat dirumuskan :

 nPQ  1 …………………………………….…….……….. 5.4.

Dimana :
Q = peluang tidak tejadinya resiko

n = jumlah tahun

Pemakaian periode ulang untuk desain drainase dalam penentuan debit
rencana, diperoleh dari curah hujan rencana. Peluang dilampauinya suatu curah hujan
dalam periode tertentu dilakukan analisan statistik dari data yang tercatat sebelumnya
(cara analisa frekuensi, Gumbel).

Analisa frekuensi dapat dilakukan secara grafis maupun analitis. Cara grafis
dilakukan dengan memplot data yang ada pada kertas grafik peluang dan dari hasilnya
diperkirakan lengkung frekuensinya. Secara analitis, ada beberapa sebaran peluang
yang dipakai, seperti sebaran Gumbel dan sebaran Log Pearson III.

5.3. Karakteristik Curah Hujan Di Indonesia

Curah hujan suatu tempat, sangat dipengaruhi oleh lokasi geografi dan kondisi
alam sekitarnya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil sampai besar, tersebar di
sekitar garis khatulistiwa, mulai 90o sampai 140o bujur timur dan dari 6o lintang utara
sampai 12o lintang selatan.

Indonesia juga dikelilingi oleh Samudra Indonesia, Samudra Pasifik dan Laut
Cina Selatan. Posisi tersebut mempengaruhi periode dan besarnya curah hujan.
Indonesia bagian timur mempunyai curah hujan lebih sedikit dibandingkan wilayah
Indonesia Bagian Barat. Pola curah hujan di Indonesia dapat dikelompokan menjadi
tiga jenis, yaitu :

a. curah hujan khatulistiwa,
b. curah hujan musiman,
c. curah hujan lokal.

Curah hujan khatulistiwa dapat ditandai dengan curah hujan yang besarnya >
100 mm per bulan. Curah hujan tersebut dapat ditemui di Sumatra Bagian Tengah dan
Utara, Kalimantan kecuali Bagian Tenggara, Sulawesi kecuali Bagian Timur Laut dan
Selatan, Maluku dan bagian Irian Jaya.

Curah hujan musiman ini terutama antara bulan Oktober sampai Maret. Musim
hujan banyak ditemui di Sumatra Selatan, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara,
Timor, Bagian Selatan Sulawesi dan Irian Jaya.

Curah hujan lokal adalah kebalikan dari curah hujan musiman, terjadi antara
bulan April sampai September. Pola ini dapat ditemui di Bagian Timur Sulawesi
Selatan dan Maluku Bagian Utara.

5.4. Karakteristik Hujan

Beberapa karakteristik hujan yang penting untuk diketahui dapat dijelaskan
sebagai berikut :
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a. durasi hujan,
b. intensitas hujan,
c. lengkung intensitas hujan,
d. waktu konsentasinya.

Durasi hujan adalah lama kejadian hujan (menit, jam, hari), yang diperoleh
terutama dari hasil pencatatan alat pengukur hujan otomatis. Dalam perencanaan
drainase, durasi hujan ini sering dikaitkan dengan waktu konsentrasi. Khususnya pada
Drainase Perkotaan, diperlukan durasi yang relatif pendek, mengingat akan toleransi
terhadap genangan.

Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau
volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda, tergantung
dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas hujan diperoleh
dengan cara melakukan analitis data hujan, baik secara statistik maupun secara
empiris.

Lengkung intensitas hujan adalah grafik hubungan antara intensitas hujan
dengan durasi hujan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk lengkung intensitas
hujan dengan kala ulang hujan tertentu (Lampiran 1.).

Gambar 5.1. : Waktu Konsentrasi

Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air dari titik
paling jauh pada daerah aliran, ke titik kontrol yang ditentukan di bagian hilir suatu
saluran (Gambar 5.1.). Pada prinsipnya, waktu konsentrasi dapat dibagi menjadi dua,
yaitu :

a. inlet time ( 0t ), merupakan waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir di atas

permukaan tanah menuju saluran drainase,
b. conduit time ( dt ), merupakan waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir di

sepanjang saluran (sungai), sampai titik kontrol yang ditentukan di bagian hilir.

Waktu konsentrasi dapat dihitung dengan formula :

dc ttt  0 ……………………………………………… 5.5.

Lama waktu air yang mengalir di dalam saluran (sungai) ditentukan dengan rumus
sebagai berikut :

v

L
td  ………………………….…………………… 3.6.
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Dimana : L = panjang lintasan air di saluran dari permulaan air masuk ke
saluran sampai titik kontrol ( meter )

V = kecepatan aliran air dalam saluran ( det/m )

Untuk saluran alam (sungai), sifat-sifat hidrolisnya sukar untuk ditentukan.
Untuk itu dengan penetapan perkiraan kecepatan akan didapat seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. : Kecepatan Rata-rata Air Dalam Saluran Alam (sungai)

Kemiringan Rata-rata
Dasar Saluran (%)

Kecepatan Rata-rata
(m/det)

< 1 0,40
1 – 2 0,60
2 – 4 0,90
4 – 6 1,20
6 – 10 1,50
10 – 15 2,40

Pada saluran buatan, nilai kecepatan aliran dapat dihitung berdasar nilai
kekasaran dinding saluran menurut Manning, Chezy dan lain-lain.

IRCV . …………………………………….. 5.7.
Dimana :

V = kecepatan aliran ( det/m )

C = koefisien Chezy, Manning, dll. ( det/2/1m )
R = jari-jari hidraulik ( meter )
I = kemiringan dasar saluran

Untuk harga C dapat dihitung dengan rumusan seperti di bawah ini, dengan
masing-masing penemunya.

Chezy :
f

g8
C  ………………………..…. 5.8.

Kutter :














I

00155,0
23

R

n
1

n

1

I

00155,0
23

C ………... 5.9.

Manning :
n

R
C

6/1

 ………………………. 5.10.

Bazin:

R

m
1

87
C



 ………………………… 5.11.

Dimana :
g = gravitasi

f = gesekan dasar saluran
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Tabel 5.2. : Harga-harga n dan m Dalam Penggunaan Rumus Kutter, Manning dan Bazin

Jenis Saluran Terbuka n m
Lapisan semen mulus 0,010 0,11
Lapisan tembok bata 0,013 0,29
Saluran tanah 0,015 0,40
Saluran tanah, lurus, terpelihara 0,023 1,54
Sungai kondisi baik 0,030 3,00

Waktu konsentrasi besarnya sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor
sebagai berikut :

a. luas daerah pengaliran,
b. panjang saluran drainase,
c. kemiringan dasar saluran,
d. debit dan kecepatan aliran.

Dalam perencanaan drainase, waktu konsentrasi sering dikaitkan dengan durasi
hujan. Hal tersebut karena air yang melimpas mengalir di permukaan tanah kemudian
masuk saluran drainase sebagai akibat adanya hujan selama waktu konsentrasi.

5.5. Analisis Intensitas Hujan

Data curah hujan dalam suatu waktu tertentu (misal beberapa menit), yang
tercatat pada alat otomatik dapat diubah menjadi intensitas curah hujan per jam.
Umpamanya, untuk merubah hujan 5 menit menjadi intensitas hujan per jam, maka

curah hujan ini harus dikalikan dengan
5

60
. Demikian pula untuk 10 menit harus

dikalikan
10

60
.

Menurut Mononobe, intensitas hujan ( I ) di dalam Rumus Rasional dapat
dihitung dengan rumus :

3/2

ct

24

24

R
I 








 ………………………………………… 5.7.

Dimana :
I = intensitas hujan ( jammm / )

R = curah hujan rancangan setempat ( mm )

ct = waktu konsentrasi ( jam )

5.6. Debit Rancangan Dengan Metode Rasional

Asumsi selama ini dalam penetapan debit rancangan adalah bahwa kala ulang
debit rencana ekivalen dengan kala ulang hujan (Sri Harto, 2000). Debit rencana untuk
daerah perkotaan umumnya dikehendaki bahwa pembuangan air yang ada harus
secepatnya agar jangan ada genangan yang berarti. Untuk memenuhi tujuan tersebut,
saluran-saluran harus dibuat cukup dimensinya yang sesuai dengan debit rencana.

Faktor-faktor yang menentukan sampai seberapa tinggi genangan air yang
diperoleh agar tidak menimbulkan kerugian yang berarti adalah :

a. berapa luas daerah yang akan tergenang,
b. berapa lama waktu tergenang.
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Suatu daerah perkotaan umumnya merupakan bagian dari daerah aliran yang
lebih luas dan di daerah tersebut sudah ada sistim drainase alam. Untuk perencanaan
dan pengembangan sistim Drainase Perkotaan yang baru, harus diselaraskan dengan
sistim drainase alam yang ada.

Sejauh ini rumus Metode Rasional sudah banyak dikenal serta banyak dipakai
untuk menghitung debit rencana.

AICQ ...0278.0 ………………………………. 3.8.

Dimana :
Q = debit rencana dengan masa ulang T tahun ( det/3m )

C = koefisien pengaliran ( satuanadatdk  )
I = intensitas hujan selama waktu konsentrasi ( jammm / )

A = luas daerah aliran ( 2km )

Koefisien pengaliran merupakan nilai banding antara bagian hujan yang
membentuk limpasan langsung dengan hujan total yang terjadi. Besarnya dipengaruhi
oleh :

a. tata guna lahan,
b. kemiringan lahan,
c. jenis dan kondisi tanah.

Pemilihan koefisien pengaliran harus memperhitungkan adanya perubahan tata
guna lahan di kemudian hari. Besarnya koefisien pengaliran dapat diambil sebagai
berikut :

Tabel 5.3. : Koefisien Pengaliran

Kondisi Lahan Koefisien Pengaliran
(C}

Perumahan tidak begitu rapat (20 rumah/ha) 0,25 – 0,40
Perumahan dengan kerapatan sedang (20 – 60 rumah/ha) 0,40 – 0,70

Perumahan cukup rapat (60 – 150 rumah/ha) 0,70 – 0,80
Taman dan daerah rekreasi 0,20 – 0,30

Daerah industry 0,80 – 0,90
Daerah perniagaan 0,90 – 0,95

Sumber : Drainase Perkotaan (PU-1992)

Tabel 5.4. : Koefisien Pengaliran

Tata Guna Lahan Koefisien Pengaliran
(C)

Bangunan padat 0,70 – 0,90
Bangunan terpencar 0,30 – 0,70
Atap rumah 0,70 – 0,95
Jalan aspal 0,95
Jalan tanah 0,15 – 0,50
Lapis keras : kerikil, batu pecah 0,35 – 0,70
Lapis keras : beton 0,70 – 0,90
Taman, halaman 0,05 – 0,25
Tanah lapang 0,10 – 0,30
Kebun, lading 0 – 0,20

Sumber : Drainase (Nursigit, 84)
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Sedang Haspers (1951) juga menyajikan salah satu cara mencari koefisien
pengaliran seperti di Jakarta, yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.7. Pengumpulan Data dan Survai

Pekerjaan perencanaan Drainase Perkotaan (dalam studi dan desain), yang
pertama kali dilakukan adalah pengumpulan data. Jenis dan ketelitian data tersebut
tergantung dari kepentingannnya. Data harus lengkap dan benar, seperti yang
tersebut di bawah ini :

a. data topografi,
b. data tanah dan geologi,
c. data klimatologi dan hidrologi,
d. data pasang surut,
e. data tata guna lahan,
f. data kondisi bangunan.

Data topografi yang tersedia biasanya dalam skala kecil, sehingga tidak cukup
untuk dipakai merencanakan drainase. Untuk pekerjaan drainase khususnya pada
kondisi sudah ada jaringan dan bangunan drainase, sangat diperlukan pengukuran
yang lebih detail. Dalam melakukan pekerjaan survai yang detail harus dikaitkan
dengan batasan-batasan yang sudah ada.

Peta geologi umum di daerah yang akan direncanakan Drainase Perkotaan akan
memberikan gambaran umum untuk mengetahui klasifikasi tanah, air tanah serta faktor-
faktor lainnya. Data tanah yang diperlukan pada umumnya untuk kepentingan pondasi
serta bangunan-bangunan drainase yang besar. Pada daerah yang tanahnya tidak
stabil, perlu diperiksa secara lebih teliti untuk mengetahui parameter-parameter yang
lain.

Data klimatologi untuk daerah di tepi pantai diperlukan data pengamatan dan
perhitungan pasang surut, minimum pengamatannya selama 15 hari. Apabila data
pasang surut sudah ada dapat dicek dengan melakukan pengamatan pasang surut
selama 3 hari.

Data tata guna lahan yang diperlukan meliputi luasan, penggunaan tanah saat ini
dan rencana penggunaan di masa datang, harus selalu dikaitkan dengan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) yang ada.

Kemudian perlu mencari informasi mengenai bangunan pelindung yang ada
serta sarana dari bangunan drainase. Selain itu juga mengenai operasi dan
pemeliharaan dari sistim drainase yang sudah ada.

5.8. Penentuan debit banjir rancangan

Banyak metode hidrologi untuk menentukan banjir rancangan, yang tergantung
dari data yang tersedia. Tabel brikut menentukan analisis yang harus digunakan
dalammenentukan debit puncak banjir yang akan digunakan dalam merancang sistim
drainase yang memadai.
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Secara diagram untuk menentukan perkiraan debit banjir dapat disajikan sbb :
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Apabila hanya data hujan yang lengkap (data tidak selalu memuaskan), maka proses
pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemilihan Data
b. Analisis Frekuensi Hujan
c. Hujan Rencana
d. Analisis Frekuensi Banjir
e. Hujan Rencana Menjadi Debit Rencana

Secara bagan alir mengenai pengolahan data hidrologi tersebut dapat disajikan
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Contoh analisis hidrologi
Kelurahan Tugurejo ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara

22ºC - 42ºC. Seperti pada umumnya daerah – daerah lain di Indonesia,

Kelurahan Tugurejo memiliki 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan

November-April dan musim kemarau pada bulan Juni-September.

Tabel 4. 1 Hujan Harian Maksimum

Tahun
Stasiun

A
Stasiun

B
Stasiun

C

1997 141.00 102 161.0

1998 181.00 120.6 226.8

1999 244.90 95.52 219.8

2000 156.80 182.3 201.7

2001 186.20 145.8 226.6

2002 131.40 144.1 182.4

2003 177.00 154.9 238.8

2004 145.30 145.6 215.2

2005 185.70 153.7 214.5

2006 215.00 125.2 203.0

2007 201.00 123.4 219.9

2008 164.00 219.3 222.8

2009 193.30 174.2 224.8

2010 223.30 282.7 267.0

2011 189.20 144.3 221.0

Sumber : Data BMKG Semarang

Tabel 4. 2 Tata Guna Lahan Kelurahan Tugurejo
No Kategori Penggunaan Luas (ha)

1 Pemukiman 121.959

2 Perkebunan 182.9391

3 Pertanian 152.4492

4 Rerumputan 60.9797

5 Empang 91.4695
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4.2.1 TOPOGRAFI

Wilayah Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu ini memiliki topografi

rendah dengan ketinggian beragam, ditunjukkan dengan ketinggian wilayah 25

sampai 10 meter di atas permukaan laut.

Gambar 4. 1 Topografi Kelurahan Tugurejo

5.1 Penentuan Hujan Wilayah

Curah hujan daerah itu dapat dihitung dengan persamaan sbb :

R = A1R1 + A2R2 + A3R3 + …+ AnRn

A1 + A2 + A3 + … + An
= A1R1 + A2R2 + A3R3 + …+ AnRn

A(total)
Dengan menggunakan metode polygon thiessen, maka daerah cakupan yang terdiri dari

tiga stasiun dibagi pula menjadi tiga bagian wilayah. Dengan luas sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Luas Wilayah Cakupan Perencanaan
LUAS DAERAH CAKUPAN TIAP STASIUN (Ha)

A (Tugu- A1) B (Beringin- A2) C (Ngaliyan- A3)

243.919 180.939 184.939

Luas total 609.797

Gambar 5. 1 Daerah Cakupan Wilayah Perencanaan
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Tabel 5. 2 Curah Hujan Wilayah

No Thn

Hujan Harian Maksimum
Rata -
Rata

Stasiun
A

Stasiun
B

Stasiun
C A1 A2 A3 A1.R1 A2.R2 A3.R3 Aa+Ab+Ac

Hujan
(mm)

1 1997 141.00 102 161.0 243.919 180.939 184.939 34393 18456 29775 609.797 135.49

2 1998 181.00 120.6 226.8 243.919 180.939 184.939 44149 21821 41944 609.797 176.97

3 1999 244.90 95.52 219.8 243.919 180.939 184.939 59736 17283 40650 609.797 192.96

4 2000 156.80 182.3 201.7 243.919 180.939 184.939 38246 32985 37302 609.797 177.98

5 2001 83.37 145.8 226.6 243.919 180.939 184.939 20336 26381 41907 609.797 145.33

6 2002 131.40 144.1 182.4 243.919 180.939 184.939 32051 26073 33733 609.797 150.64

7 2003 177.00 154.9 238.8 243.919 180.939 184.939 43174 28027 44163 609.797 189.19

8 2004 145.30 145.6 215.2 243.919 180.939 184.939 35441 26345 39799 609.797 166.59

9 2005 185.70 153.7 214.5 243.919 180.939 184.939 45296 27810 39669 609.797 184.94

10 2006 215.00 125.2 203.0 243.919 180.939 184.939 52443 22654 37543 609.797 184.72

11 2007 201.00 123.4 219.9 243.919 180.939 184.939 49028 22328 40668 609.797 183.71

12 2008 164.00 219.3 222.8 243.919 180.939 184.939 40003 39680 41204 609.797 198.24

13 2009 193.30 174.2 224.8 243.919 180.939 184.939 47150 31520 41574 609.797 197.19

14 2010 223.30 282.7 267.0 243.919 180.939 184.939 54467 51151 49379 609.797 254.18

15 2011 189.20 144.3 221.0 243.919 180.939 184.939 46149 26109 40872 609.797 185.52

Analisis Distribusi

Dalam statistik terdapat beberapa jenis sebaran (distribusi), yang sering digunakan dalam

perhitungan hidrologi adalah Distribusi Normal dengan Rn = Rrt – k . Std

Tabel 5. 3 Distribusi Data dan Deviasi (Std)

Data Asli Data

Logaritma

Rata-2 181.5760 5.1912

Standev 27.6129 0.1491

Variasi, z 0.1521 0.0287

z2 0.2732

Skew 0.8400 0.1512

Kurtosis 2.8738 1.5766
Yn 0.5128
Sn 1.0206

5.2 Curah Hujan Maksimum

Dari jenis distribusi air hujan yang dipilih, didapatkan nilai curah hujan maksimum

tahunan yang sering disebut sebagai periode ulang hujan sebgai berikut. Nilai curah hujan

ini diambil daridistribusi Normal sebagai jenis distribusi terpilih.

Dalam perencanaan saluran drainase ini data periode ulang hujan tahunan (PUH)

sangat diperlukan untuk perhitungan debit limpasan dari daerah rayapan yang menuju ke

saluran yang dibangun, baik saluran tersier, sekunder dan primer. Pada perencanaan ini
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periode ulang tahuanan maksimum hujan yang digunakan dalam merencanakan debit

saluran adalah, periode ulang (PUH) 2 untuk saluran tersier, PUH 5 tahun untuk saluran

sekunder dan PUH 10 untuk saluran primer.

Tabel 5. 4 Curah Hujan Maksimum Tahunan

Periode Ulang
Hujan (PUH)

t
Distribusi Probabilitas

Normal

2 0.0000 181.6

5 0.8416 204.8

10 1.2816 217.0

20 1.6449 227.0

25 1.7507 229.9

50 2.0537 238.3

100 2.3263 245.8

1000 3.0902 266.9

Penyimpangan Maksimum 14.81

Delta Kritis (Sig. Level 5 %) 33.8

5.1 Debit Banjir Maksimum

Debit banjir dirumuskan secara genetik sebagai berikut :

Q = C. I. A

Untuk kepentingan kepraktisan dalam penentuan satuan, maka :

Qp = 0.2778. C. I. A ( satuan metrik )

Dimana :
Qp = debit puncak (m3 /det)
C = koefisien Aliran Permukaan
I = Intensitas hujan dengan durasi sama dengan waktu konsentrasi (mm/jam)
A = luas daerah aliran sungai ( km2 )

Koefisien Aliran Permukaan ( C )
Merupakan suatu harga rasio antara aliran permukaan dengan intensitas

hujan untuk suatu daerah tangkapan tertentu. Pada kenyataannya, koefisien ini
dihitung dari besarnya hambatan atau kehilangan dari curah hujan sehingga
menjadi aliran permukaan. Besarnya kehilangan ini tergantung pada kondisi
vegetasi, infiltrasi, kolam-kolam permukaan dan evapotranspirasi. Dalam
penggunaannya koefisien pengaliran biasanya diperkirakan dari satu interval
harga yang tergantung dari kondisi daerah.
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Tabel 6.7. Besarnya Koefisien Pengaliran berdasarkan Tataguna Lahan
PENGGUNAAN TANAH KOEFISIEN PENGALIRAN ( C )
Perkantoran dan Fasilitas Umum 0,90
Perdagangan 0,70
Perindustrian

Ringan 0,50
Berat 0,60

Perumahan
Padat 0,60
Sedang 0,40
Jarang 0,30

Tanah dan kebun 0,20
Daerah tidak terbangun 0,10
Jalan Tidak Beraspal 0,35
Jalan Beraspal 0,70

Sedangkan menurut Haspers (1941), memodifikasi dengan menambahkan faktor

penyebarab hujan, sehingga rumus Metode Rasional untuk debit rencana.

A.I..Q  ………………………………. 3.8.

Dimana :

Q = debit rencana dengan masa ulang T tahun ( det/3m )

 = koefisien pengaliran

 = koefisien penyebaran hujan

I = intensitas hujan selama waktu konsentrasi ( jammm / )

A = luas daerah aliran ( 2km )
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6. HIDROLIKA UNTUK DRAINASE PERKOTAAN

6.1. Karakteristik Aliran

Ada banyak karakteristik aliran dalam saluran terbuka, hanya ada dua hal yang
penting dalam praktek untuk perencanaan drainase, yaitu :

a. aliran permanen dan aliran tidak permanen,
b. aliran subkritis, kritis dan superkritis.

Pada aliran permanen (“steady flow”), kedalaman air di sepanjang saluran
adalah tetap. Sedang pada aliran tidak permanen, kedalaman air berubah dari waktu
ke waktu dimana perubahan tersebut dapat perlahan-lahan dan dapat pula berubah
secara cepat.

Pada aliran subkritis, kritis dan superkritis dikenal adanya rasio gaya inersia
denga gaya gravitasi (per satuan volume) yang disebut dengan angka Froude.

hg

V
Fr

.
 …………………………………………………… 6.1.

Dimana : Fr = angka Froude
V = kecepatan aliran  det/m

g = gravitasi  2det/m

h = kedalaman air saluran terbuka,  m

Tabel 6.1. : Jenis Aliran

Jenis Aliran Angka Froude
(Fr)

Keterangan

subkritis Fr < 1 Kedalaman aliran > kedalaman aliran kritis
kritis Fr = 1 Kedalaman aliran = kedalaman kritis
superkritis Fr > 1 Kedalaman aliran < kedalaman aliran kritis
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6.2. Persamaan Bernoulli

Pada persamaan Bernoulli berlaku bahwa di semua titik pada saluran
mempunyai tinggi energi yang sama.

H
g2

)V.(
YZ

g2

)V..(
YZ

2
2

22

2
1

11 



























 ……………… 6.1.

Dimana : Z = tinggi tempat di atas bidang referensi  m

Y = kedalaman air  m

g2

V 2

= tinggi kecepatan  m

 = koefisien Coriolis  1

H = kehilangan energi  m

BIDANG HORISONTAL

g.2

V 2
1 H

1

garis energi

1Y
g.2

V 2
2

2

2Y

1Z

2Z

BIDANG REFERENSI

Gambar 6.1. : Persamaan Bernoulli

6.3. Rumus Empiris Kecepatan Rata-rata

Karena betapa sulitnya menentukan tegangan geser dan distribusi kecepatan dalam aliran

turbulen, maka digunakan pendekatan empiris untuk menghitung kecepatan rata-rata.

Beberapa rumus empiris kecepatan rata-rata akan kita bahas pada bagian berikut ini.
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Rumus Chezy (1769)

Seorang insinyur Prancis yang bernama Antoine Chezy pada tahun 1769 merumuskan

kecepatan untuk aliran seragam yang sangat terkenal yang masih banyak dipakai sampai

sekarang. Dalam penurunan rumus Chezy, digunakan beberapa asumsi:

Aliran adalah permanen,
Kemiringan dasar saluran adalah kecil (theta kecil, cos(@)=1),
Saluran adalah prismatik.

Mari kita perhatikan sepotong aliran (control volume) sepanjang X, seperti terlihat pada

Gambar 6-1. Resultan gaya-gaya yang bekerja pada control volume tersebut ke arah bawah

adalah:

  afx21 FFWPPF ( 0-1)

dimana :

P1 dan P2 = tekanan hidrostatis
Ff = gaya geser antara dasar/dinding saluran dan air = oPx,
Fa = gaya geser antara permukaan air dan udara  0,
W = berat air dalam segmen yang ditinjau = Ax.

Gambar 0-1.
Pias aliran seragam

Untuk aliran seragam, P1 = P2, maka persamaan (6-1) menjadi:

dx.P.Sin.W 

dx.P.Sin..dx.A 

oS.R. ( 0-2 )
dimana :

 = gaya geser tiap satuan luas dinding/dasar saluran (N/m2)
 = berat jenis air (N/m3)
R = jari-jari hidraulik = A/P (m)
A = luas penampang basah (m2)
P = keliling basah (m)
So = kemiringan dasar saluran, untuk  kecil, So = Sin.

Garis referensi

W

X

WSin




P2

P1

Fa

Ff

z

Sentroid
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Berdasarkan analisis dimensi, persamaan (6-1) dapat ditulis

2
o Vk ( 0-3 )

dimana k adalah konstanta tidak berdimensi yang bergantung pada bilangan Reynolds,

kekasaran dasar dan dinding saluran, dan sebagainya. Sehingga, dari persamaan (6-2) dan (6-

3) diperoleh:

oRS
k

g
V  ( 0-4 )

atau

oRSCV  ( 0-5 )

dimana :
V = kecepatan rata-rata (m/detik),
So = kemiringan dasar saluran,
C = faktor tahanan aliran yang disebut koefisien Chezy.

Ada beberapa rumus yang telah dikembangkan untuk menentukan koefisien Chezy C, yang

dapat diuraikan sbb.:

a) Bazin

Pada tahun 1897, seorang ahli hidraulika Prancis, H. Bazin merumuskan suatu persamaan
untuk menghitung koefisien Chezy C sebagai fungsi jari-jari hidraulis, R, dan koefisien
kekasaran, , harganya tergantung dari jenis bahan dinding saluran, sebagai berikut:

R
1

87
C





( 0-6 )

b) Ganguillet dan Kuetter

Pada tahun 1869, dua insinyur Swiss, Ganguillet dan Kuetter mengumumkan rumus yang
menyatakan besarnya nilai C sebagai fungsi kemiringan, S, jari-jari hidraulik, R, dan
koefisien kekasaran, m, dalam bentuk sebagai berikut:














S

00155,0
23

R

m
1

m

1

S

00155,0
23

C ( 0-7 )

Koefisien m dalam rumus ini terkenal dengan sebutan nilai m dari Kuetter.

c) Colebrook
























7

2

12
log18

k

R
C

( 0-8 )

Hidraulik kasar

k > 6 









k

R12
log18C ( 0-9 )
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Hidraulik halus

k < 3,5






















7

2

12
log18

R
C ( 0-10 )

atau 











R42
log18C ( 0-11 )

dimana :
v = kecepatan (m/det)
C = koefisien chezy (m1/2/det)
R = jari-jari hidrolis (m)
S = kemiringan energi (-)
n = koefisien kekasaran Manning (det/m1/3)
m = koefisien kekasaran, harganya tergantung jenis bahan saluran (-)
 = kekentalan kinematik (m2/det).

d) Darcy – Weisbach

Mari kita coba bandingkan persamaan Chezy (11-5) untuk saluran terbuka dengan
persamaan gesekan untuk pipa dari Darcy-Weisbach,

g2

V

D

L
fh

2

f  ( 0-12 )

untuk saluran terbuka D = 4R dan
L

h
S f

f

gRS8
V  ( 0-13 )

2

1

f

g8
C 








 atau

2
1

f

8

U

V

*









 ( 0-14 )

dimana:
hf = kehilangan energi akibat geseran (m)
f = faktor geseran dari Darcy-Weisbach (-)
L = panjang pipa (m)
D = diameter pipa (m)
V = kecepatan rata-rata (m/det)
g = percepatan gravitasi (m/det2)
R = radius hidrolik (m)
S = kemiringan energi (-).

Manning (1889)

Seorang insinyur Irlandia bernama Robert Manning (1889) mengemukakan sebuah rumus yang

akhirnya diperbaiki menjadi rumus yang sangat terkenal sebagai:

2

1

3

2

SR
n

1
V  ( 0-15 )

dimana n dikenal sebagai koefisien kekasaran Manning. Perlu dicatat bahwa n bukan bilangan

nondimensional, tetapi berdimensi TL-1/3.
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Dari kedua rumus kecepatan Chezy dan Manning dapat ditarik suatu korelasi antara koefisien

Chezy dan koefisien Manning sebagai:

n

R
C

6

1

 ( 0-16 )

Nilai koefisien n Manning untuk berbagai macam saluran secara lengkap dapat dilihat diberbagai
referensi, disini hanya ditampilkan beberapa yang dianggap paling sering dipakai dalam
perencanaan praktis (lihat Tabel 11-1).

Tabel 0-1. Tipikal harga koefisien kekasaran Manning, n yang sering digunakan

No. Tipe saluran dan jenis bahan
Harga n

Minimum Normal Maksimum
1. Beton

 Gorong-gorong lurus dan bebas dari
kotoran

 Gorong-gorong dengan lengkungan
dan sedikit kotoran/gangguan

 Beton dipoles
 Saluran pembuang dengan bak

kontrol

0,010

0,011

0,011
0,013

0,011

0,013

0,012
0,015

0,013

0,014

0,014
0,017

2. Tanah, lurus dan seragam
 Bersih baru
 Bersih telah melapuk
 Berkerikil
 Berumput pendek, sedikit tanaman

pengganggu

0,016
0,018
0,022
0,022

0,018
0,022
0,025
0,027

0,020
0,025
0,030
0,033

3. Saluran alam
 Bersih lurus
 Bersih, berkelok-kelok
 Banyak tanaman pengganggu
 Dataran banjir berumput pendek –

tinggi
 Saluran di belukar

0,025
0,033
0,050
0,025
0,035

0,030
0,040
0,070
0,030
0,050

0,033
0,045
0,08
0,035
0,07

Daftar lengkap dapat dilihat dalam Open Channel Hydraulics oleh Ven Te Chow.

Konstanta Manning Ekivalen

Sejauh ini kita mengasumsikan bahwa penampang melintang saluran mempunyai kekasaran

yang sama sepanjang keliling basah. Hal ini tidak selalu benar. Misalnya saluran yang dinding

dan dasarnya terbuat dari material yang berbeda, maka angka n Manning untuk dinding dan

dasar saluran akan berbeda. Untuk memudahkan perhitungan, maka perlu di tentukan harga n

ekuivalen, ne, yang berlaku untuk keseluruhan penampang basah.

Untuk penentuan kekasaran ekuivalen, luas basah dimisalkan dibagi menjadi N sub bagian

dengan keliling basah masing-masing P1, P2, …, PN dan koefisien kekasaran n1, n2,…., nN.
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Horton dan Einstein (1942) menganggap bahwa setiap bagian mempunyai kecepatan rata-rata

sama dengan kecepatan rata-rata untuk seluruh penampang, yakni V1= V2= …= VN = V.

Berdasar anggapan ini, maka kekasaran ekuivalen dapat dihitung dari persamaan:

2
13

2

S
n

R
V  atau

4
3

2
3

2
3

S

Vn
R 

Luas total sama dengan jumlah luasan dari semua bagian adalah :





N

1i
ii

N

1i
i PRRPatauAA





N

1i
ii Pn

S

V

S

Vn
2
3

4
3

2
3

4
3

2
3

2
3

Sehingga koefisien Manning ekuivalen, ne, adalah :

3

2

2

3

P

nP

n

N

1i
ii

e
























 ( 0-17 )

Lotter menganggap bahwa jumlah debit aliran sama dengan jumlah debit dari masing-masing

bagian luas penampang, sehingga koefisien kekasaran ekuivalen adalah :


 



















N

1i i

ii

e

n

RP

PR
n

3

5

3

5

( 0-18 )

dimana : ni angka kekasaran Manning ekuivalen, N jumlah bagian (pias), Pi, Ri, dan ni adalah

masing- masing keliling basah, jari-jari hidrolis, dan angka kekasaran Manning bagian i.

Biasanya saluran drainase dibuat dengan bentuk trapesium sama kaki.

f = tinggi jagaan

m m h = tinggi air dalam saluran
(kemiringan lereng)

(hors : vertikal)
b = lebar dasar saluran

Gambar 6.2. : Trapesium Sama Kaki

Luas tampang basah :       mhbhmh2b2.
2

h
mh2bb.

2

h
A 

   22 12/122 mmhbmmhbP 



36

DRAINASE PERKOTAAN darmadi

6.4. Desain Dimensi Saluran

Faktor-faktor yang diperlukan dalam mendesain suatu saluran drainase adalah
sebagai berikut :

a. penampang hidraulik,
b. tinggi jagaan,
c. kecepatan aliran yang diijinkan,
d. kemiringan dinding saluran.

6.4.1. Penampang hidraulik

Suatu saluran dikatakan memiliki penampang hidraulik yang baik apabila dapat
mengalirkan air paling banyak, dengan keliling basah minimum yang dipengaruhi oleh :

a. kemiringan dasar saluran,
b. koefisien kekasaran Manning,
c. luas penampang aliran.

Secara hidrolis, bentuk penampang terbaik adalah lingkaran, bujur sangkar atau
trapesium dengan besar sudut kaki-kakinya 600.

6.4.2. Tinggi Jagaan

Tinggi jagaan adalah jarak vertikal dari permukaan air pada kondisi desain
saluran terhadap puncak tanggul salurannya. Tinggi jagaan tersebut tergantung dari
beberapa faktor antara lain :

a. ukuran saluran,
b. kecepatan aliran,
c. ada atau tidaknya air hujan yang masuk saluran,
d. pengaruh air balik (back water).

Tabel 6.2. : Besaran Tinggi Jagaan

Q (m
3
/det) Tinggi Jagaan

(m)
< 1 0,40
1 – 2 0,50
3 – 5 0,60
6 – 10 0,70
11 – 15 0,80
16 – 50 0,90
51 – 150 1,20

> 150 1,50
Sumber : Drainase Perkotaan (1997)

6.4.3. Kecepatan Aliran

Batasan kecepatan aliran dalam mendesain saluran, dimaksudkan untuk
beberapa alasan antara lain :

a. menghindari sedimentasi, dengan det/m61,0V imummin  ,

b. menghalangi tumbuhnya tanaman air, dengan det/m76,0V imummin  .
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Tabel 6.3. : Kecepatan Aliran Air Dalam Suatu Saluran

Material Saluran Air Bersih (m/det) Air Membawa Koloid
(m/det)

Pasir lanau 0,457 0,762
Lempung kepasiran 0,533 0,762
Lempung kelanauan 0,610 0,914
Lempung mengandung Lumpur 0,810 1,070
Lempung halus sekali 0,762 1,070
Tanah vulkanik keabuan 0,752 1,070
Lempung kaku 1,140 1,520
Lanau berlumpur 1,140 1,520
Tanah serpihan 1,830 1,830
Kerikil halus 0,762 1,520
Lempung sampai cobbles 1,140 1,520
Lanau sampai cobbles 1,220 1,680
Kerikil kasar 1,220 1,830
Cobbles dan pasir kasar 1,520 1,680

Sumber : Drainase Perkotaan (1997)

Contoh desain saluran

Setelah diketahui periode ulang hujan maksimum tahunan dari jenis distribusi

terpilih, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan dimensi saluran drainase

yang direncanakan didaerah kecamatan Tugurejo.

Disini akan disajikan contoh perhitungan dimensi pada sebuah saluarn tersier di

blok 1 yang merupakan sebuah saluran yang melewati pemukiman penduduk. Contoh

perhitungan untuk penentuan dimensi saluran dalam perencanaan drainase. Untuk data

lengkap hasil perhitungan disajikan dibagian lampiran.
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Tabel 5. 5 Perencanaan Dimensi Saluran

Lo V N
Waktu Pengaliran

R24

I Q A
Perba

ndingan
Panjang V

analisa

te Ie (m)
( asumsi )

Manning
to td

tc =
to+td tc

(mm/jam) tiap
blok

Q
Kom
ulatif

(m2) B : H
B H ( m/s )

menit menit menit Menit (m3/det)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(menit) mm/jam p.rayapan

107.80 74.65 113 0.64 0.015 14.48 20.94 35.42 107.8 181.6 74.653 0.167 0.167 0.261 1.00 0.7 0.4 0.65

Blok
Ruas

Saluran
Jenis Luas Blok Tata

Elevasi tanah
Beda

Tinggi
Panjang Slope Slope

Saluran Terlayani Guna C
Hulu Hilir

Saluran
%

(km2) Lahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(m)

1 1 TERSIER 0.0414 pemukiman 0.7 17.00 16.25 0.75 804 0.0009 0.093
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CONTOH PERHITUNGAN DIMENSI

Jenis saluran tersier

Luas wilayah cakupan = 0.0414 Km2

Tata guna lahan adalah pemukiman

Koefisien limpasan (C) = 0.7

Elevasi tanah

Hulu = 17.00 m

Hilir = 16.25 m

Beda tinggi = Elevasi Hulu – Elevasi Hilir

= 17.00 – 16.25 = 0.75

Panjang saluran, Diukur dari panjang dalam peta aliran sebesar 804 m

Slope

  S = ∆Elevasi/Ld 

S = 0.75/804 = 0.00093

Persentase slope

% S = S x 100 %

% S = 0.093 %

R24 = 181.6 mm/hari

te

te = 0.9 (R)0.92

te = 0.9 (181.6)^0.92

te = 107.80 menit

Ie

Ie =
Rte

RR

3,0

07,054 2





Ie = ((54*181.6)+(0.07*181.6^2))/((107.8)+(0.3*181.6))

Ie = 74.65 mm/hari

Panjang rayapan

Lo = 113 m

Kecepatan aliran (V) asumsi

V = 0.64 m/detik

Koefisien kekasaran n Manning

n = 0.015

Waktu pengaliran

to =
3,04,0

6,0

).().(

)(33,6

SoIeC

nLo

to = ((6.33*(0.015*113)^0.6))/(((0.7*74.65)^0.4)*((0.00093)^0.3))

to = 14.48 menit
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td = Ld/60xV

td = 804/60x0.64

td = 20.94 menit

tc = to + td

tc = 14.48 + 20.94

tc = 35.42 menit

karena tc < te 35.42 < 107.8

maka durasi hujan minimum yang dipakai adalah te ditetapkan sebagai lamanya hujan

yang terjadi.

Intensitas Hujan

I =
RTte

RTRT

3,0

07,054 2





I = ((54*181.6)+(0.07*181.6^2))/((107.8)+(0.3*181.6))

I = 74.65 mm/jam

Debit limpasan

Q = f x C x A x I

Q = ((0.278*(I*2.777*10^-7)*(C)*(A*10^6)))

Q = ((0.278*(74.65*2.777*10^-7)*(0.7)*(0.0414*10^6)))

Q = 0.167 m3/detik

Debit kumulatif saluran

Saluran tersier = 0.167 m3/detik

Luas saluran

A = Q/V

A = 0.167 m3/dt/ 0.64 m/dt

A = 0.261 m2

Perbandingan lebar dan tinggi saluran (B:H)

B : H = 2 : 1

A = B. H

A = 2H . H

A = 2H2

0.261 = 2H2

H = (0.261/2)
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H = 0.361m

B = 2H

B = 2 . 0.36

B = 0.72 m

 Free board

Free board = 25 % x H

Free board = 25 % x 0.36

Free board = 0.09 m ≈ 0.1 m (10 cm) 

 Dimensi rencana

B = 0.72 m ≈ 0.75 m 

H = H + Freeboard 0.36 + 0.1 = 0.46 m ≈ 0.5 m 

 Jari-jari Hidrolis

R = luas basah / keliling basah

R = BH / (B + 2H)

R = 0.72 x 0.36 / (0.72 + 2x 0.36)

R = 0.18

 V analisa

V =(S^0.5)x(1/n)x(R)^(2/3)

V =(S^0.5)x(1/n)x(A/(B+(2H)))^(2/3)

V = (0.00093^0.5)x(1/0.015)x(0.261/(0.72+(2. 0,36)))^(2/3)

V = 0.65 m/detik

Vasumsi ≈ V analisa 

( 0.64 ≈ 0.65 ) m/detik 
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7. RENCANA INDUK SISTIM DRAINASE

7.1. Rencana Induk Drainase Perkotaan Dan Perencanaan Kota

Rencana induk Drainase Perkotaan tidak lepas dari perencanaan kota itu sendiri.
Beberapa peraturan telah ada dan perlu diperhatikan dalam menetapkan Rencana Induk
agar tidak timbul hal-hal yang saling bertentangan. Beberapa peraturan yang penting
antara lain :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Prop/Kab (RTRWN/P/K),
b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK),
c. Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun mencakup semua aspek dari suatu
kota, antara lain pengaturan penggunaan lahan, perumahan dan prasarana jalan dalam
kurun waktu yang cukup panjang, misalnya 30 tahun.

Penyusunan Rencana Induk Drainase berdasarkan interaksi dari tiga faktor utama,
yaitu :

a. tata guna lahan,
b. kondisi topografi,
c. kondisi hidrologi.

Faktor-faktor lain yang ikut menentukan Rencana induk Drainase adalah :
a. segi teknis,
b. segi sosial,
c. institusional,
d. lingkungan,
e. segi biaya.

Secara singkat, Rencana Induk Drainase Perkotaan disusun dengan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. pengumpulan data,
b. analisa dan identitas permasalahan,
c. penyelesaian masalah,
d. pembuatan dan pemilihan alternatif.

7.1.1. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus
dilakukan antara lain :

a. pengumpulan data mengenai tata guna lahan, meliputi :
 tata guna lahan pada saat ini yang sesuai dengan RUTRK maupun tata

guna lahan di masa yang akan datang,
 rencana induk dari prasarana kota lainnya agar selaras.

b. pengumpulan data atas topografi, untuk menentukan :
 arah aliran,
 batas daerah tangkapan hujan.
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c. pengumpulan data hidrologi, yang meliputi :
 data hujan,
 data kejadian banjir di masa lalu.

d. pengenalan lapangan atau permasalahan.
melihat sendiri kondisi lapangan serta bertanya penduduk setempat yang mengalami
banjir, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan
sesungguhnya.

7.1.2. Analisa Dan Identitas Permasalahan

Dari data primer yang diperoleh, dilakukan analisa hidrolika maupun hidrologi.
Kemudian dilakukan identifikasi masalah terhadap kekurangan sistim yang telah ada,
setelah itu dapat ditetapkan langkah-langkah selanjutnya untuk perencanaan drainase
yang dimaksud.

7.1.3. Penyelesaian Masalah

Beberapa usaha untuk penyelesaian masalah dalam menangani Drainase
Perkotaan, yaitu :

a. peningkatan kemampuan sistim yang ada,
b. pengadaan kolam banjir (retention basin), untuk menahan air sementara di

suatu tempat yang selanjutnya berangsur-angsur dibuang tanpa menimbulkan
genangan yang berarti,

c. pengalihan atau pembelokan aliran air,
d. pembuatan sistim polder.

7.1.4. Pembuatan Dan Pemilihan Alternatif

Beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pemilihan
alternatif adalah sebagai berikut :

a. masalah biaya, digunakan untuk :
 pembebasan lahan,
 operasi dan pemeliharaan.

b. masalah sosial, khususnya waktu pembebasan lahan dan pembongkaran
rumah,

c. masalah lingkungan timbul karena :
 menyebabkan pencemaran,
 terjadinya aliran puncak yang lebih besar,
 dampaknya ke hilir, baik perubahan debit air maupun sedimentasi.

Rencana Induk Drainase perlu ditinjau secara berkala, apakah masih sesuai
dengan Rencana Induk Kota atau sudah banyak menyimpang karena perilaku
masyarakat. Apabila ternyata beberapa tahun terjadi penyimpangan dari Rencana
Umum Tata Ruang Kota, maka Rencana Induk ini harus disesuaikan kembali.
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7.2. Perencanaan Drainase Dan Prioritas Pelaksanaan

Pada perencanaan drainase, umumnya menentukan ukuran dan kapasitas semua
saluran pembawa, termasuk saluran terbuka dan tetutup, pipa bawah tanah, bangunan-
bangunan utama, daerah tampungan dan lainnya. Kadang dijumpai adanya
keterbatasan dana, maka dibuat skala prioritas dalam menentukan urutan
pelaksanaannya sesuai rencana induknya.

Tiga parameter yang dapat dipakai dalam menentukan skala prioritas Drainase
Perkotaan, yaitu :

a. parameter pengganggu,
b. parameter kepentingan yang terganggu,
c. parameter aspirasi dan kemampuan daerah.

Hubungan antara parameter pengganggu dengan parameter kepentingan yang
terganggu harus jelas, agar dapat dipakai dalam menganalisanya.

Parameter pengganggu adalah genangan yang diakibatkan oleh hujan, yang
ditinjau antara lain :

a. tinggi genangan,
b. luas genangan,
c. lama genangan,
d. frekuensi genangan.

Parameter kepentingan yang terganggu dalam Drainase Perkotaan adalah sebagai
berikut :

a. kerusakan harta benda yang nilainya dapat ditaksir secara langsung,
b. gangguan terhadap kegiatan perekonomian,
c. gangguan sosial dan pemerintahan, dengan terganggunya pelayanan,
d. gangguan kelancaran lalu lintas,
e. gangguan lingkungan permukiman dan kesehatan.

Parameter aspirasi dan kemampuan daerah, merupakan cerminan dari
kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan fisik. Komitmen Pemerintah Daerah,
dikaitkan dengan rencana pengembangan kota atau prioritas pengembangan kota atau
dapat pula berkaitan dengan alasan ekonomis, politis dan strategis.

Masing-masing aspek di atas serta parameternya, diberikan bobot dengan jumlah
nilai keseluruhan 100. Kemudian dilakukan perhitungan untuk masing-masing wilayah
yang akan dipilih. Bagi wilayah yang mempunyai nilai bobot tertinggi akan diberikan
prioritas utama.

Selanjutnya dilakukan studi kelayakan untuk mempertanggung jawabkan proyek
tersebut, apakah layak secara ekonomi atau tidak. Apabila ternyata studi tersebut dapat
memberikan hasil bahwa proyek yang akan dilakukan itu layak, maka selanjutnya
dilakukan perencanaan detail.
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7.3. Kriteria Desain
Sistim drainase harus secara aman dapat mengalirkan debit banjir dimana

ditentukan dengan kriteria antara lain :
a. periode ulang,
b. tanpa menimbulkan korban jiwa,
c. tanpa menimbulkan korban harta,
d. tanpa menimbulkan kerusakan bagunan drainasenya.

Dalam penentuan periode ulang, harus dipertimbangkan adanya beberapa hal
yang mendukung seperti :

a. kondisi topografi,
b. tata guna lahan,
c. resiko kerusakan yang akan terjadi,
d. pembiayaan serta keuntungan yang diperoleh.

Sebagai contoh, dalam menentukan periode ulang bagi suatu daerah dengan
tingkat kepentingan yang tinggi, seperti Pusat Pemerintahan, Pusat Kegiatan
Perekonomian, harus ditentukan dengan periode ulang yang lebih tinggi.

Periode ulang ditentukan berdasarkan luasan dari daerah tangkapan, serta besar
kecilnya suatu kota, seperti Tabel 7.1.

Tabel 7.1. : Periode Ulang Berdasar Luasan Serta Besar Kecil Suatu Kota

Tipe Kota Luas Daerah Tangkapan (ha)
10 10 – 100 100 – 500 > 500

Metropolitan 1 – 2 2 – 5 5 – 10 10 – 25
Kota Besar 1 – 2 2 – 5 2 – 5 5 – 15
Kota Sedang 1 – 2 2 – 5 2 – 5 5 – 10
Kota Kecil 1 – 2 1 – 2 1 – 2 2 – 5
Kota Kecil Sekali 1 1 1 1

Perlu dipertimbangkan juga keadaan drainase daerah hilir, apakah mampu untuk
menampung pengaliran dari daerah hulu yang direncanakan dengan periode ulang tinggi
atau tidak. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, maka akan menyebabkan masalah
di daerah hilir serta akan mengakibatkan dampak aliran air balik terhadap daerah yang
dilindungi (hulu).

Apabila penentuan periode ulang dipertimbangkan terhadap kelas jalan atau tata
guna lahan dan sarana, dapat disajikan dalam Tabel 7.2. di bawah ini.

Tabel 7.2. : Periode Ulang Berdasar Kelas Jalan dan Tata Guna Lahan, Serta Sarana

Kelas Jalan, Tata Guna Lahan &
Sarana

Periode Ulang
(tahun)

Jalan tol 10
Jalan arteri 5
Jalan kolektor 2
Jalan biasa 2
Perumahan 2 – 5
Pusat perdagangan 2 – 10
Pusat bisnis 2 – 10
Lapangan terbang 50
Sisitim drainase utama 100
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7.4. Drainase Jalan

Drainase jalan direncanakan agar mempunyai kapasitas untuk mengalirkan air
hujan yang jatuh pada badan jalan ke sistim saluran drainase di sampingnya. Sistim
drainase tesebut dapat membantu mengurangi resiko genangan air hujan pada badan
jalan.

Tinggi aliran air pada badan jalan harus dibatasi. Hubungan antara tinggi
genangan air yang diijinkan dengan kecepatan aliran air genangan seperti disajikan pada
Tabel 7.3. di bawah ini.

Tabel 7.3. : Hubungan Antara Tinggi Genangan Dengan Kecepatan Aliran Air Genangan

Kecepatan Aliran Air Genangan
(m/det)

Tinggi Genangan Yang Diijinkan
(m)

1,00 0,30
2,00 0,20
3,00 0,10

Kecepatan air maksimum saluran tepi jalan, tergantung dari kemiringan topografi
daerah tersebut. Namun demikian, kemiringan saluran yang terlalu curam juga tidak
diijinkan. Kemiringan dasar saluran tepi jalan sebaiknya tidak kurang dari 0,40 %,
sedangkan kemiringan melintang perkerasan jalan, minimum 2 %. Kemiringan melintang
perkerasan jalan arah tepi, ditentukan berdasar jenis perkerasan jalan seperti Tabel 7.4..

Tabel 7.4. : Kemiringan Melintang Arah Tepi Jalan

Jenis Perkerasan
Jalan

Kemiringan Melintang (%)

Aspal, beton 2 – 3
Kerikil 3 – 6
Tanah 4 – 6

Aliran air saluran tepi jalan akan terpotong apabila terdapat persimpangan atau
persilangan jalan. Bentuk perkerasan jalan harus diatur agar aliran air tidak terhambat
serta dapat diarahkan ke tempat yang direncanakan. Untuk jalan besar, persilangan jalan
menyebabkan genangan di badan jalan dan akan mengganggu lalu lintas. Apabila
saluran drainase meluap, maka akan terjadi genangan dan akan timbul aliran yang
memotong jalan. Berapa tinggi aliran air yang memotong badan jalan dibatasi seperti
disajikan pada Tabel 7.5. di bawah ini.

Tabel 7.5. : Tinggi Aliran Air Yang Diperbolehkan Memotong Badan Jalan

Jenis
Jalan

Kondisi Aliran
Pada Debit Desain Apabila Melebihi Debit

Desain
Biasa/lokal 0,15 m di saluran tepi jalan 0,45 m di atas aliran normal

Kolektor < 0,15 m 0,45 m di atas aliran normal
Arteri 0  0,15 m di atas as jalan
Tol 0  0,15 m di atas as jalan
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Aliran dari permukaan jalan dan bahu jalan, ditampung oleh saluran tepi jalan dan
didesain untuk menampung aliran dari daerah sekitarnya. Kecepatan aliran minimum 0,3
m/det, untuk menghindari adanya pengendapan (degradasi). Sedang kecepatan
maksimum aliran 1,5 m/det, untuk menghindari penggerusan dasar saluran (agradasi).

Tabel 7.6. : Kesepatan Maksimum Yang Diijinkan Pada Jenis-jenis Saluran

Jenis Material Saluran Kecepatan Maksimum Yang Diijinkan
(m/det)

Pasir halus 0,45
Tanah berpasir 0,50
Lumpur alluvial 0,60
Lempung alluvial 0,75
Kerikil halus 0,75
Lempung keras 1,10
Kerikil keras 120
Batu-batu besar 1,50
Pasangan batu kali 1,50
Beton 1,50

Untuk aliran air yang menyilang jalan, diperlukan gorong-gorong dengan diameter
minimum 0,60 meter, yang tertanam di bawah permukaan tanah sedalam minimum 0,60
meter.
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8. SALURAN DRAINASE PERMUKAAN

Perhitungan saluran drainase permukaan sama dengan menghitung saluran
terbuka (open channel). Sistematis perhitungan seperti pada contoh-contoh di bawah ini.

8.1. Contoh Soal

Contoh No. 1 :

Diketahui suatu kawasan yang akan didrain, mempunyai luasan 1.250 ha.
Koefisien aliran (run off) adalah 0,2. Panjang saluran utama 2.375 meter. Kecepatan
aliran saluran sebesar 0,5 m/det, sedang intensitas hujan 7,8 mm/jam. Tentukan dimensi
saluran drainase.

Jawab :

Rumus drainase permukaan : A.I..Q 

2,0
222 km50,12km10x250.1ha250.1A  

Dari Tabel 5.5. : apabila 2km50,12A  , maka didapat 995,0

jam/mm8,7I  ; ( hadet//lt3jam/mm1  )
22 kmdet//lt10x8,23hadet//lt8,238,7x3I 

Jadi besarnya       det/m92025,5det/lt25,920.550,12.10x8,23.995,0.20,0Q 32 

Luas tampang basah saluran : 2m8406,11
5,0

92025,5

V

Q
F 

f

m m h = tinggi air saluran

b

Luas trapesium sama kaki :   H.m.2bb
2

H
F 

Apabila dipakai kemiringan dinding saluran = 2, maka : 2m 

Apabila tinggi air di saluran ditetapkan : meter50,1H  , maka :

Sehingga :       3b50,16b2
2

50,1
50,1.2.2bb

2

50,1
F 

meter8973,4b50,4b.50,18406,11 

Jadi dimensi saluran drainase tersebut adalah :
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 meter00,5meter8973,4b 

 meter50,1H 

 2m 

  2.6tabelmeter70,0f 

Contoh No. 2 :

Suatu saluran mengalirkan debit 1,05 m3/det. Kecepatan aliran 0,5 m/det dan panjang
saluran 2.000 meter. Apabila dipakai saluran pipa dengan profil lingkaran dan terisi 60 %
nya, berapa dimensi pipa tersebut ?.

Jawab :

Dari Lampiran 10., apabila terisi 60 %, maka didapat 65 % Q penuh.
Sehingga pipa yang dipakai mempunyai kapasitas :

det/m6154,1)05,1(x
%65

%100
Q 3

Dari Lampiran 14. :
 det/m5,0V  ,

 km0,2meter000.2L  .

Didapat :

 00
0 /1001,0I 

 jam7,1T 

Dari Lampiran 12. :

 00
0 /1i 

 Untuk d = 1,40 m, besarnya Q = 1.810 lt/det = 1,810 m3/det > 1,6154 m3/det
 Untuk d = 1,30 m, besarnya Q = 1.285 lt/det = 1,285 m3/det < 1,6154 m3/det
 Jadi dipakai diameter pipa = 1,40 meter
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9. SALURAN DRAINASE BAWAH PERMUKAAN

9.1. Pengertian

Sebenarnya tanah juga merupakan media untuk sistim drainase, selain salurannya.
Hal tersebut dikarenakan tanah mempunyai sifat untuk meneruskan air (tanah dapat
dilalui air) yang disebut dengan tanah mempunyai sifat permeabilitas. Permeabilitas
tanah adalah kemampuan tanah untuk dilewati air atau mampu meneruskan air, yang
biasanya dinyatakan dengan satuan cm/det.

Tanah terdiri dari butiran tanah dan pori-pori tanah. Air dapat lewat melalui pori-
pori tanah. Makin padat tanah biasanya makin sulit untuk meneruskan air karena volume
pori-porinya menjadi kecil. Tetapi tanah padat mempunyai daya dukung yang tinggi.
Tanah yang kurang padat, mudah untuk meneruskan air (pori-porinya besar), tetapi daya
dukungnya kecil.

butir tanah
pori tanah

Gambar 9.1. : Butiran Tanah dan Pori Tanah

Untuk membahas tanah yang mudah meneruskan air serta mempunyai daya
dukung yang besar, dapat dilihat pada bahasan selanjutnya, dimana disajikan tentang
teknik susunan tanah yang akan dipakainya.

9.2. Mencari Besaran Permeabilitas Tanah

Untuk mengetahui nilai besaran permeabilitas suatu tanah, dilakukan percobaan di
laboratorium dengan dua cara, yaitu :

a. Constant head permeameter,
b. Falling head permeameter.

9.2.1. Constant Head Permeameter

Alat ukur constant head permeameter ini digunakan untuk memeriksa tanah yang
diperkirakan mempunyai permeabilitas yang besar.
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Gambar 9.2. : Constant Head Permeameter

Proses pemeriksaan di laboratorium, tanah dibuat kenyang air. Rumusan yang
akan dipakai adalah sebagai berikut :

V.AQ  ; dimana : i.kV 

 i.k.A dimana :
l

h
i 











l

h
.k.AQ ………………………………………….. 9.1.

Selanjutnya dilakukan antara lain :
a. Air yang keluar (sebelah kanan) ditampung dalam gelas ukur, misal dalam waktu t

menit.
b. Dicatat volume air yang masuk gelas ukur, misal volumenya adalah sebesar

t.QB  …………………………………………….. 9.2.

Persamaan 9.1. masuk ke Persamaan 9.2. menjadi :

t.
l

h
.k.AB 



















atau :

t.h.A

l.B
k  ………..………………………………. 9.3.

Dimana :
 k = permeabilitas tanah  det/cm

 B = volume air yang masuk ke dalam gelas ukur 3cm

 l = panjang sampel tanah yang diperiksa  cm

 A = luas tampang tanah yang dilalui air  2cm

 h = head = beda tinggi air di kanan dan kiri  cm

 t = lama pengukuran  menit
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9.1.2. Falling Head Permeameter

Alat ukur falling head permeameter ini dipakai untuk memeriksa suatu tanah yang
diperkirakan mempunyai permeabilitas yang kecil.

Gambar 9.3. : Falling Head Permeameter

Tanah harus kenyang air terlebih dulu.
a. Mula-mula head nya = 1h

b. Setelah t detik, head nya menjadi = 2h

c. A = luas tampang tanah  2cm

d. l = panjang tanah  cm

e. a = luas tampang pipa  2cm

Pembahasan :
 Mula-mula head = h , sehingga untuk dhdt 

 Pada saat t detik, terjadi penurunan air di pipa, sehingga :
dh.adV  …………………………………………… 9.4.

 Debit : 









l

h
.k.Ai.k.AV.AQ .

 Dalam waktu dt : dt
l

h
.k.Adt.QdV 








 …………..…. 9.5.

 Persamaan 9.4. = Persamaan 9.5.



t
la

A
k

h

h

la

dtkA

h

dh

dt
l

h
kAdha

.
.

.ln

.

..

...

2

1 





















 Sehingga didapat : 









2

1

h

h
ln.

t.A

l.a
k …………………….. 9.6.
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Tabel 9.1. : Nilai k Untuk Macam-macam Tanah

Jenis Tanah k (cm/det) Derajad Permeabilitas
Kerikil > 10

-1
High permeability

Kerikil halus, pasir 10
-1

– 10
-3

Medium permeability
Pasir sangat halus, silty sand, silt tidak padat 10

-3
– 10

-5
Low permeability

Clayey silt, clay tidak murni 10
-5

– 10
-7

Very low permeability
Clay homogin > 10

-7
Impervious

Tabel 9.2. : Permeabilitas Tanah Dari Casagrande

Jenis Tanah k (cm/det) Jenis Drainase
Clean gravel 5 – 10 Good
Clean coarse sand 0,40 – 3 Good
Clean medium sand 0,05 – 0,15 Good
Clean fine sand 0,04 – 0,02 Good
Silty sand and gravel 10

-5
– 0,01 Poor to good

Slty sand 10
-5

– 10
-4

Poor
Sandy clay 10

-6
– 10

-8
Poor

Silty clay 10
-6

Poor
Clay 10

-7
Poor

Colloidal clay 10
-9

Poor

9.3. Pergerakan Air Dalam Tanah
Air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian akan mengalir di atas

permukaan tanah (run off) dan sebagian lagi akan meresap ke dalam permukaan tanah.
Jika permukaan tanah berada pada daerah cekungan maka air hujan akan menggenang
di permukaan tanahnya. Guna mempercepat pengeringan genangan air di atas
permukaan tanah, maka pada tanah tersebut sampai kedalaman tertentu dipasang pipa-
pipa drain yang sebelah atasnya berlubang-lubang (pervorated pipe).

Genangan air h
P

V.sin

V H

                                           α 
Q

B

Gambar 9.3. : Tampang Melintang Drainase Bawah Permukaan

Dari Gambar 9.3. dapat dijelaskan bahwa kecepatan rata-rata aliran air dalam tanah adalah :

sin.VV ratarata  ………………………………………………. 9.7

Dimana :
 V = kecepatan air dalam tanah  hari/m

  = sudut yang dibentuk bidang horisontal dengan lintasan terjauh
(PQ = lintasan terjauh)
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Air genangan masuk ke dalam pori-pori tanah. Setelah tanah mengalami
kejenuhan maka air akan masuk ke dalam pipa drainase (pipa drain mulai bekerja).

Volume pori tanah yang menampung aliran air yang masuk ke dalam tanah,
diambil besaran empiris sebesar :

p.H.B.80,0I  …………………………………………………….. 9.8.

Dimana :
 I = besarnya tampungan air dalam pori  3m

 B = jarak antar pipa drain dalam tanah  m

 H = kedalaman pipa drain dari permukaan tanah  m

 p = kadar pori tanah (%)

Tabel 9.3. : Jarak Antara Pipa-pipa Drain Berdasar Klasifikasi Tanah

Soil
Classes

Procentage Of Soil Separates Depth Of
Bottom Of Drain

(feet)

Distance Between
Sub Drain (feet)Sand Silt Clay

Sand 80 – 100 0 – 20 0 – 20
3 – 4
2 – 3

150 – 300
100 – 150

Sandy loam 50 – 80 0 – 50 0 – 20
3 – 4
2 – 3

100 – 150
85 – 100

Loam 30 – 50 30 – 50 0 – 20
3 – 4
2 – 3

85 – 100
75 – 85

Clay loam 20 – 50 20 – 50 20 – 30
3 – 4
2 – 3

55 – 65
45 – 55

Sandy clay 50 – 70 0 – 70 30 – 50
3 – 4
2 – 3

40 – 45
35 – 40

Clay 0 – 50 0 – 50 30 - 100
3 – 4
2 – 3

30 – 35
25 - 30

Sand : 2 – 0,05 mm
Silt : 0,05 – 0,005 mm
Clay : < 0,005 mm

Tabel 9.4. : Jarak Antara Pipa-pipa Drain Berdasar Permeabilitas Tanah

Permeability
Class

Prmeability
Rate (inch per

hour)

Spacing For Various Depth
3 feet 4 feet 5 feet

Very slow 0,010 – 0,05 0 – 16 0 – 20 0 – 25
Slow 0,05 – 0 2 15 – 30 20 – 40 25 – 50
Moderately slow 0,2 – 0,8 30 – 60 40 – 80 50 – 100
Moderate 0,8 – 2,5 60 – 110 80 – 145 100 – 180
Moderately rapid 2,5 – 5,0 110 – 155 145 – 205 180 – 255
Rapid 5,0 – 10,0 155 – 220 205 – 290 255 – 300
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9.4. Contoh Perhitungan

Sebidang tanah dengan panjang 300 meter; didrain dengan sistim saluran bawah
permukaan (sub surface drainage), digunakan pipa yang tertanam di dalam tanah.
Letak pipa pada 3 meter di bawah permukaan tanah, sedang jarak antar pipa 8 meter.
Kondisi tanahnya :

 kecepatan air dalam tanah = 0,80 meter/hari,
 kadar pori tanah = 40 %.

Beban drainase adalah genangan air setinggi 2 meter di atas muka tanah.
Soal :

a. Berapa lama genangan akan rata dengan muka tanah ?.
b. Berapa diameter pipa ?.

Penyelesaian :

Genangan air h
P

V.sin

V H

Q
B

meter00,2h 

meter00,3H 

hari/m80,0V 

%40p 

meter543S 22 

60,0
5

3
sin 

Proses drain :
 Genangan diserap tanah sampai tanah kenyang air.
 Setelah itu pipa drain baru bekerja.

Anggapan (asumsi) :
 Sebelum ada genangan, tanah sampai sedalam pipa kondisinya tanah

kering.
 Beban drainase = genangan setinggi 2 meter; kondisinya sangat cepat (tiba-

tiba, sekonyong-konyong)

PQ = jarak terjauh dari permukaan tanah ke pipa drain = S = 5 meter

  
hari4167,10

6,0.8,0

5

sin.V

S
TT SPQ 
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Mencari volume air yang mengisi pori-pori tanah = I (per 1 meter  bidang gambar)

         3m68,740,0.3.8.80,0p.H.B.80,0I 

Volume genangan (per 1 meter  bidang gambar); sebesar jarak antar pipa drain = 'I

3m161.2.8'I 

Jawaban soal a :
 Setelah tanah jenuh air, pipa drain mulai bekerja, membutuhkan waktu dari muka

tanah terjauh sampai pipa sebesar :
T = 10,4167 hari;
volume genangan yang didrain sebesar I = 7,68 m3.

 Sisa genangan = I’ – I = 16 – 7,68 = 8,32 m3.
 Dari sisa genangan sebesar 8,32 m3, untuk volume sebesar 7,68 m3 didrain tanah

selama T = 10,4167 hari.
 Sisanya lagi sebesar = 8,32 – 7,68 = 0,64 m3 didrain tanah selama = T1.

 T1 =
68,7

64,0
x (10,4167 hari) = 0,8681 hari.

 Jadi waktu untuk genangan rata dengan permukaan tanah adalah :
o (10,4167) + (10,4167) + (0,8681)
o 21,7015 hari

Jawaban soal b :

 Kekuatan aliran pipa drainase hari/m7373,0
4167,10

68,7

T

I
q 3

 Panjang pipa = panjang tanah = 300 meter.
 Kekuatan drain pipa (L = 300 meter)   hari/m19,2217373,0.300q 3

total 

det/lt56,2
3600x24

10
19,221hari/m19,221q

3
3

total 













 Digunakan pipa drain terisi 60 %, maka dari Lampiran 10 : Kreis profil akan

didapat : det/lt938,356,2x
%65

%100
Q penuh 

 Pipa ditanam miring 3 o/oo, maka dari Lampiran 12. : didapat diameter pipa = 0,125
m, mampu mengalirkan air dengan kapasitas 4 lt/det > 3,938 lt/det.

 Dipakai pipa dengan diameter 0,125 meter.
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10. DRAINASE LAPANGAN TERBANG

Lapangan terbang atau bandar udara atau bandara (airport) adalah daerah yang
luas dan relatif datar, yang digunakan untuk terbang (take off) maupun mendarat
(landing) pesawat terbang (plane). Karena luas dan datar, maka drainase (terutama air
hujan) akan menjadi masalah, sehingga harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat
menjamin lapangan terbang bebas dari genangan air hujan (banjir).

10.1. Ciri-ciri Drainase Lapangan Terbang

Drainase lapangan terbang (landasan,runway) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 Daerah yang harus dikeringkan (didrain) luas sekali.

Panjang landasan dapat mencapai 4.000 meter.
 Permukaan daerah lapangan terbang terdiri dari beton, aspal, rumput dll.
 Tanah di bawah runway, taxi way serta appron, harus cukup kuat daya dukungnya

terhadap beban pesawat terbang yang ada di atasnya.
 Sebagian besar permukaan daerah lapangan terbang terdiri dari beton serta aspal,

sehingga air hujan akan melimpas (run off) di atas permukaan tanah. Air hujan
yang dapat meresap tanah hanya sedikit, yaitu pada bahu (shoulder) serta di
runway safety area yang berupa lapangan rumput.

 Kemiringan runway kecil sekali :
o ke arah memanjang : maksimum 1 %,
o ke arah melintang : maksimum 1,5 %,
o kemiringan shoulder ke arah melintang : maksimum 2,5 – 5 %.

Genangan air akibat hujan di atas runway, maksimum 10 cm dan harus segera
dikeringkan.

 Sistim drainase pada lapangan terbang, harus baik.
Tidak diperkenankan adanya selokan terbuka, kecuali selokan keliling
lapangan terbang (interception ditch), yang menampung air yang akan
memasuki lapangan terbang (dari luar, daerah sekeliling).
Jadi sistim drainasenya merupakan gabungan dari surface drainage dan sub
surface drainage.

Air hujan yang melimpas di atas runway, taxiway dan shoulder, dialirkan masuk ke dalam
lubang-lubang inlet yang terletak 50 meter dari runway (di daerah shoulder). Dari inlet, air
dialirkan ke luar lewat pipa-pipa beton di dalam tanah ke outfall dan diteruskan ke interception
ditch.

Jika interception ditch terletak di ujung runway, maka harus dibuat
konstruksi selokan tertutup dari beton.

 Dianjurkan memilih lokasi lapangan terbang yang memiliki drainase alamiah yang
baik, yaitu tanahnya mudah mendrain genangan, sehingga selokan-selokan dan
bangunan-bangunan drainase lainnya yang harus dibuat tidak terlalu banyak.
Arah aliran air hujan di atas tanah harus dilihat, untuk menentukan arah
kemiringan runwaynya.
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Gambar 10.1. : Sistim Drainase Lapangan Terbang

 Selokan-selokan drainase lapangan terbang, didesain dengan intensitas hujan 1
kali dalam 5 tahun terlampaui (Q5th). Hal tersebut penting, untuk keamanan
konstruksi bangunan di lapangan terbang serta keselamatan pesawat yang take
off maupun landing.

10.2. Tujuan Drainase Lapangan Terbang

Adapun tujuan diadakannya drainase lapangan terbang tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Mengurangi air yang masuk ke dalam tanah, sehingga daya dukung tanah mampu
untuk dapat mendukung beban pesawat yang sangat berat (mencapai 150 ton).

b. Mencegah terjadinya genangan air pada runway dan taxiway yang dapat
mengganggu pesawat pada saat take off dan landing.

c. Menjaga seluruh daerah lapangan terbang, termasuk terminal building, agar tidak
tergenang air.
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10.3. Lay out Drainase Lapangan Terbang

Gambar 10.2. : Rencana Sistim Drainase Lapangan Terbang

Gambar 10.2. di atas, adalah denah lapangan terbang dengan runway silang dan taxiway;
yang dipadukan dengan peta topografi. Gambar 10.2. tertampang jelas sistim drainase dengan
inlet, outlet dan outfall serta storm drain. Batas-batas daerah drainasenya tampak jelas pada
gambar 10.2.

Gambar 10.3. : Konstruksi Embankment Protector Dengan Inlet dan Outlet
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Gambar 10.4. : Potongan Melintang Runway

Gambar 10.5. : Inlet dan Outlet Drainase pada Shoulder

Gambar 10.6. : Drainase Bawah Permukaan Pada Runway
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Gambar 10.7. : Bahu (shoulder)

10.4. Contoh Soal

Gambar 10.8. : Denah Inlet Drainase Lapangan Terbang

Dimensi inlet saluran drainase lapangan terbang dengan denah seperti Gambar 10.7. :

 Luasan runway = 2m500.2100.
2

50


 Luasan shoulder =   2m000.10100.5050 

 Total luasan = A = ha50,12m500.12000.10500.2 2 

 Mencari total :

  19,095,0.
500.12

500.2
runwayrunway  

  24,030,0.
500.12

000.10
shouldershoulder  

43,024,019,0total 

 Mencari durasi hujan :
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%40%19,44%100.
43,0

19,0
19,0 irunwayairkedap  

Lampiran 2 :
%43total 

%40airkedap 

'15t:didapat hujan 

 Mencari  :

Lampiran 3 :

'15thujan 

222 km1km0125,0m500.12FA 

982,0:didapat  

 Mencari I :
Lampiran 1 :

'15thujan 

sekali dalam 5 tahun
23 kmdet//m48I 

 Mencari Q :

      det/m2534,010x500.12.48.982,0.43,0A.I.Q 36  

 Mencari dimensi inlet :
det/m2534,0Q 3

V

Q
AA.VQ 

Apabila V diambil 0,5 m/det, maka : 2m5068,0
5,0

2534,0
A 

Lubang inlet = 50 %

  22
inlet m21,1m0136,15068,0.

50

100
A 

Dipakai inlet : 2m21,110,1x10,1 

1,10 x 1,10
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11. DRAINASE JALAN KERETA API

Terdapat 3 (tiga) jenis drainase jalan rel yaitu:

a. Drainase permukaan (surface drainage)

b. Drainase bawah permukaan (sub-surface drainage)

c. Drainase lereng (slope drainage)

1. DRAINASE PERMUKAAN

Drainase permukaan dibuat dimaksudkan untuk mengalirkan atau membuang air yang ada

dipermukaan tanah daerah jalan rel, meskipun demikian pembuangan akhir air, dari

system drainase permukaan ini tidak boleh mengganggu pihak lain sesuai dengan

maksud dan tujuan dibuatnya drainase permukaan, Perencanaan dan perancangann

drainase permukaan dipengaruhi oleh keadaan topografi.

Terdapat 2 (dua) jenis drainase permukaan, yaitu:

a. Drainase memanjang (side-ditch), yaitu drainase permukaan yang letaknya di

samping dan memanjang arah jalur jalan rel.

b. Drainase melintang (cross-drainage), yaitu drainase permukaan yang letak dan

arahnya melintang arah jalur jalan rel.

Data yang diperlukan untuk perencanaan dan Perancangan:

a. Curah hujan

b. Topografi

c. Tata guna lahan setempat

d. Sifat karakteristik tanah setempat

Bentuk potongan melintang drainase memanjang:

a. Trapesium

b. Kotak atau persegi

c. Segitiga

d. Busur lingkaran

Drainase melintang dapat berupa:

a. Gorong-gorong
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b. Jembatan pelat

Potongan melintang gorong-gorong dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Bulat

b. Busur lingkaran atau bagian dari bulat telur

c. Kotak atau persegi

Agar drainase dapat berfungsi dengan baik, pada dasarnya saluran drainase harus

tahan terhadap hal-hal berikut:

a. Karakteristik/kondisi setempat yang dapat merusak saluran

b. Gaya-gaya yang akan bekerja pada saluran yang dimaksud

Saluran melintang harus terbuat dari bahan yang kuat, misalnya dengan perkuatan

susunan batu yang diplester, beton, dsb, dan harus menggunakan tutup yang kuat,

diantaranya:

a. Beton bertulang

b. Baja bergelombang

Kemiringan saluran drainase dan kecepatan aliran pembuangan air yang terjadi harus

sedemikian sehingga tidak menimbulkan kerusakan saluran, tetapi jangan sampai

terjadi endapan pada saluran drainase tersebut.

Pada perancangan saluran terbuka drainase permukaan, harus dipenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut:
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a. Dimensi penampang/potongan melintang harus cukup besar untuk membuang air

yang ada di permukaan yang akan dibuang/dialirkannya.

b. Apabila dari perhitungan yang dilakukan telah diperoleh tinggi air perancangan,

maka tinggi saluran masih harus ditambah dengan ambang bebas (free board)

yang penentuannya mendasarkan pada loncatan air hidraulik ditambah dengan

ambang tambahan minimum sebesar 15 cm. Lihat gambar 6.1.

c. Koefisien kekasaran saluran ditentukan berdasarkan atas jenis permukaan

salurannya, yang sebagai petunjuk dapat digunakan table 6.2.

Besarnya debit air yang harus dibuang dengan system drainase permukaan ini

bergantung pada:

a. Luas daerah yang aliran airnya akan menuju jalan rel

b. Intensitas hujan daerah setempat

c. Koefisien pengaliran daerah setempat

Pada perancangan teknik saluran melintang dan gorong-gorong secara umum harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tinggi timbunan

b. Bentuk timbunan

c. Bentuk saluran

d. Ketinggian air
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e. Debit aliran

f. Pemeliharaan

Secara spesifik untuk perancangan saluran melintang dan gorong-gorong pada jalan

rel perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a. Apabila saluran melintang bertemu dengan saluran memanjang, pada pertemuan

tersebut harus dipasang bak penampung tanah (sand trap)

b. Tanah disekeliling bidang saluran melintang harus dipadatkan dengan baik dan

benar, sesuai dengan pemadatan yang diperlukan untuk badan jalan rel.

c. Untuk keperluan kemudahan dalam pemeliharaan, minimum ukuran diameter atau

alas saluran ialah 60 cm.

d. Tidak boleh terjadi kebocoran atau rembesan air, baik karena bahan atau

sambungan. Kebocoran dan rembesan air akan melemahkan badan jalan rel di

bawah saluran.

2. DRAINASE BAWAH PERMUKAAN

Tujuan drainase bawah permukaan jalan rel untuk menjaga elevasi muka air tanah tidak

mendekati permukaan tanah tempat badan jalan rel berada.

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, pada badan jalan rel berupa permukaan asli

dan galian, ketebalan bagian badan jalan rel setebal minimum 75 dari dasar balas

harus selalu dalam keadaan kering (lihat gambar 6.2)

Konstruksi drainase bawah permukaan biasanya berupa pipa berlubang yang

dipasang di bawah permukaan di pinggir kanan atau kiri badan jalan rel. Pipa

berlubang ini diletakkan di atas lapisan pasir setebal  10 cm, kemudian secara
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berurutan di atasnya dihamparkan (dan dipadatkan) kerikil dengan ketebalan lebih dari

15 cm, di atas lapisan kerikil tersebut dihamparkan bahan kedap air.

Selain itu saluran pipa berlubang harus dilindungi oleh bahan filter yang bahannya

dapat dipilih dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Ukuran partikel filter

tergantung pada ukuran partikel bahan badan jalan rel dan ukuran lubang-lubang

dinding pipa. Gambar di bawah dapat digunakan untuk gradasi partikel filter yang

digunakan.

Beberapa data yang diperlukan untuk perencanaan dan perancangan drainase bawah

permukaan ialah:

a. Elevasi muka air tanah pada saat musim basah/penghujan.

b. Koefisien permeabilitas tanah setempat

c. Elevasi dan kemiringan lapisan kedap air yang ada.

3. DRAINASE LERENG

Drainase lereng jalan rel dibuat dengan maksud dan tujuan di bawah ini:
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a. Sebagai upaya untuk mencegah agar air permukaan yang berasal dari punggung

lereng tidak mengalir secara deras, karena aliran yang deras dapat mengakibatkan

gerusan pada permukaan dan kaki lereng.

b. Mencegah terjadinya rembesan air dari permukaan lereng ke dalam badan jalan

rel, karena rembesan yang terjadi dapat menyebabkan lereng longsor secara

mendadak dan atau memperlemah badan jalan rel.

Terdapat empat jenis drainase lereng, yaitu:

a. Selokan punggung, berupa saluran terbuka yang memanjang di punggung lereng

b. Selokan tengah, berupa saluran terbuka yang memanjang di tengah lereng

c. Selokan penangkap, berupa saluran terbuka yang memanjang di kaki lereng

d. Drainase kombinasi, yaitu kombinasi antara drainase tegak lurus dan drainase

miring.
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4. DRAINASE DI EMPLASEMEN

Kondisi spesifik terjadi di emplasemen, yaitu terdapat banyak jalur (track) yang

berdampingan. Contoh kalau stasiun Gambir atau stasiun Kota disana tracknya

berdampingan satu sama lainnya, sehingga untuk mendapatkan pembuangan air yang

baik dapat dibuat saluran dari pipa dengan dinding berlubang-lubang atau saluran

yang terbuat dari batu kosong, seperti dapat dilihat pada gambar 6.6. dan pada
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Gambar 6.6 (a) dapat dilihat bahwa pada tiap-tiap track dibawahnya dibuatkan

saluran drainase, sedangkan pada gambar 6.6 (b) diperlihatkan penggunaan satu

saluran drainase untuk fasiltas drainase dua buah track yang berdampingan.
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12. DRAINASE LAPANGAN OLAH RAGA

Stadion olah raga atau stadion utama (main stadium), umumnya digunakan untuk
olah raga sepak bola serta atletik. Lapangan sepak bola terletak di tengah yang juga
digunakan untuk lomba atletik, dikelilingi jalur lari (running track).

Lapangan sepak berupa lapangan rumput, sedangkan jalur lari berupa tanah campuran
dengan syarat-syarat tertentu.

Guna mencegah air dari luar masuk ke stadion, di sekeliling stadion dibuat selokan terbuka
(di luar stadion). Sedangkan di dalam stadion, di tepi lapangan dibuat selokan keliling untuk
mendrain air hujan ke luar stadion.

12.1. Lapangan Sepak Bola

Adapun syarat-syarat untuk mendrain air hujan pada lapangan sepak bola ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :

 Dasar drainasenya adalah infiltrasi, bukan run off; sehingga digunakan sistim
sub surface drainage dengan memasang pipa-pipa drain di bawah tanah.

 Daya resap tanah harus baik, sehingga dapat berlangsung dengan baik dan
tidak terjadi genangan air hujan.

 Tanah tidak boleh tererosi, run off kecil, kemiringan lapangan (i) kecil  0,007.
 Rumput harus selalu tumbuh dengan baik.
 Sekeliling lapangan sepak bola yang berbatasan dengan jalur lari, dibuat

collector drain berupa pipa yang berlubang-lubang untuk menampung air yang
meresap ke dalam tanah pada daerah tertentu.

Gambar 12.1. : Denah Lapangan Olah Raga dan Collector Drain
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Gambar 12.2. : Susunan Lapisan Tanah Lapangan Sepak Bola

Susunan lapisan tanah untuk lapangan sepak bola agar mudah meresapkan
genangan air hujan adalah sebagai berikut :

 Bagian atas berupa rumput yang harus dipelihara.
 15 cm di bawahnya (top layer), berupa campuran 2(4) pasir urug : 1 pupuk

kandang.
 10 di bawahnya, berupa urugan : 50 % pasir + 25 % silt + 25 % clay.
 5 cm di bawahnya, berupa pasir murni.
 5 cm di bawahnya lagi, berupa kerikil halus ( butir 3 – 10 mm).
 10 – 20 di bawahnya, berupa kerikil kasar (koral  10 – 20 mm)

Sedangkan angka permeabilitasnya adalah :
 Pasir urug : det/mm10.2k 4 .
 Pasir urug 4 : pupuk kandang 1 : det/mm028,0k  .

 Pasir urug 2 : pupuk kandang 1 : det/mm053,0k 

12.2. Jalur Lari (running track)

Untuk jalur lari agar air hujan dapat didrain dengan baik, maka syarat yang harus
dipakai adalah :

 Tanah harus kuat, tidak lembek.
 Daya resap tanah harus baik.
 Tanah tidak boleh melekat pada sepatu lari.
 Run off kecil, dengan kemiringan tanah = 0,07; sehingga tidak mudah tererosi

oleh air hujan.
 Lapisan ijuk tidak terlalu tebal, karena akan melenting kalau dipakai lari.
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Gambar 12.3. : Susunan Lapisan Tanah Untuk Jalur Lari

Susunan lapisan tanah untuk jalur lari agar mudah meresapkan genangan air hujan
adalah sebagai berikut :

 8 cm (top layer) berupa campuran khusus (special mixture), terdiri atas :
o pecahan genting halus ( butiran < 5 mm), dimaksudkan agar sifat

drainase bagus, kuat serta keras,
o campurannya = 50 % pasir : 25 % silt : 25 % clay,
o kapur sebagai bahan pengikat campuran tersebut, serta tidak lembek jika

kenyang air.
 2 –3 cm di bawahnya berupa lapisan ijuk.
 5 cm di bawahnya, berupa lapisan sintel (bubuk sisa pembakaran batu bara).
 5 cm di bawahnya lagi, berupa kerikil halus ( butiran 3 – 10 mm).
 20 cm paling bawah, berupa lapisan batu karang ( 3 – 10 mm serta  10 – 20

mm).
Special mixture dapat diganti dengan ramuan cokes (arang batu yang sudah

dipakai), tetapi warna witamnya kurang menarik. Susunan lapisan lain, yang dapat
dipakai adalah seperti Gambar 12.4. di bawah ini.

Gambar 12.4. : Susunan Lapisan Tanah Untuk Jalur Lari (alternatif)

Special mixture pada Gambar 12.4. di atas adalah :
o diameter butir < 5 mm + kapur, harus memenuhi syarat gradasi agar drainasenya

baik.
o Analisa hasil ayakan seperti berikut :
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12.3. Contoh Soal

Sebuah lapangan sepak bola yang merupakan bagian dari main stadion, perlu
diberi drainase resapan (ke bawah tanah). Drainase ini harus cukup andal, agar pada
waktu hujan yang normal, permainan masih dapat diteruskan. Untuk itu harus ada
perbaikan tanah setebal  0,60 meter, yang terdiri dari :

o paling atas atau top layer, setebal 15 cm, terdiri atas pasir urug dan pupuk
kandang, dengan perbandingan 2 : 1 (agar rumput masih dapat tumbuh subur
dan baik)

o di bawahnya ada lapisan pasir urug 10 cm,
o kemudian di bawahnya lagi ada lapisan pasir murni setebal 5 cm,
o seterusnya setebal 5 cm ada lapisan kerikil  5mm,
o akhirnya sebagai lapisan paling bawah setebal 20 cm, ada batu koral dengan 

20 mm.

Kecepatan air meresap ke dalam lapisan tersebut = 6m/hari. Kadar pori = 40 %. Ditanam
pipa-pipa drain sedalam 0,60 meter dan berjarak 5 meter satu sama lain, memanjang antar tiang
goal dengan kemiringan pipa 0,01. Panjang pipa drain keseluruhan = 120 meter.

Pertanyaan :
a. Hitunglah diameter pipa drain yang dipakai !.
b. Gambarlah konstruksi sistim drainase !.
c. Tata selokan secara keseluruhan !.

Penyelesaian :

Kelebihan air yang tidak meresap akan mengalir melalui permukaan, masuk ke
selokan keliling (collector drain). Aliran permukaan diberi kemiringan 0,07.

a. Menghitung diameter pipa drain.

P

0,60
V

Q 

2,50 2,50
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%40p 

hari/m6V 

   
23,0

61,6

60,0

60,050,2

60,0
sin

22





  hari/m38,123,0.6sin.VVPQ  

Jarak antar pipa drain = B

Panjang pipa drain = L

Kedalaman pipa = H

Waktu untuk meresapkan air dari P ke Q adalah :

hari86,1
38,1

61,6
TPQ 

Volume pori tanah yang terisi air :
          3m2,115%40.60,0.5.120.80,0p.H.B.L.80,0I 

Kapasitas drain pipa sepanjang 120 meter :

 
det/lt717,0det/3m10.17,7

3600x24.86,1

2,115

T

I
Q 4

PQ
120  

Direncanakan pipa drain hanya terisi 30 %, maka sesuai Lampiran 10 :

  det/lt585,3717,0.
20

100
Q pipa 

Kemiringan pipa = 0,01 =100/00 dengan lampiran 13 didapat :
meter125,0det/lt7det/lt585,3Q  

  pipa drain = 0,125 meter = 12,50 cm.

b. Gambar konstruksi drainase
Untuk susunan lapisan tanahnya sebagai berikut :
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Sedang susunan pipa drain yang tertanam dalam tanah adalah sebagai berikut :

c. Tata selokan secara keseluruhan
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13. DRAINASE UNTUK MEMBERANTAS NYAMUK

Siklus kehidupan nyamuk :

telur

nyamuk jentik-jentik

kepompong

Nyamuk bertelur. Dari Telur menjadi jentik-jentik. Dari jentik-jentik menjadi kepompong
dan akhirnya berubah menjadi nyamuk.

Telur  Jentik-jentik  kepompong, terjadi di air.

Di genangan air, rawa-rawa, hutan berawa, kolam-kolam, parit-parit; bahkan di bak mandi
dan tempat penyediaan air, nyamuk dapat bertelur dan berkembang biak.

Dengan melakukan pengeringan terhadap genangan air, siklus kehidupan nyamuk dapat
diputus, di samping pemberantasan nyamuk secara langsung dengan insektisida dan larvasida

Cara mengeringkan air genangan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
a. mengalirkan air genangan tersebut,
b. meresapkan air genangan ke dalam tanah dengan sistim sub surface drainage

(dengan menggunakan pipa-pipa drain di bawah tanah)

Siklus kehidupan nyamuk 7 – 10 hari.

Guna menghitung kapasitas drainase per hari, perlu ditinjau mengenai lama hujan dan deras
hujan.

Tabel 12.1. : Data Hujan

Lama Hujan Intensitas (mm) Deras Hujan Per Hari
1 hari 286

hari/mm286
1

286


5 hari 362
hari/mm4,72

5

362


10 hari 599
hari/mm9,59

10

599


20 hari 1.053
hari/mm65,52

20

053.1
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Sistim drainase untuk memberantas nyamuk, terdiri atas dua macam keadaan, yaitu :
1. Jenis nyamuk yang bertelur pada waktu tidak hujan

lama hujan genangan 10 hari

Lama pengeringan = lama hujan + 10 hari

Lama Hujan Lama
Pengeringan

Intensitas
(mm)

Pengeringan Per-
Hari

1 hari 1 + 10 = 11 286
hari/mm26

11

286


5 hari 5 + 10 = 15 362
hari/mm13,24

15

362


10 hari 10 + 10 599
hari/mm95,29

20

599


20 hari 20 + 10 1.053
hari/mm10,35

30

053.1


2. Jenis nyamuk yang bertelur pada waktu hujan dan tidak hujan

hujan

10 hari lama genangan = 10 hari

Lama Hujan Lama Pengeringan Intensitas
(mm)

Pengeringan Per-
hari

1 hari 10 hari 286
hari/mm6,28

10

286


5 hari 10 hari 362
hari/mm2,36

10

362


10 hari 10 hari 599
hari/mm9,59

10

599


20 hari 10 hari 1.053
hari/mm65,52

10

053.1
.

20

10
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14. DRAINASE POLDER

Polder adalah suatu daerah yang dikelilingi tanggul atau tanah tinggi, agar air
banjir dapat dicegah dan pengaturan air di dalamnya dapat dikuasai tanpa pengaruh di
luarnya.
Tipe-tipe polder yang dikenal adalah sebagai berikut :

a. Polder yang diperoleh dengan cara reklamasi suatu daerah rawa, daerah air payau
dan tanah-tanah basah.

b. Polder yang dilindungi tanggul memanjang searah sungai.
c. Polder akibat pembendungan atau penanggulan di daerah muara sungai.
d. Polder yang terbentuk akibat proses subsidence perlahan-lahan dari muka tanah

semula menjadi tanah rendah di bawah muka air laut rata-rata.

Dengan demikian lahan yang biasanya di polder adalah tempat yang praktis selalu tergenang air.
Dengan demikian tanah mempunyai sifat kurang matang (tidak subur), ada kendala-kendala
tertentu seperti kemungkinan terdapatnya pirit di bawah permukaan tanah yang dapat menjelma
menjadi tanah sulfat masam kalau ada drainase yang berlebihan.

Daya dukung tanahnya kecil, sehingga sebagai perletakan pondasi kurang menguntungkan.
Sehingga untuk berikutnya, apakah untuk digunakan sebagai lahan pertanian, atau untuk
pemukiman serta untuk tujuan yang lainnya; maka pada lahan tersebut harus diusahakan satu
teknik drainase yang tepat.

Karena tanah biasanya lebih rendah dari lahan sekitarnya, maka teknik yang tepat dengan cara
membuat polder. Artinya, bidang tanah tersebut harus diisolasi dari pengaruh pemberatan
(beban) air sekitarnya, yaitu dengan membuat tanggul keliling. Satu-satunya jalan untuk
mengeringkan lahan tersebut harus dipompa. Namun sebaliknya tidak boleh teradi drainase
berlebihan, karena akan menyebabkan kerusakan tanah.

Yang dinamakan drainase berlebihan adalah menurunkan permukaan air yang berlebihan serta
kecepatan aliran (tanah masih lembek yang menyebabkan erosi). Dengan demikian perhitungan
harus didasarkan pada kondisi dengan persyaratannya seperti di atas. Jadi ada semacam waktu
kesejangan dimana lahan masih dalam proses reklamasi sehingga belum dapat dihuni atau
dimanfaatkan untuk keperluan lain.

Baik drainase permukaan maupun drainase bawah permukaan, keduanya
bermuara pada kolam tando. Dari kolam tando, air dibawa ke luar. Kadang dibantu
dengan bangunan duiker atau sistim limpasan ambang.

Hujan di Indonesia jauh lebih banyak dan lebih deras dari daerah lain. Di
Indonesia, drainase dengan pompa saja tidak memuaskan karena kapasitas pompa
terbatas. Satu-satunya penyelesaian digunakan kombinasi antara pompa dan kolam
retensi (boezem)
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Gambar 14.1. : Konsep Drainase Polder

Gambar 14.2. : Detail Kolam Pengumpul
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CONTOH KASUS POLDER
Analisis Debit Banjir

Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan laju aliran puncak(debit banjir)metode yang
digunakan pada suatu lokasi lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan data,
Dengan Metode Rasional

Q = 0,278 . C . I . A
Dimana : Q = Debit banjir (m3/det)

C = Koefisien pengaliran

I = Intensitas hujan (mm/jam)

A = Luas Daerah Aliran (km2)

Tabel IV.6 Koefisien Pengaliran (C)
Tipe daerah

aliran
Keterangan Koefisien C

Perumputan Tanah gemuk 2-7 % 0.18 - 0.22

Busines Daerah kota lama 0.75 - 0.95

Daerah pinggiran 0.50 - 0.70

Perumahan Single famaly 0.3 - 0.5

Terpisah penuh 0.4 - 0.6

Tertutup/rapat 0.6 - 0.7

Apartemen 0.5 - 0.7

Industri Ringan 0.5 - 0.8

Berat 0.6 - 0.9

Untuk kawasan bintaro sektor 5 yang merupakan kawasan rumah warga yang cukup

rapat,maka jika merujuk pada tabel di atas kawasan tersebut masuk kedalam tipe daerah aliran

perumahan yang tertutup (rapat) dengan nilai koefisien sebesar 0,7.

- Analisa Debit Banjir Saluran Drainase hujan periode ulang 5 tahun Jl, Puyuh Barat.

Diketahui :

Luas Catcman Area (A) = 7,0 Ha

Koefisien Pengaliran (C) = 0,7

Waktu Awal (t0) = 10 menit

Panjang Saluran (L) = 800 meter

Kecepatan rata-rata/velocity (V) = 1,5 m/det

Hujan Rencana Kala Ulang 5 tahun (Xt) = 151.39 mm
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Ditanya :

 td = ? tc = ? Cs = ? It = ?

 Qin = ?

Penyelesaian :

 Waktu pengaliran sepanjang saluran :

td = = = 8,88 menit

 Waktu kosentrasi :

tc = t0 + td = 10 + 8,88 = 18,88 menit = 0,31 jam

 Koefisien Penyimpangan :

Cs = = = 0,8

 Intensitas Hujan :

I

I

= 114,58 mm/jam

 Debit Air yang masuk :
Q = 0,278 . C . Cs. I . A

= 0,278 x 0,7 x 0,8 x 114,58 x 0,07
= 1,25 m3/det

- Analisa Debit Banjir Saluran Drainase hujan periode ulang 5 tahun Jl, Puyuh Timur

Diketahui :

Luas Catcman Area (A) = 2,0 Ha

Koefisien Pengaliran (C) = 0,7

Waktu Awal (t0) = 10 menit

Panjang Saluran (L) = 800 meter

Kecepatan rata-rata/velocity (V) = 1,5 m/det

Hujan Rencana Kala Ulang 5 tahun (Xt) = 151,39 mm
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Ditanya :

 td = ? tc = ? Cs = ? It = ?

 Qin = ?

Penyelesaian :

 Waktu pengaliran sepanjang saluran :

td = = = 8,88 menit

 Waktu kosentrasi :

tc = t0 + td = 10 + 8,88 = 18,88 menit = 0,31 jam

 Koefisien Penyimpangan :

Cs = = = 0,8

 Intensitas Hujan :

I

I

= 114,58 mm/jam

 Debit Air yang masuk :
Q = 0,278 . C . Cs. I . A

= 0,278 x 0,7 x 0,8 x 114,58 x 0,02
= 0,36 m3/det

4.3 Analisis Polder dan Pompa
Sitem Polder adalah suatu cara penmanganan banjir dengan bangunan fisik,yang meliputi

sistem drainase,kolam retensi serta pompa sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan.

 Volume tampungan pada saluran sesuai perencanaan

Tabel IV.7 Volume Saluran Bintaro Sektor 5

Nama Area B (m) h (m)
Panjang
saluran

volume (m3)

C.A Puyuh
barat 3 1,5 800 3600

C.A Puyuh
timur 2 1 800 1600
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 Volume tampungan pada Kolam Retensi Yang di sediakan

Tabel IV.8 Volume Tapungan Pada Kolam Retensi

Volume
Rencana

Panjang (m) Lebar (m) Tinggi (m) Volume (m3)

C.A Puyuh
barat 16 6 5 480

C.A Puyuh
timur 9 5 5 225

Gambar IV.3 Peta Situasi Perencanaan

 Kapasitas Pompa

- Data yang digunakan adalah data yang di peroleh dari analisa debit banjir saluran drainase

hujan periode 5 tahun untuk area C.A Puyuh Barat

Diketahui :

Waktu pengaliran sepanjang saluran ( td ) = 8,88 menit

Waktu kosentrasi ( tc ) = 18,88 menit

Hujan Rencana Kala Ulang 5 tahun (Xt) = 151,39 mm

Saluran
Perimer

POLDER

POLDER
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Intensitas Hujan = 114,58 mm/jam

Debit Air yang masuk (Qin ) = 1,25 m3/det

Dari data Hidrodraf diatas dihitung kumulatif Volume Aliran Air yang masuk, Hasilnya

seperti terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.9 Komulatif Volume Aliran Masuk Qin durasi Tc

komulati

f Waktu

Aliran

Masuk

Rata-rata

Aliran Masuk
At

Volume
Kumulatif

Volume

(menit) (m3/det) (m3/det) (m3) (m3)
0 0.00 0.00
2 0.13 0.065 120 7.80 7.80
4 0.26 0.195 120 23.40 31.20
6 0.4 0.330 120 39.60 70.80
8 0.53 0.465 120 55.80 126.60
10 0.66 0.595 120 71.40 198.00
12 0.79 0.725 120 87.00 285.00
14 0.93 0.860 120 103.20 388.20
16 1.06 0.995 120 119.40 507.60
18 1.19 1.125 120 135.00 642.60

18.88 1.25 1.220 120 146.40 789.00
20 1.2 1.225 120 147.00 936.00
22 1.11 1.155 120 138.60 1,074.60
24 1.02 1.065 120 127.80 1,202.40
26 0.98 1.000 120 120.00 1,322.40
28 0.84 0.910 120 109.20 1,431.60
30 0.75 0.795 120 95.40 1,527.00
32 0.65 0.700 120 84.00 1,611.00
34 0.56 0.605 120 72.60 1,683.60
36 0.47 0.515 120 61.80 1,745.40
38 0.38 0.425 120 51.00 1,796.40
40 0.29 0.335 120 40.20 1,836.60
42 0.2 0.245 120 29.40 1,866.00
44 0.11 0.155 120 18.60 1,884.60
46 0.02 0.065 120 7.80 1,892.40

46.46 0 0.010 120 1.20 1,893.60
48 -0.02 (0.010) 120 (1.20) 1,892.40
50 -0.05 (0.035) 120 (4.20) 1,888.20
52 -0.07 (0.060) 120 (7.20) 1,881.00
54 -0.1 (0.085) 120 (10.20) 1,870.80
56 -0.12 (0.110) 120 (13.20) 1,857.60
58 -0.15 (0.135) 120 (16.20) 1,841.40
60 -0.18 (0.165) 120 (19.80) 1,821.60
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Gambar IV.4 Grafik Hidrograf Aliran Masuk

Dari data diatas dihitung Volume kolam retensi dan kapasitas Pompanya dicoba dengan

menggunakan dua pompa yaitu pompa bekapasitas 0,3 m3/det dan pompa yang berkapasitas 0, 6

m3/det seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Qin = 1,25 m3/det
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Tabel IV.10 Analisa volume kolam retensi dan kapasitas pompa

0,3 m3/det 0,6 m3/det 0,3 m3/det 0,6 m3/det

0 0

2 7.80 36 72 (28.20) (64.20)

4 31.20 72 144 (40.80) (112.80)

6 70.80 108 216 (37.20) (145.20)

8 126.60 144 288 (17.40) (161.40)

10 198.00 180 360 18.00 (162.00)

12 285.00 216 432 69.00 (147.00)

14 388.20 252 504 136.20 (115.80)

16 507.60 288 576 219.60 (68.40)

18 642.60 324 648 318.60 (5.40)

18.88 789.00 339.84 679.68 449.16 109.32

20 936.00 360 720 576.00 216.00

22 1,074.60 396 792 678.60 282.60

24 1,202.40 432 864 770.40 338.40

26 1,322.40 468 936 854.40 386.40

28 1,431.60 504 1008 927.60 423.60

30 1,527.00 540 1080 987.00 447.00

32 1,611.00 576 1152 1,035.00 459.00

34 1,683.60 612 1224 1,071.60 459.60

36 1,745.40 648 1296 1,097.40 449.40

38 1,796.40 684 1368 1,112.40 428.40

40 1,836.60 720 1440 1,116.60 396.60

42 1,866.00 756 1512 1,110.00 354.00

44 1,884.60 792 1584 1,092.60 300.60

46 1,892.40 828 1656 1,064.40 236.40

46.46 1,893.60 836.28 1672.56 1,057.32 221.04

48 1,892.40 864 1728 1,028.40 164.40

50 1,888.20 900 1800 988.20 88.20

52 1,881.00 936 1872 945.00 9.00

54 1,870.80 972 1944 898.80 (73.20)

56 1,857.60 1008 2016 849.60 (158.40)

58 1,841.40 1044 2088 797.40 (246.60)

60 1,821.60 1080 2160 741.60 (338.40)

Volume Kumulatif

Pompa

Volume Kumulatif Kolam

Retensi
Kumulatif

waktu (menit)

Kumulatif

Volume(m3)
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Gambar IV.5 Grafik Kumulatif aliran

Dari hasil analisa diatas dengan kapasitas pompa sebesar 0,6 m3/detik diperlukan tampungan

= 459,60 m3 sedangkan tampungan yang di sediakan = 480 m3 di perlukan pemasangan waterstop

sehingga pemompaan berhenti pada waktu tampungan 9,00 m3

- Data yang digunakan adalah data yang di peroleh dari analisa debit banjir saluran drainase

hujan periode 5 tahun untuk area C.A Puyuh Timur

Diketahui :

Waktu pengaliran sepanjang saluran ( td ) = 8,88 menit

Waktu kosentrasi ( tc ) = 18,88 menit

Hujan Rencana Kala Ulang 5 tahun (Xt) = 151,39 mm
Intensitas Hujan = 114,58 mm/jam

Debit Air yang masuk (Qin ) = 0,36 m3/det

Dari data Hidrodraf diatas dihitung kumulatif Volume Aliran Air yang masuk, Hasilnya

seperti terlihat dari tabel di bawah ini :
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komulati

f Waktu

Aliran

Masuk

Rata-rata

Aliran Masuk
At Volume

Kumulatif

Volume

(menit) (m3/det) (m3/det) (m3) (m3)
0 0.00 0.00
2 0.04 0.020 120 2.40 2.40
4 0.08 0.060 120 7.20 9.60
6 0.11 0.095 120 11.40 21.00
8 0.15 0.130 120 15.60 36.60
10 0.19 0.170 120 20.40 57.00
12 0.23 0.210 120 25.20 82.20
14 0.27 0.250 120 30.00 112.20
16 0.31 0.290 120 34.80 147.00
18 0.34 0.325 120 39.00 186.00

18.88 0.36 0.350 120 42.00 228.00
20 0.35 0.355 120 42.60 270.60
22 0.32 0.335 120 40.20 310.80
24 0.29 0.305 120 36.60 347.40
26 0.27 0.280 120 33.60 381.00
28 0.24 0.255 120 30.60 411.60
30 0.22 0.230 120 27.60 439.20
32 0.19 0.205 120 24.60 463.80
34 0.16 0.175 120 21.00 484.80
36 0.13 0.145 120 17.40 502.20
38 0.11 0.120 120 14.40 516.60
40 0.08 0.095 120 11.40 528.00
42 0.06 0.070 120 8.40 536.40
44 0.03 0.045 120 5.40 541.80
46 0.01 0.020 120 2.40 544.20

46.46 0 0.005 120 0.60 544.80
48 -0.02 (0.010) 120 (1.20) 543.60
50 -0.05 (0.035) 120 (4.20) 539.40

Tabel IV.11 Komulatif Volume Aliran Masuk Qin durasi Tc

Gambar IV.6 Grafik Hidrograf Aliran Masuk

Qin = 0,36 m3/det
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Dari data diatas dihitung Volume kolam retensi dan kapasitas Pompanya dicoba dengan

menggunakan dua pompa yaitu pompa berkapasitas 0 m3/det dan pompa yang berkapasitas 0,25

m3/det seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV.12 Analisa volume kolam retensi dan kapasitas pompa

0 m3/det 0,25 m3/det 0 m3/det 0,25 m3/det

0 0

2 2.40 0 30 2.40 (27.60)

4 9.60 72 144 (62.40) (134.40)

6 21.00 108 216 (87.00) (195.00)

8 36.60 144 288 (107.40) (251.40)

10 57.00 180 360 (123.00) (303.00)

12 82.20 216 432 (133.80) (349.80)

14 112.20 252 504 (139.80) (391.80)

16 147.00 288 576 (141.00) (429.00)

18 186.00 324 648 (138.00) (462.00)

18.88 228.00 339.84 679.68 (111.84) (451.68)

20 270.60 360 720 (89.40) (449.40)

22 310.80 396 792 (85.20) (481.20)

24 347.40 432 864 (84.60) (516.60)

26 381.00 468 936 (87.00) (555.00)

28 411.60 504 1008 (92.40) (596.40)

30 439.20 540 1080 (100.80) (640.80)

Kumulatif

waktu (menit)

Kumulatif

Volume(m3)

Volume Kumulatif Volume Kumulatif Kolam

Gambar IV.7 Grafik Kumulatif aliran
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LAMPIRAN

Lampiran 1. : Lengkung Intensitas Hujan Jakarta

Lampiran 2. : Koefisien Penyebaran Hujan ()
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Lampiran 3. : Koefisien Pengaliran (C = )

Lampiran 4. : Urutan Kumpulan Data Annual Series

PEMILIHAN DATA HIDROLOGI

Untuk pemilihan data ini, data yang akan dipilih dikumpulkan terlebih dulu seperti
berikut :

a. Untuk analisa frekuensi hujan dipakai data hujan rata-rata DAS (dengan cara
Thiesen)

b. Untuk analisa frekuensi debit adalah data debit puncak hidrograf-hidrograf yang
ada.
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Lampiran 5. : Kreis Profil

Lampiran 6. : Tabel Pipa Lingkaran Dengan Kemiringan 2
o
/oo

D (m) V (m/det) Q (lt/det)
0,150 0,31 5
0,175 0,35 8
0,200 0,39 12
0,250 0,47 23
0,300 0,54 38
0,350 0,61 59
0,400 0,67 85
0,450 0,73 116
0,500 0,80 156
0,550 0,85 203
0,600 0,91 269
0,650 0,96 320
0,700 1,02 392
0,800 1,12 565
0,900 1,22 777
1,000 1,32 1.035
1,100 1,41 1.340
1,200 1,50 1.700
1,300 1,58 2.110
1,400 1,66 2.570

KUMPULKAN DATA

TIAP TAHUN DIAMBIL DATA
YANG TERBESAR

KUMPULKAN DATA ANNUAL SERIES

DATA ANNUAL SERIES
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Keterangan untuk penggunaan Lampiran 5. dan Lampiran 6. :
1. Apabila saluran drainase direncana dengan debit banjir sebesar 1,4 lt/det.
2. Bahan saluran dari beton, berisi aliran air 30 %.
3. Pipa dipasang dengan kemiringan 2

o
/oo.

Penyelesaian :
a. Dari Gambar 8.2. : dengan terisi 30 %, maka debitnya = 20 % Q penuh.

Maka Q penuh seharusnya adalah = det/00,7det/4,1
%20

%100
ltltxQpenuh 

b. Dari Tabel 8.1. : diameter pipa yang dipakai adalah diantar 0,150 – 0,175 meter.
c. Dipilih diameter pipa 1,75 meter, dengan Q = 8 lt/det.

D (m) I = 1
o
/oo i = 2

o
/oo i = 3

o
/oo i = 4

o
/oo i = 5

o
/oo

V m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(m/s)
0,125 -------- --------- --------- -------- 0,32 4 0,37 4 0,42 5
0,150 -------- --------- 0,31 5 0,38 6 0,43 7 0,49 8
0,175 -------- --------- 0,35 8 0,43 10 0,49 12 0,55 13
0,200 -------- --------- 0,39 12 0,48 15 0,55 17 0,62 19
0,250 0,33 16 0,47 23 0,57 28 0,66 32 0,73 36
0,300 0,38 27 0,54 38 0,66 46 0,76 53 0,85 60
0,350 0,43 41 0,61 59 0,74 72 0,86 82 0,96 93
0,400 0,47 60 0,67 85 0,82 104 0,95 119 1,06 134
0,450 0,51 82 0,73 116 0,89 142 1,03 163 1,15 186
0,500 0,56 110 0,80 156 0,97 191 1,12 220 1,25 246
0,550 0,60 143 0,85 203 1,04 248 1,20 286 1,34 320
0,600 0,64 182 0,91 269 1,12 317 1,29 365 1,44 408
0,650 0,68 226 0,96 320 1,18 392 1,36 452 1,52 505
0,700 0,71 276 1,02 392 1,24 479 1,43 553 1,60 618
0,800 0,79 398 1,12 565 1,37 690 1,58 796 1,77 890
0,900 0,86 547 1,22 777 1,49 950 1,72 1.190 1,93 1.220
1,000 0,93 730 1,32 1.035 1,61 1.265 1,86 1.460 2,08 1.630
1,100 0,99 945 1,41 1.340 1,73 1.640 1,99 1.883 2,22 2.110
1,200 1,06 1.200 1,50 1.700 1,84 2.080 2,12 2.400 2,37 2.690
1,300 1,11 1.285 1,58 2.110 1,93 2.580 2,23 2.960 2,49 3.320
1,400 1,17 1.810 1,66 2.570 2,04 3.140 2,35 3.162 2,63 4.060
1,500 1,23 2.170 1,74 3.080 2,13 3.770 2,45 4.350 2,74 4.680

D (m) I = 6
o
/oo i = 7

o
/oo i = 8

o
/oo i = 9

o
/oo i = 10

o
/oo

V (m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(lt/s) V(m/s) Q(m/s)
0,125 0,46 5 0,49 6 0,53 6 0,56 7 0,59 7
0,150 0,53 9 0,67 10 0,62 11 0,65 11 0,69 12
0,175 0,60 14 0,65 15 0,70 16 0,74 17 0,78 18
0,200 0,68 21 0,73 23 0,78 24 0,83 26 0,97 27
0,250 0,81 40 0,87 43 0,93 46 0,99 48 1,04 51
0,300 0,93 66 1,00 71 1,07 76 1,14 80 1,20 85
0,350 1,05 101 1,13 109 1,22 117 1,29 124 1,36 131
0,400 1,16 146 1,25 158 1,34 169 1,42 180 1,50 189
0,450 1,26 201 1,36 216 1,46 231 1,55 246 1,63 259
0,500 1,38 270 1,48 291 1,59 312 1,69 331 1,78 349
0,550 1,47 351 1,59 378 1,70 405 1,81 430 1,90 453
0,600 1,58 448 1,70 482 1,82 517 1,93 549 2,04 578
0,650 1,66 554 1,79 596 1,92 640 2,04 679 2,15 715
0,700 1,76 678 1,90 730 2,03 783 2,16 831 2,27 875
0,800 1,94 976 2,09 1.050 2,25 1.125 2,38 1.195 2,51 1.260
0,900 2,12 1.340 2,28 1.445 2,44 1.545 2,59 1.640 2,73 1.730
1,000 2,28 1.790 2,46 1.925 2,64 2.055 2,79 2.190 2,94 2.310
1,100 2,44 2.310 2,63 2.490 2,82 2.670 2,99 2.640 3,15 2.990
1,200 2,60 2.950 2,80 3.170 3,00 3.400 3.18 3.510 3.35 3.800
1,300 2,74 3.640 2,94 3.920 3,16 4.200 3.36 4.470 ------- ---------
1,400 2,88 4.440 3,11 4.780 3,33 5.130 ------ --------- ------- ---------
1,500 3,51 5.320 3,25 5.740 3,48 6.150 ------ --------- ------- ---------
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Lampiran 14. : Nomogram i – V – L – T


