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PEMODELAN DEBIT ALIRAN SUNGAI JENEBERANG UNTUK 

MEMPREDIKSI DAERAH RISIKO GENANGAN BANJIR 

Nama Mahasiswa : Aslam 

NRP : 03111850097002 

Dosen Pembimbing : Dr.techn. Umboro Lasminto, S.T., M.Sc 

Abstrak 

Kejadian banjir pada Sub DAS Jeneberang hilir pada tanggal 21 sd 23 

Januari 2019 yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Jeneberang pada beberapa 

titik dikarenakan kapasitas penampang sungai tidak mampu lagi menampung 

aliran debit sungai yang berasal dari outflow bendungan Bili-bili. Tujuan dari 

penelitian ini adalah Menghitung debit yang mampu dialirkan pada sungai 

Jeneberang bagian hilir. Menganalisa hasil simulasi model aliran dan kalibrasi 

model berdasarkan catatan banjir yang pernah terjadi. Menghitung luas genangan 

banjir pada Sub DAS Jeneberang hilir dengan hujan periode ulang 25, 50, 100, 

200, dan 1000 tahun. Serta menganalisis risiko tingkat bahaya banjir untuk 

mendukung sistem peringatan dini dari bencana banjir. 

Data DEM dijadikan sebagai peta dasar dalam perancangan geometry 

sungai. Analisis hidrologi menggunakan distribusi frekuensi Log Pearson III, 

intensitas hujan selama 4 jam di jadikan kondisi awal area 2D pada simulasi 

unsteady flow. Data pencatatan debit outflow jam-jaman selama sepuluh hari di 

Bendungan Bili-bili dan data rating curve bendung karet di jadikan kondisi batas 

hulu dan kondisi batas hilir.  

Hasil yang di peroleh dari hasil simulasi dengan menggunakan HEC-RAS, 

kapasitas debit aliran maksimal yang mampu di tampung oleh sungai Jeneberang 

pada bagian hilir adalah sebesar 837.39 m3/d. Dari perbandingan tinggi genangan 

hasil pengukuran lapangan dengan tinggi genangan hasil simulasi dengan input 

hyetograph intensitas hujan selama 4 jam untuk setiap periode ulang, maka di 

dapatkan hasil bahwa periode ulang hujan 50 tahun paling mendekati dengan hasil 

data lapangan. Adapun hasil dari luas daerah genangan dengan input hujan 

periode ulang 25 tahun adalah 18,398 m2, sedangkan untuk hujan periode ulang 

50 tahun adalah 20,310 m2. Untuk hujan periode ulang 100 tahun adalah 21,987 

m2. Untuk hujan periode ulang 200 tahun adalah 22,850 m2. Dan untuk hujan 

periode ulang 1000 tahun adalah seluas 25,193 m2. Kecamatan Somba Opu 

menjadi daerah yang memilki tingkat risiko yang paling besar terjadi banjir, 

dimana aliran debit membutuhkan waktu 2 jam 10 menit semenjak debit spillway 

meningkat pada outflow bendungan Bili-bili sampai tiba pada penampang saluran 

9027 di kecamatan Somba Opu.  

Kata Kunci: Jeneberang, Banjir, HEC-RAS, Daerah Risiko 
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JENEBERANG RIVER FLOW MODELING TO PREDICT FLOOD 

RISK AREA 

Name : Aslam 

NRP : 03111850097002 

Lecturer : Dr.techn. Umboro Lasminto, S.T., M.Sc 

Abstract 

The occurrence of floods in the downstream of Jeneberang Sub catchment 

on January 21 to 23 January 2019 caused by the overflow of the Jeneberang river 

at several points due to capacity of the cross section of the river is no longer able 

to accommodate the river discharge flow originating from the discharge of the Bili-

Bili dam. The purpose of this study is to calculate the discharge that is able to flow 

in the downstream of Jeneberang river. Analyze the results of flow model simulation 

and calibration data based on records of floods that have occurred. Calculate the 

area of flood inundation in the Jeneberang Sub-watershed downstream with 

rainfall periods of 25, 50, 100, 200, and 1000 years. As well as analyzing the risk 

of flood hazard levels to support the early warning system of floods. 

DEM data is used as a basic map in river geometry design. Hydrological 

analysis using the frequency distribution Log Pearson III, the intensity of rain for 

4 hours is made as the initial condition of the 2D area in unsteady flow simulation. 

Data recording hour-outflow outflow for ten days at the Bili-Bili Dam and rating 

curve of the rubber dam are made upstream and downstream boundary conditions. 

With unsteady flow data simulation 

The results obtained from the simulation results using HEC-RAS, the 

capacity maximum flows discharge that can be accommodated by the Jeneberang 

river downstream is 837.39 m3 / d. From the comparison of the height of the 

inundation results of field measurements with the height of the inundation results 

of the simulation with hyetograph input of rainfall intensity for 4 hours for each 

return period, we get the results that the 50-year precipitation return period is 

closest to the results of the field data. The result of the area of inundation area with 

precipitation input for a 25-year return period is 18,398 m2, while for a 50-year 

precipitation return period is 20,310 m2. For rainfall, the 100-year return period 

is 21,987 m2. For rain the 200-year return period is 22,850 m2. And for rain the 

1000 year return period is an area of 25,193 m2. Somba Opu District is the area 

that has the highest level of risk of flooding. The flow takes 2 hours 10 minutes since 

the curve rises until the beginning of the flood in Somba Opu subdistrict. 

Keywords: Jeneberang, Flood, HEC-RAS, Risk Area  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sungai Jeneberang merupakan salah satu sungai besar dan penting di 

Sulawesi Selatan mengingat alurnya yang melalui Kabupaten Gowa, Kabupaten 

Takalar dan Kota Makassar. Secara geografis DAS Jeneberang terletak pada 

koordinat 119° 23’ 50” BT – 119 56’ 10” BT dan 05° 10’ LS - 05° 26’ LS dengan 

panjang sungai utamanya 78,75 km serta memiliki pola aliran sungai dendritic. 

Bentuk pola aliran sungai yang dendritik dengan dua cabang sungai besar yaitu 

Salo’ Malino di bagian utara dan Salo’ Kausisi di bagian selatan. Bentuk DAS 

Jeneberang memanjang dari timur ke barat dengan bagian hulu yang lebih luas dan 

mengerucut ke arah waduk Bili-bili setelah percabangan Salo Malino dan Salo 

Kausisi. Sungai Jeneberang merupakan DAS yang mengalirkan airnya ke Kota 

Makassar menuju hilir di Selat Makassar dan berasal dari bagian timur Gunung 

Bawakaraeng (2.833 mdpl). Pada bagian tengah sungai terdapat bendungan Bili-

bili di mana merupakan bendungan yang sangat besar dan menampung air sungai 

yang mengalir dari Gunung Bawakaraeng.  

Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air suatu DAS yaitu 

dengan membangun bendungan. Kebutuhan air seperti memanfaatkan aliran sungai 

untuk irigasi, navigasi, air minum, pengendali banjir, atau pembangkit listrik sering 

membutuhkan waduk beserta retensi dan fasilitas penjagaan. Pembangunan 

bendungan memainkan peran yang sangat vital dalam pengembangan ekonomi dan 

pengendalian banjir (He et al., 2008). Bendungan maupun bangunan-bangunan 

rekayasa lainnya kadang-kadang mengalami kegagalan. Meskipun tingkat 

kegagalannya kecil, bukan berarti tidak ada. Lemahnya desain, peraturan yang tidak 

jelas, konstruksi yang cacat, kualitas kontrol penjagaan yang tidak memadai, 

kurangnya pemeliharaan dan faktor-faktor lainnya yang bersifat aktif maupun aktif 

yang berkontribusi terhadap kondisi pembangunan yang dapat menyebabkan 

masalah serius atau kegagalan terhadap bendungan (Samaras et al., 2014). 
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Membangun bendungan berarti pula membangun suatu bangunan yang 

berisiko tinggi. Meskipun pembangunan bendungan berperan mengurangi risiko 

banjir sungai di bagian hilir suatu bendungan namun bisa menimbulkan risiko lain 

jika terjadi kegagalan bendungan (Wirutystuko & Nugroho, 2013; Dogan et al., 

2014). Puncak dan volume banjir akibat kegagalan bendungan kemungkinan 

beberapa kali lebih besar dari Probable Maximum Flood (PMF) (Dogan et al., 

2014). Sebuah bendungan tidak ada yang akan bertahan selamanya sehingga dapat 

menimbulkan bencana yang besar bagi masyarakat yang berada di daerah hilir suatu 

DAS. Hal ini menyebabkan keamanan bendungan menarik perhatian banyak orang 

beberapa tahun terakhir ini (Zhang et al., 2009). 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu 

kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor 

manusia. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir bandang. 

Bencana banjir bandang merupakan peristiwa banjir cepat, yang ditandai dengan 

waktu puncak hidrograf banjir yang kurang dari 6 (enam) jam. Banjir bandang 

merupakan bencana yang paling besar menyebabkan kematian di Amerika Serikat. 

Banjir bandang sering terjadi di daerah pegunungan dengan lereng yang curam dan 

memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) kecil yang menyebabkan respon curah 

hujan-limpasan pendek, serta dapat memicu terjadinya tanah longsor (Tao and 

Barros, 2013). 

Meningkatnya tinggi muka air sungai yang disebabkan oleh curah hujan 

pada tanggal 22 Januari 2019 pada daerah hulu DAS Jeneberang, menyebabkan 

debit air bergerak naik pada tampungan waduk bendungan Bili-bili dari elevasi 

normal +94.50dpl menjadi +101.38dpl (Sisda BBWS Jeneberang Pompengan, 

2019). Debit melalui spillway sebesar tercatat pada puncak hidrograf sebesar 1400 

m3/d di tambah dengan hujan pada daerah hilir, menyebabkan air meluap pada 

daerah hilir Jeneberang dan mengakibatkan banjir pada beberapa kecamatan yang 

bersinggungan langsung dengan sungai Jeneberang di kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan.  
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Informasi akan daerah genangan banjir perlu diketahui sebagai peringatan 

kepada masyarakat yang berada di daerah rawan genangan khususnya pada daerah 

terdampak banjir. Setiap daerah tergambar tergenang banjir dilakukan observasi 

kepada pihak masyarkat agar siap siaga jika banjir bandang tersebut terjadi lagi. 

Bahkan, jika perlu dilakukan modifikasi penggunaan lahan bagi daerah rawan 

tergenang banjir. Modifikasi yang dilakukan dapat berupa pembangunan rumah 

panggung. Dengan demikian sungguh sangat penting untuk menghindari korban 

jiwa dan meminimalisir kerugian materi dari dampak banjir, maka diperlukan 

informasi prediktif yang akurat sebagai pemberitahuan bagi masyarakat dan pihak 

pemerintah dalam langkah adaptasi terhadap bencana banjir 

Pembuatan peta genangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 

hidrolika dari hilir sungai Jeneberang, mulai dari tubuh bendungan Bili-bili sampai 

pada hilir sungai. Perlu diperhitungkan pula kondisi topografi dan hidrologi pada 

beberapa periode ulang. Dalam menganalisa hal ini, akan memerlukan waktu yang 

lama jika dilakukan secara manual. Untuk mempermudah dan mempersingkat 

waktu dalam penyelesaian perhitungan hidrolika tersebut, maka dapat digunakan 

software hidrolika yaitu HEC-RAS. Sedangkan dalam melakukan model hidrologi 

pada hilir DAS Jeneberang, dapat digunakan software HEC-HMS. Dalam 

penelitian ini, akan dilakukan pembuatan peta daerah genangan banjir di sungai 

Jeneberang dengan beberapa debit banjir rencana kala ulang. Dengan mengingat 

terbatasnya waktu penelitian, maka pembuatan peta genangan ini hanya mencakup 

daerah hilir Sub DAS Jeneberang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kondisi banjir bandang yang tidak dapat ditanggulangi dalam waktu 

singkat membawa permasalahan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana 

banjir yang diakibatkan oleh curah hujan ekstrem pada Sub DAS Jeneberang. 

Informasi akan daerah tergenang banjir bandang akibat curah hujan ekstrem 

sungguh sangat diperlukan dalam mengatasi kerugian akibat dampak yang 

ditimbulkan, baik korban jiwa hingga materi. Pembentukan informasi dengan peta 

prediksi daerah genangan dapat dijadikan informasi daerah waspada banjir, dengan 

memodelkan aliran sungai Jeneberang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Berapa debit yang mampu dialirkan pada sungai Jeneberang bagian hilir? 

b. Bagaimana hasil simulasi model aliran dan kalibrasi model berdasarkan catatan 

banjir yang pernah terjadi? 

c. Berapa luas genangan banjir pada Sub DAS Jeneberang hilir dengan hujan 

periode ulang 25, 50, 100, 200, dan 1000 tahun? 

d. Berdasarkan peta luas dan tinggi genangan yang di peroleh dari hasil simulasi, 

bagaimana prediksi risiko bahaya banjir untuk mendukung sistem peringatan 

dini dari bencana banjir? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang tercakup dalam penelitian ini adalah: 

a. Menghitung debit yang mampu dialirkan pada sungai Jeneberang bagian hilir. 

b. Menganalisa hasil simulasi model aliran dan kalibrasi model berdasarkan 

catatan banjir yang pernah terjadi.  

c. Menghitung luas genangan banjir pada Sub DAS Jeneberang hilir dengan hujan 

periode ulang 25, 50, 100, 200, dan 1000 tahun. 

d. Menganalisis risiko tingkat bahaya banjir untuk mendukung sistem peringatan 

dini dari bencana banjir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Menghasilkan peta luas genangan hasil analisis Sub DAS Jeneberang hilir. 

b. Menghasilkan data perkiraan rambatan banjir serta lokasi daerah terdampak 

sebagai available warning time dalam membangun sistem prakiraan dan 

peringatan dini banjir berbasis SIG pada sub-DAS Jeneberang hilir. 

c. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa dan melakukan 

simulasi banjir genangan. 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu dan luasnya daerah lokasi dalam 

menjalankan penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah yang dikaji. Adapun 

batasan masalah yang dikaji adalah: 
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a. Pengaruh pasang surut air laut tidak diperhitungkan Karena batas hilir model 

tidak terpengaruh oleh aliran balik air laut Ketika pasang. 

b. Tidak melakukan simulasi angkutan sedimen. 

c. Tidak melakukan perhitungan stabilitas building structure sepanjang aliran 

sungai. 

d. Tidak memperhitungkan saluran intake irigasi ketika kondisi banjir. 

1.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi studi dari pemodelan ini adalah seluas daerah hilir Sub DAS 

Jeneberang mulai dari bendungan Bili-bili sampai denga hilir sungai. Untuk lebih 

jelasnya disajikan pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 Peta lokasi penelitian DAS Jeneberang (Jurusan Geografi FISIS FMPA 

- UNM, 2008) 
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“Halaman ini sengaja di kosongkan” 
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BAB 2  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 State of the Art 

Beberapa penelitian yang membahas tentang pemodelan debit sungai 

untuk memprediksi daerah risiko genangan banjir adalah: 

Penelitian ini dilakukan oleh Riza Inanda Siregar dan Ivan Indrawan tahun 

2017 dengan judul Studi Komparasi Pemodelan 1-D (Satu Dimensi) Dan 2-D (Dua 

Dimensi) Dalam Memodelkan Banjir Das Citarum Hulu. Penelitian benrtujuan 

untuk bertujuan untuk menganalisis perbedaan hasil yang diperoleh pada 

pemodelan 1-D dan 2-D terkait akurasi hasil untuk analisis lanjutnya. Keterbatasan 

data yang diperoleh dan ketepatan pemilihan metode pemodelan banjir akan 

mengurangi keakuratan hasil pemodelan dalam memprediksi banjir. Secara garis 

besar metode pemodelan banjir terdiri dari dua bagian yaitu pemodelan hidrologi 

(hydrology modeling) dan pemodelan hidrolika (hydraulic modeling). Pemodelan 

hidrologi pada daerah studi yaitu DAS Citarum Hulu, Jawa Barat menggunakan 

hidrograf metode SCS dan Snyder dengan bantuan software HEC-HMS, sedangkan 

pemodelan hidrolika menggunakan bantuan software HECRAS. Hasil yang 

diperoleh akan dilakukan kalibrasi dan verifikasi. Pemodelan dengan HEC-RAS 

5.03 dianalisis untuk model 1-D dan 2-D, kemudian kedua data komparasikan untuk 

menganalisis perbedaan atau rentang hasil yang diperoleh terkait pemilihan metode 

pada DAS yang lain. 

Analisis Hidrologi Untuk Penentuan Debit Banjir Rancangan Di 

Bendungan Way Besai. Penelitian ini dilakukan oleh Mutya Nivitha tahun 2018. 

Dalam penelitiannya, memodelkan debit banjir menjadi debit rancangan 

berdasarkan analisis hidrologi. Model hujan rancangan yang dibuat kala ulang 2 

tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun dan 200 tahun berdasarkan 

data primer berupa data tinggi muka air dan data sekunder berupa data curah hujan 

jam-jaman 25 tahun dari 5 stasiun yang berbeda. 

Pemodelan Genangan Banjir (Flood Inundation) di DAS Tanggul Kab. 

Jember menggunakan Integrasi Arcgis dan HEC RAS. Penelitian ini dilakukan oleh 
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Taqiuddin Haq tahun 2018. Dalam penelitiannya bertujuan untuk memodelkan 

genangan banjir menggunakan integrasi antara program komputer Sistem Informasi 

Geografis (SIG) ArcGIS 10.1 dan HEC-RAS 5.0.3. Pemodelan genangan banjir 

dilakukan dengan memanfaatkan model spasial analisis dalam Sistem Informasi 

Geografis (SIG) untuk pembuatan geometri sungai serta program simulasi aliran 

hidraulika HEC-RAS. Dengan integrasi ini pemodelan baru dapat dilakukan 

metode yang lebih efisien. Metode pemodelan dilakukan dengan beberapa tahap 

yaitu penyusunan data elevasi digital (DEM) jenis Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection Radiometer (ASTER) sebagai sumber data pembentuk 

geometri Sungai Tanggul bagian Hilir. Hasil pemodelan kemudian dibandingkan 

secara visual dengan Peta Kejadian Banjir DAS Tanggul kumulatif berdasarkan 

titik koordinat kejadian banjir di lapangan yang disusun oleh UPTD PUSDA 

Lumajang. 

Elma Yulius dalam Analisa Curah Hujan Dalam Membuat Kurva Intensity 

Duration Frequency (IDF) pada Das Bekasi menggunakan data hujan dari pos 

pencatat curah hujan Halim Perdanakusumah selama 14 tahun (1996 – 2009) 

dengan menggunakan distribusi frekuensi Log Pearson III. Tujuan dari penelitian 

ini untuk menganalisa curah hujan untuk membuat kurva IDF menggunakan 

persamaan Mononobe untuk kemudian di gunakan pada perhitungan debit banjir 

rencana menggunakan metode rasional.  

Pemetaan Indeks Risiko Banjir Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis (Sig) Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Dan Payung 

Sekaki, oleh Nerissa Arfiana dkk tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah 

banjir di 3 kecamatan di Pekanbaru di sebabkan oleh kapasitas drainase yang tidak 

memadai menampung debit aliran. Tujuannya adalah dengan mengetahui daerah 

berisiko terdampak banjir beserta nilai indeks risiko banjir dengan memanfaatkan 

aplikasi SIG. dalam penelitian ini salah satu parameter bobot nilai indeks bahaya 

banjir adalah 40% dari kedalaman banjir selain dari frekuensi dan durasi. Peneliti 

mengklasifikasikan kedalaman banjir berdasarkan kedalaman <50cm, 50-100cm, 

dan >100cm. kemudian hasil dari simulasi menggunakan GIS, kedalaman tersebut 
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di overlay per kecamatan pada daerah penelitian untuk menentukan skor indeks 

risiko.  

Al Amin Baitullah dkk dalam Simulasi Karakteristik Genangan Banjir 

Menggunakan Hec-Ras 5 (Studi Kasus Subsistem Sekanak di Kota Palembang), 

menggunakan data DEM untuk mendelineasi catchments area untuk pemodelan dan 

simulasi karakteristik genangan banjir yaitu: batas, kedalaman, dan kecepatan 

dengan mengintegrasikan model satu dimensi dan dua dimensi menggunakan HEC 

RAS 5.0. Metode yang digunakan adalah analisis hidrologi menggunakan HEC-

HMS untuk mendapatkan limpasan permukaan menggunakan SCS CN, kemudian 

dijadikan kondisi batas hulu sedangkan untuk kondisi batas hilir menggunakan data 

pasang surut. Kesimpulan yang dihasilkan adalah program HEC-RAS 5.0 dapat 

digunakan secara luas untuk pemetaan genangan banjir, sehingga diharapkan dapat 

menjadi standar dalam perencanaan sistem pengendalian banjir di Indonesia. 

2.2 Banjir 

Banjir merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang 

terjadi selama musim hujan yang meliputi potensi daerah, terutama sungai yang 

relatif landai. Selain itu, banjir juga bisa disebabkan oleh naiknya air yang 

disebabkan oleh hujan deras di atas normal, perubahan suhu, tanggul yang rusak, 

dan obstruksi aliran air di lokasi lain. Banjir dapat menyebabkan kerusakan besar 

pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Wardhono et al., 2012). Menurut 

Undang-Undang No. 4 tahun 2008 bencana merupakan peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana banjir dapat 

diartikan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh bencana banjir yang berdampak 

timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 

dampak psikologis. 
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Menurut Richards, 1955 dalam Suherlan, 2001, Flood Estimation and 

Control bahwa banjir memiliki dua arti yaitu (1) meluapnya air sungai disebabkan 

oleh debit sungai yang melebihi daya tampung sungai pada keadaan curah hujan 

yang tinggi dan (2) banjir merupakan genangan pada daerah rendah yang datar yang 

biasanya tidak tergenang. 

Dibyosaputro (1984) mengatakan penyebab banjir dan lamanya genangan 

bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan 

curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran alluvial pantai, unit-unit 

geomorfologi seperti daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan sungai 

dengan dataran alluvial merupakan tempat-tempat yang rentan banjir. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah 

bencana alam yang disebabkan peristiwa alam seperti curah hujan yang sering 

menimbulkan kerugian baik fisik maupun material. Kodoatie dan Sugiyanto (2002) 

menyebutkan bahwa banjir terdiri atas dua peristiwa, pertama banjir terjadi di 

daerah yang tidak biasa terkena banjir dan kedua banjir terjadi karena limpasan air 

dari sungai karena debitnya yang besar sehingga tidak mampu dialirkan oleh alur 

sungai. 

Dalam laporan akhir kegiatan penelitian oleh Badan Informasi Geospatial 

menuliskan, banjir merupakan suatu kondisi ketika tidak tertampungnya air dalam 

sebuah saluran, kemudian meluap mengenai daerah sekitarnya (Suripin, 2004). 

Secara umum, faktor penyebab terjadinya banjir dapat dikelompokkan menjadi 2, 

yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam penyebab banjir diantaranya 

yaitu curah hujan, karakteristik daerah tangkapan (daerah aliran sungai/DAS), erosi 

dan sedimentasi, kapasitas sungai, drainase, dan pengaruh pasang surut di bagian 

muara (Kodoatie, dan Sugiyanto, 2002). Sedangkan faktor manusia diantaranya 

yaitu perubahan penggunaan lahan di daerah tangkapan hujan, rekayasa saluran, 

dan sampah. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara 

umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu 

banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh 
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tindakan manusia. Proses kejadian banjir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; 1) 

Peristiwa alam meliputi intensitas curah hujan yang tinggi, pembendungan, 

penurunan tanah, dan pendangkalan sungai. 2) Kondisi alam meliputi kondisi 

geografi, topografi, geometri/ kemiringan sungai, dan sedimentasi. 3) Aktivitas 

manusia meliputi pembangunan di dataran banjir, tata ruang di dataran banjir yang 

tidak sesuai, tata ruang/ pembangunan dibantaran DAS, permukiman di bantaran 

sungai, pembangunan drainase yang tidak efektif, sampah, prasarana pengendali 

banjir yang terbatas, persepsi masyarakat yang keliru terhadap banjir (Zahara: 

2014). 

2.2.1 Daerah Rawan Banjir 

Untuk mereduksi kerugian akibat banjir, maka lebih dulu harus diketahui 

secara pasti daerah rawan banjir. Daerah rawan banjir dapat dikenali berdasarkan 

karakter wilayah banjir yang dapat dikelompokkan menjadi limpasan tepi sungai; 

wilayah cekungan; dan banjir akibat pasang surut. 

Menurut Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang garis sempadan 

sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai, daerah 

penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah 

sempadan. Elevasi dan debit banjir daerah rawan banjir sekurang-kurangnya 

ditentukan berdasarkan analisis periode ulang 50 tahunan. Tingkat risiko di daerah 

rawan banjir bervariasi tergantung ketinggian permukaan tanah setempat. Dengan 

menggunakan peta kontur ketinggian permukaan tanah serta melalui analisis 

hidrologi dan hidrolika dapat ditentukan pembagian dataran banjir menurut tingkat 

risiko terhadap banjir. Pembagian daerah rawan banjir digunakan sebagai bahan 

acuan penataan ruang wilayah perkotaan sehingga diketahui risiko banjir yang akan 

terjadi. Dengan mengikuti pemetaan daerah rawan banjir yang telah diperbaiki 

maka risiko terjadi bencana/kerusakan/kerugian akibat genangan banjir yang 

diderita oleh masyarakat menjadi minimal. 
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2.2.2 Tingkat Bahaya Banjir 

Banjir terjadi sepanjang sistem sungai dan anak-anak sungainya yang 

mampu membanjiri wilayah luas dan mendorong peluapan air di dataran banjirnya 

(flood plain).  

2.3 Daerah Aliran Sungai 

Dalam laporan akhir kegiatan penelitian oleh Badan Informasi Geospasial 

menuliskan bahwa daerah aliran sungai (DAS) adalah daerah tampungan air 

permukaan yang diperuntukkan oleh igir-igir perbukitan dan atau pendaratan dan 

memiliki satu saluran luaran (tunggal outlet) (Asdak, 2010). DAS merupakan 

bentang lahan yang memiliki fungsi keruangan, produksi, dan habitat, juga sebagai 

unit ekosistem tempat berlangsungnya interaksi antar komponen Lingkungan. DAS 

menjadi satuan unit hidromorfik yang menjadi konsep dasar hubungan antara 

bagian hulu, tengah, hilir dan juga interaksi antara tidak abiotik, biotik dan aktivitas 

manusia untuk konservasi sumber daya alam (Seyhan, 1990; Rahaman et al, 2015; 

Farhan dan Anaba, 2016). Sedangkan menurut Sriharto (1993), Daerah Aliran 

Sungai (catchment area, basin, watershed) adalah semua daerah dimana semua 

airnya yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju ke dalam suatu sungai 

yang dimaksudkan. Aliran air tersebut tidak hanya berupa air permukaan yang 

mengalir di dalam alur sungai, tetapi termasuk juga aliran di lereng-lereng bukit 

yang mengalir menuju alur sungai sehingga daerah tersebut dinamakan daerah 

aliran sungai. Daerah ini umumnya dibatasi oleh batas topografi, yang berarti 

ditetapkan berdasarkan air permukaan. Batas ini tidak ditetapkan berdasarkan air 

bawah tanah karena permukaan air tanah selalu berubah sesuai dengan musim dan 

tingkat kegiatan pemakaian. Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan dasar 

dari semua perencanaan hidrologi. Mengingat DAS yang besar pada dasarnya 

tersusun dari DAS-DAS kecil, dan DAS kecil ini juga tersusun dari DAS-DAS yang 

lebih kecil lagi. Secara umum DAS dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang 

dibatasi oleh batas alam seperti punggung bukit-bukit atau gunung, maupun batas 

buatan seperti jalan atau tanggul dimana air hujan yang turun di wilayah tersebut 

memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet). Menurut kamus Webster, DAS 

adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, 
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menampung, menyimpan dan mengalirkan ke sungai dan seterusnya ke danau atau 

ke laut. Komponen masukan dalam DAS adalah curah hujan, sedangkan 

keluarannya terdiri dari debit air dan muatan sedimen (Suripin, 2004). 

Karakteristik DAS yang berpengaruh besar pada aliran permukaan 

meliputi (Suripin, 2004): 

a. Luas dan bentuk DAS 

Laju dan volume aliran permukaan makin bertambah besar dengan 

bertambahnya luas DAS. Tetapi apabila aliran permukaan tidak dinyatakan sebagai 

jumlah total dari DAS, melainkan sebagai laju dan volume per satuan luas, besarnya 

akan berkurang dengan bertambahnya luasnya DAS. Ini berkaitan dengan waktu 

yang diperlukan air untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke titik kontrol (waktu 

konsentrasi) dan juga penyebaran atau intensitas hujan. 

Bentuk DAS mempunyai pengaruh pada pola aliran dalam sungai. 

Pengaruh bentuk DAS terhadap aliran permukaan dapat ditunjukkan dengan 

memperhatikan hidrograf yang terjadi pada dua buah DAS yang bentuknya berbeda 

namun mempunyai luas yang sama dan menerima hujan dengan intensitas yang 

sama. 

Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung menghasilkan laju 

aliran permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan DAS yang berbentuk 

melebar atau melingkar. Hal ini terjadi karena waktu konsentrasi DAS yang 

memanjang lebih lama dibandingkan dengan DAS yang melebar, sehingga 

terjadinya konsentrasi air di titik kontrol lebih lambat yang berpengaruh pada laju 

dan volume aliran permukaan. Faktor bentuk juga dapat berpengaruh pada aliran 

permukaan apabila hujan yang terjadi tidak serentak diseluruh DAS, tetapi bergerak 

dari ujung yang satu ke ujung lainnya. Pada DAS memanjang laju aliran akan lebih 

kecil karena aliran permukaan akibat hujan di hulu belum memberikan kontribusi 

pada titik kontrol ketika aliran permukaan dari hujan di hilir telah habis, atau 

mengecil. Sebaliknya pada DAS melebar, datangnya aliran permukaan dari semua 

titik di DAS tidak terpaut banyak, artinya air dari hulu sudah tiba sebelum aliran di 

titik kontrol mengecil atau habis. 
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Gambar 2.1 Tipe bentuk DAS terhadap bentuk hidrograf aliran sungai (Sumber: 

Laporan Kegiatan Penelitian Kebencanaan Hidrologis. 2016) 

b. Topografi 

Tampakan rupa muka bumi atau topografi seperti kemiringan lahan, 

keadaan dan kerapatan parit dan atau saluran, dan bentuk-bentuk cekungan lainnya 

mempunyai pengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. DAS dengan 

kemiringan curam disertai parit atau saluran yang rapat akan menghasilkan laju dan 

volume aliran permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DAS yang landai 

dengan parit yang jarang dan adanya cekungan-cekungan. Pengaruh kerapatan 

parit, yaitu panjang parit persatuan luas DAS, pada aliran permukaan adalah 

memperpendek waktu konsentrasi, sehingga memperbesar laju aliran permukaan. 

c. Tata Guna Lahan 

Pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan dalam 

koefisien aliran permukaan (C), yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan 

antara besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan. Angka koefisien aliran 

permukaan ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi fisik 

suatu DAS. Nilai C berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C = 0 menunjukkan bahwa 
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semua air hujan terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya untuk nilai 

C = 1 menunjukkan bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. 

Nama sebuah DAS ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan dan 

dibatasi oleh titik kontrol, yang umumnya merupakan stasiun hidrometri. Dalam 

praktik, penetapan batas DAS sangat diperlukan untuk menetapkan batas-batas 

DAS yang akan dianalisis. Penetapan ini mudah dilakukan dari peta topografi. Peta 

topografi merupakan peta yang memuat semua keterangan tentang suatu wilayah 

tertentu, baik jalan, kota, desa, sungai, jenis tumbuh-tumbuhan, tata guna lahan 

lengkap dengan garis-garis kontur. Dari peta ditetapkan titik-titik tertinggi di 

sekeliling sungai utama (main stream) yang dimaksud, dan masing-masing titik 

tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk garis utuh 

yang bertemu ujung pangkalnya. Garis tersebut merupakan batas DAS di titik 

kontrol tertentu (Sri Harto, 1993). 

 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Sungai DAS Jeneberang (Sumber: BBWS Pompengan-

Jeneberang, 2016) 



16 

 

2.4 Analisis Hidrologi 

Analisis hidrologi satu bagian analisis awal dalam perencanaan mitigasi 

bencana hidrologis (Harto, 1993). Namun perlu diingat pula bahwa analisis 

hidrologi yang baik tentu membutuhkan data hidrologi yang baik pula. Salah satu 

data yang vital bagi analisis hidrologi adalah data hujan. Dalam analisis hidrologi, 

salah satu hasil akhir yang sering diharapkan adalah perkiraan besar hujan 

rancangan untuk suatu bangunan hidraulik tertentu (Harto, 1993). Hujan rancangan 

adalah suatu pola hujan tertentu yang dapat digunakan pada suatu sistem hidrologi 

(Chow, Maidment dan Mays 1988). Evaluasi data hujan untuk memperoleh hujan 

rancangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara statistik dan 

secara fisika. Hujan rancangan dimaksudkan untuk mencari nilai PMP (Probable 

Maximum Precipitation). Jumlah data secara statistik tidak dapat digunakan untuk 

penentuan hujan rancangan dengan periode ulang lebih dari dua kali panjang data 

(Pramono, 1994). Distribusi teoritis yang umum digunakan untuk data maksimum 

adalah distribusi Normal, Gumbel I, Log-Normal, Log-Pearson tipe III dan 

distribusi Frechet (Soewarno, 1995). Kurva IDF (intensity duration frequency) 

adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara intensitas hujan dengan lama 

hujan pada kala ulang tertentu di suatu wilayah. Kurva IDF merupakan hasil 

plotting nilai hujan rancangan yang digambarkan sesuai durasi hujannya. Hujan 

rancangan ini nantinya dapat digunakan untuk analisis besarnya banjir dengan 

pembuatan bangkitan hidrograf. Dari bangkitan hidrograf ini dapat dilihat besaran 

banjir yang meliputi debit puncak, volum banjir, dan lain sebagainya sebagai dasar 

untuk mendimensi bangunan hidraulik. Kemungkinan presipitasi maksimum ini 

merupakan salah satu cara untuk menghitung rancangan hujan yang dibuat 

berdasarkan data hujan maksimum harian pada suatu wilayah. Berbagai besaran 

rancangan diperlukan dalam perancangan bangunan-bangunan hidraulik, termasuk 

hujan rancangan (Harto, 1993). 

Analisis data yang sering digunakan dalam hidrologi dikelompokkan 

menjadi tiga (Gupta, 1967 dalam Harto, 1993), yaitu cara empiric, cara statistic, 

dan analisis dengan model. Cara analisis dianggap paling baik, karena mendasarkan 

analisis pada data yang terukur langsung di lapangan. Statistic digunakan untuk 
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analisis frekuensi data hidrologi, khususnya untuk menetapkan besar hujan dengan 

kala ulang tertentu. Kala ulang (return period) merupakan waktu hipotetik di mana 

hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampau sekali dalam sekali 

dalam jangka waktu tersebut. Jadi tidak ada pengertian bahwa kejadian tersebut 

akan berulang secara teratur setiap kala ulang tersebut. 

Analisis frekuensi dilakukan dengan seri data yang diperoleh dari rekaman 

data, baik data hujan maupun debit yang terukur langsung yang tidak melewati 

pengalihragaman terlebih dahulu. Oleh karena itu cara ini dianggap sebagai cara 

yang paling baik. Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistic data yang 

tersedia untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. 

Dengan dasar tersebut maka diartikan bahwa sifat statistic data yang akan datang 

yang dihasilkan masih sama dengan sifat statistic data yang tersedia sekarang. 

Penetapan seri data yang akan digunakan dalam analisis dapat dilakukan 

dengan dua cara (Harto, 1993): 

1. Maximum annual series. Mengambil satu data maksimum setiap tahun di mana 

besaran maksimum tiap tahun saja yang dianggap berpengaruh dalam analisis 

selanjutnya. 

2. Partial series. Menetapkan batas bawah tertentu dengan pertimbangan tertentu 

dan memasukkan semua besaran hujan yang lebih besar dari batas bawah 

sebagai seri data untuk dianalisis secara lazim. 

Data hujan yang dibutuhkan dalam analisis frekuensi ini adalah data hujan 

rata-rata DAS.  Terdapat tiga cara penyiapan data yang paling sering digunakan 

untuk analisis frekuensi di antaranya (Harto, 1993): 

1. Data hujan DAS diperoleh dengan menghitung hujan rata-rata setiap hari 

sepanjang data yang tersedia.  

2. Mencari hujan-hujan maksimum harian setiap stasiun dalam satu tahun, 

kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan mendapatkan hujan DAS.  

3. Menggunakan data maksimum pada salah satu stasiun dan mengalikan data 

tersebut dengan koefisien reduksi. 
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2.4.1 Curah Hujan Area 

Data curah hujan dan debit merupakan data yang paling fundamental 

dalam perancangan daerah terdampak banjir. Ketetapan dalam memilih lokasi dan 

peralatan baik curah hujan maupun debit merupakan faktor yang menentukan 

kualitas data yang diperoleh. Analisis data hujan dimaksudkan untuk mendapatkan 

besaran curah hujan dan analisis statistik yang diperhitungkan dalam perhitungan 

debit hujan rencana. Data curah hujan yang dipakai untuk perhitungan debit banjir 

adalah hujan yang terjadi pada daerah aliran sungai pada waktu yang sama. Curah 

hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan 

rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang 

bersangkutan. Curah hujan ini disebut curah hujan area dan dinyatakan dalam mm 

(Sosrodarsono, 2003). Data hujan yang diperoleh dari alat penakar hujan 

merupakan hujan yang terjadi hanya pada satu tempat atau titik pencatatan saja. 

Mengingat hujan sangat bervariasi terhadap tempat (space), maka untuk kawasan 

yang luas, satu alat penakar hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah 

tersebut. Dalam hal ini diperlukan hujan area yang diperoleh dari harga rata-rata 

curah hujan beberapa stasiun penakar hujan yang ada di dalam dan atau di sekitar 

kawasan tersebut (Suripin, 2004). Curah hujan area ini harus diperkirakan dari 

beberapa titik pengamatan curah hujan. Cara-cara perhitungan curah hujan area dari 

pengamatan curah hujan di beberapa titik adalah sebagai berikut: 

a. Metode Aritmatik 

Metode ini adalah perhitungan dengan mengambil nilai rata-rata hitung 

(arithmetic mean) pengukuran curah hujan di stasiun hujan di dalam area tersebut. 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua stasiun hujan mempunyai 

pengaruh yang setara. Metode ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya jika 

topografi rata atau datar, stasiun hujan banyak dan tersebar secara merata di area 

tersebut serta hasil penakaran masing-masing stasiun hujan tidak menyimpang jauh 

dari nilai rata-rata seluruh stasiun hujan di seluruh area. 
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Gambar 2.3 Hujan rata-rata metode aritmatik (Sumber: Laporan Kegiatan 

Penelitian Kebencanaan Hidrologis. 2016) 

�̅� =
𝑝1+𝑝2+⋯+𝑝𝑛

𝑛
∑

𝑝𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  ..................................................................  ( 2.1 ) 

Dimana: 

�̅� = Curah hujan rata-rata DAS (mm) 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑛 = Curah hujan pada setiap stasiun hujan (mm 

𝑛 = Banyaknya stasiun hujan 

b. Metode Polygon Thiessen 

Metode ini berdasarkan rata-rata timbang (weighted average). Metode ini 

memberikan proporsi luasan daerah pengaruh stasiun hujan untuk mengakomodasi 

ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh dibentuk dengan menggambarkan garis-

garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua stasiun hujan 

terdekat. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa variasi hujan antara stasiun 

hujan yang satu dengan lainnya adalah linear dan stasiun hujannya dianggap dapat 

mewakili kawasan terdekat (Suripin, 2004). 

Ketinggian hujan yang tercatat pada suatu stasiun pencatat hujan dapat 

digunakan atau mewakili kedalaman hujan pada wilayah sampai dengan setengah 

jarak terhadap stasiun berikutnya. Cara ini lebih teliti dibandingkan dengan cara 

aritmatik, namun kurang luwes karena jaringan polygon baru harus dibuat jika ada 

perubahan jaringan stasiun hujan.  
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Gambar 2.4 Hujan rata-rata metode Thiessen (Sumber: Laporan Kegiatan 

Penelitian Kebencanaan Hidrologis. 2016) 

Metode ini cocok jika stasiun hujan tidak tersebar merata dan jumlahnya 

terbatas dibanding luasnya. Cara ini adalah dengan memasukkan faktor pengaruh 

daerah yang mewakili oleh stasiun hujan yang disebut faktor pembobotan atau 

koefisien Thiessen. Untuk pemilihan stasiun hujan yang dipilih harus meliputi 

daerah aliran sungai yang akan dibangun. Besarnya koefisien Thiessen dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut (CD.Soemarto, 1999) : 

𝐶 =
𝐴𝑖

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 .......................................................................................  ( 2.2 ) 

Dimana: 

𝐶 = Koefisien Thiessen 

𝐴𝑖 = Luas daerah pengaruh dari stasiun pengamatan (km2) 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Luas total dari DAS (km2) 

Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Lokasi stasiun hujan di plot pada peta DAS. Antar stasiun dibuat garis lurus 

penghubung 

2. Tarik garis tegak lurus di tengah-tengah tiap garis penghubung sedemikian 

rupa, sehingga membentuk poligon Thiessen (Gambar 2.3). Semua titik 

dalam satu poligon akan mempunyai jarak terdekat dengan stasiun yang 

ada di dalamnya dibandingkan dengan jarak terhadap stasiun lainnya. 

Selanjutnya, curah hujan curah hujan pada stasiun tersebut dianggap 

representasi hujan pada kawasan dalam poligon yang bersangkutan 
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3. Luas areal pada tiap-tiap poligon dapat diukur dengan planimeter dan luas 

total DAS (A) dapat diketahui dengan menjumlahkan luas poligon 

4. Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan rumus (Triatmodjo, 2010): 

�̅� =
𝐴1𝑝1+𝐴2𝑝2+⋯+𝐴𝑛𝑝𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
 ............................................................  ( 2.3 ) 

Dimana: 

�̅� = Curah hujan rata-rata DAS (mm) 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝑛 = Curah hujan pada setiap stasiun hujan (mm) 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴𝑛 = Luas daerah yang mewakili setiap stasiun 

c. Metode Isohyet 

Metode ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap stasiun 

hujan dengan kata lain asumsi metode Thiessen yang menganggap bahwa tiap-

tiap stasiun hujan mencatat kedalaman yang sama untuk daerah sekitarnya 

dapat dikoreksi. Metode ini cocok untuk daerah berbukit dan tidak teratur 

(Suripin, 2004). 

 

Gambar 2.5 Hujan rata-rata metode Isohyet (Sumber: Laporan Kegiatan Penelitian 

Kebencanaan Hidrologis. 2016) 

Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Plot data kedalaman air hujan untuk tiap stasiun hujan pada peta. 

2. Gambar kontur kedalaman air hujan dengan menghubungkan titik-titik 

yang mempunyai kedalaman air yang sama. Interval isohyet yang umum 

dipakai adalah 10 mm. 
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3. Hitung luas area antara dua garis isohyet yang berdekatan dengan 

menggunakan planimeter. Kalikan masing-masing luas areal dengan rata-

rata hujan antara dua isohyet yang berdekatan. 

4. Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus: 

�̅� =
𝑎1(

𝑃1+𝑃2
2

)+𝑎2(
𝑃2+𝑃3

2
)+⋯+𝑎𝑛−1(

𝑃𝑛−1+𝑃𝑛
2

)

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
 ....................................  ( 2.4 ) 

Dimana: 

�̅� = Curah hujan rata-rata DAS (mm) 

𝑎1, 𝑎2, 𝑎𝑛 = Garis isohyet ke 1, 2, 3…, n, n+1 

𝐴1, 𝐴2, 𝐴𝑛 = Luas daerah yang dibatasi oleh garis isohyet ke 1 dan ke 

2, 2 dan 3, …., n dan n+1 

Cara ini adalah cara yang paling teliti untuk mendapatkan hujan areal rata-

rata jika stasiun hujannya relatif lebih padat yang memungkinkan untuk membuat 

garis isohyet. Peta isohyet harus mencantumkan sungai-sungai utamanya dan garis-

garis kontur yang cukup. Pada pembuatan peta isohyet harus turut 

mempertimbangkan topografi, arah angin, dan lainlain di daerah bersangkutan. Jadi 

untuk membuat peta isohyet yang baik, diperlukan pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman yang cukup (Sosrodarsono, 2003). 

2.4.2 Curah Hujan Maksimum Harian Rata-rata 

Cara yang ditempuh untuk mendapatkan hujan maksimum harian rata-rata 

DAS adalah sebagai berikut: 

- Tentukan hujan maksimum harian pada tahun tertentu di salah satu pos hujan. 

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

hujan yang lain. 

- Hitung hujan DAS dengan salah satu cara yang dipilih. 

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

untuk pos hujan yang lain. 

- Ulangi langkah 2 dan 3 setiap tahun 
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Dari hasil rata-rata yang diperoleh (sesuai dengan jumlah pos hujan) dipilih yang 

tertinggi setiap tahun. Data hujan yang terpilih setiap tahun merupakan hujan 

maksimum harian DAS untuk tahun yang bersangkutan (Suripin, 2004). 

2.4.3 Analisis Frekuensi 

Analisis Frekuensi adalah kejadian yang diharapkan terjadi, rata-rata 

sekali setiap N tahun atau dengan perkataan lain tahun berulangnya N tahun. 

Kejadian pada suatu kurun waktu tertentu tidak berarti akan terjadi sekali setiap 10 

tahun akan tetapi terdapat suatu kemungkinan dalam 1000 tahun akan terjadi 100 

kali kejadian 10 tahunan.  

Data yang diperlukan untuk menunjang teori kemungkinan ini adalah 

minimum 10 besaran hujan atau debit dengan harga tertinggi dalam setahun 

jelasnya diperlukan data minimum 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

‘Reduced Mean’ pada tabel 2.2 untuk data 10 tahun mencapai 0,5 atau 50 % 

penyimpangan dari harga rata-rata seluruh kejadian.  

Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan seri data yang diperoleh dari 

rekaman data baik data hujan maupun data debit. Analisis ini sering dianggap 

sebagai cara analisis yang paling baik, karena dilakukan terhadap data yang terukur 

langsung yang tidak melewati pengalihragaman terlebih dahulu. Lebih lanjut, cara 

ini dapat dilakukan oleh siapa pun, walaupun yang bersangkutan tidak sepenuhnya 

memahami prinsip-prinsip hidrologi. Dalam kaitan yang terakhir ini, kerugiannya 

adalah apabila terjadi kelainan dalam analisis yang bersangkutan tidak akan dapat 

mengetahui dengan tepat.  

Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data yang tersedia 

untuk memperoleh probabilitas besaran debit banjir di masa yang akan datang. 

Berdasarkan hal tersebut maka berarti bahwa sifat statistik data yang akan datang 

diandaikan masih sama dengan sifat statistik data yang telah tersedia. Secara fisik 

dapat diartikan bahwa sifat klimatologis dan sifat hidrologi DAS diharapkan masih 

tetap sama. Hal terakhir ini yang tidak akan dapat diketahui sebelumnya, lebih-lebih 

yang berkaitan dengan tingkat aktivitas manusia (human activities) (Sri Harto, 

1993). Hujan rencana merupakan kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam 
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periode ulang tertentu sebagai hasil dari suatu rangkaian analisis hidrologi yang 

biasa disebut analisis frekuensi. Analisis frekuensi merupakan prakiraan 

(forecasting) dalam arti probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi 

dalam bentuk hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan 

hidrologi untuk antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Analisis frekuensi 

ini dilakukan dengan menggunakan sebaran kemungkinan teori probability 

distribution dan yang biasa digunakan adalah sebaran Normal, sebaran Log Normal, 

sebaran Gumbel tipe I dan sebaran Log Pearson tipe III. 

A. Parameter Statistik 

Parameter yang digunakan dalam perhitungan analisis frekuensi meliputi 

parameter nilai rata-rata (X̅), standar deviasi (Sd), koefisien variasi (Cv), koefisien 

kemiringan (Cs) dan koefisien kurtosis (Ck). 

Perhitungan parameter tersebut didasarkan pada data catatan tinggi hujan 

harian rata-rata maksimum 10 tahun terakhir. Untuk memudahkan perhitungan, 

maka proses analisisnya dilakukan secara matriks dengan menggunakan tabel. 

Sementara untuk memperoleh harga parameter statistik dilakukan perhitungan 

dengan rumus dasar sebagai berikut: 

- Nilai Rata-rata 

�̅� =
∑𝑋𝑖

𝑛
 ...........................................................................................  ( 2.5 ) 

Dimana: 

�̅� = Nilai rata-rata hujan 

𝑋𝑖 = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

𝑛 = jumlah data curah hujan 

- Standar Deviasi 

Apabila penyebaran data sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai 

standar deviasi (Sd) akan besar, akan tetapi apabila penyebaran data sangat kecil 

terhadap nilai rata-rata, maka Sd akan kecil. Standar deviasi dapat dihitung dengan 

rumus: 
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𝑆𝑑 = √
∑ (𝑋𝑖−𝑋 )2
𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 .............................................................................  ( 2.6 ) 

Dimana: 

𝑆𝑑 = Standar deviasi curah hujan 

�̅� = Nilai rata-rata hujan 

𝑋𝑖 = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

𝑛 = jumlah data curah hujan 

- Koefisien Variasi 

Koefisien variasi (coefficient of variation) adalah nilai perbandingan 

antara standar deviasi dengan nilai rata-rata dari suatu sebaran. 

𝐶𝑣 =
𝑆𝑑

�̅�
 ............................................................................................  ( 2.7 ) 

Dimana: 

𝐶𝑣 = Koefisien variasi curah hujan 

𝑆𝑑 = Standar deviasi curah hujan 

�̅� = Nilai rata-rata hujan 

- Koefisien Kemencengan 

Koefisien kemencengan (coefficient of skewness) adalah suatu nilai yang 

menunjukkan derajat ketidak simetrisan (asymmetry) dari suatu bentuk distribusi. 

Besarnya koefisien kemencengan (coefficient of skewness) dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut ini: 

Untuk Populasi  𝐶𝑠 =
𝛼

𝜎3̅̅ ̅̅
 ........................................................................  ( 2.8 ) 

Untuk Sampel  𝐶𝑠 =
𝛼

𝑆𝑑
3̅̅ ̅̅ ̅ ........................................................................  ( 2.9 ) 

𝛼 =
1

�̅�
∑ (𝑋𝑖 − 𝜇)3𝑛
𝑖=1  .........................................................................  ( 2.10 ) 

𝛼 =
𝑛

(𝑛−1)(𝑛−2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)3𝑛
𝑖=1  ...........................................................  ( 2.11 ) 

Dimana: 

𝐶𝑠 = Koefisien kemencengan curah hujan 
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𝜎 = Standar deviasi dari populasi curah hujan 

𝑆𝑑 = Standar deviasi dari sampel curah hujan 

𝜇 = nilai rata-rata dari data populasi curah hujan 

�̅� = nilai rata-rata dari data sampel curah hujan 

𝑋𝑖 = curah hujan ke-i 

𝑛 = jumlah data curah hujan 

𝑎, 𝛼 = parameter kemencengan 

Kurva distribusi yang bentuknya simetris maka Cs = 0,00, kurva distribusi 

yang bentuknya menceng ke kanan maka Cs lebih besar nol, sedangkan yang 

bentuknya menceng ke kiri maka Cs kurang dari nol. 

- Koefisien kurtosis 

Koefisien kurtosis adalah suatu nilai yang menunjukkan keruncingan dari 

bentuk kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan distribusi normal. 

Koefisien kurtosis digunakan untuk menentukan keruncingan kurva distribusi, dan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑘 =
𝑀𝐴(4)

𝑆𝑑
4  ..............................................................................................  ( 2.12 ) 

Dimana: 

𝐶𝑘 = Koefisien kurtosis 

𝑀𝐴(4) = momen ke-4 terhadap nilai rata-rata 

𝑆𝑑 = Standar deviasi  

Untuk data yang belum dikelompokkan, maka: 

𝐶𝑘 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖−�̅�)

4𝑛
𝑖=1

𝑆𝑑
4  ....................................................................................  ( 2.13 ) 

dan untuk data yang sudah dikelompokkan 

𝐶𝑘 =
1

𝑛
∑ (𝑋𝑖−�̅�)

4∫ 𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑆𝑑
4 .................................................................................  ( 2.14 ) 

Dimana: 

𝐶𝑘 = koefisien kurtosis curah hujan 

�̅� = nilai rata-rata dari data sampel  

𝑋𝑖 = curah hujan ke-i 
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𝑛 = jumlah data curah hujan 

𝑓𝑖 = nilai frekuensi variat ke-i 

𝑆𝑑 = Standar deviasi dari sampel curah hujan 

B. Pemilihan Jenis Sebaran 

Dalam analisis frekuensi data hidrologi baik data hujan maupun data debit 

sungai terbukti bahwa sangat jarang dijumpai seri data yang sesuai dengan sebaran 

normal. Sebaliknya, sebagian besar data hidrologi sesuai dengan jenis sebaran yang 

lainnya.  

Masing-masing sebaran memiliki sifat-sifat khas sehingga setiap data 

hidrologi harus diuji kesesuaiannya dengan sifat statistik masing-masing sebaran 

tersebut. Pemilihan sebaran yang tidak benar dapat mengundang kesalahan 

perkiraan yang cukup besar. Dengan demikian pengambilan salah satu sebaran 

secara sembarang untuk analisis tanpa pengujian data hidrologi sangat tidak 

dianjurkan.  

Analisis frekuensi atas data hidrologi menuntut syarat tertentu untuk data 

yang bersangkutan, yaitu harus seragam (homogeneous), independent dan mewakili 

(representative) (Haan,1977).  

Data yang seragam berarti bahwa data tersebut harus berasal dari populasi 

yang sama. Dalam arti lain, stasiun pengumpul data yang bersangkutan, baik stasiun 

hujan maupun stasiun hidrometri harus tidak pindah, DAS tidak berubah menjadi 

DAS perkotaan (urban catchment), maupun tidak ada gangguan-gangguan lain 

yang menyebabkan data yang terkumpul menjadi lain sifatnya. Batasan 

‘independence’ di sini berarti bahwa besaran data ekstrem tidak terjadi lebih dari 

sekali. Syarat lain adalah bahwa data harus mewakili untuk perkiraan kejadian yang 

akan datang, misalnya tidak akan terjadi perubahan akibat ulah tangan manusia 

secara besar-besaran, tidak dibangun konstruksi yang mengganggu pengukuran, 

seperti bangunan sadap, perubahan tata guna tanah. Pengujian statistik dapat 

dilakukan untuk masing-masing syarat tersebut (Sri Harto, 1993). 
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Tabel 2.1 Tabel Pedoman Pemilihan Sebaran 

Jenis Sebaran Syarat 

Normal Cs ≈ 0 

Ck = 3 

Gumbel Tipe I Cs ≤ 1,1396 

Ck ≤ 5,4002 

Log Pearson Tipe III Cs ≠ 0 

Log Normal Cs ≈ 3Cv + Cv2 = 3 

Ck = 5,383 

(sumber: CD Soemarto, 1999) 

Penentuan jenis sebaran yang akan digunakan untuk analisis frekuensi 

dapat dipakai beberapa cara sebagai berikut: 

- Sebaran Gumbel Tipe I 

- Sebaran Log Pearson tipe III 

- Sebaran Normal 

- Sebaran Log Normal 

Sebaran Gumbel Tipe I 

Umumnya digunakan untuk analisis data maksimum, misal untuk analisis 

frekuensi banjir. Fungsi kerapatan peluang sebaran (Probability Density Function) 

dari sebaran Gumbel Tipe I adalah: 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑒(−𝑒)
−𝑌

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

Dengan −∞+< 𝑋 + ∞ 

( 2.15 ) 

Dimana: 

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = Probability Density Function dari sebaran Gumbel Tipe I 

𝑋 = variabel acak kontinyu 

𝑒 = 2,71828 

𝑌 = faktor reduksi Gumbel 
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Untuk menghitung curah hujan rencana dengan metode sebaran Gumbel 

Tipe I digunakan persamaan distribusi frekuensi empiris sebagai berikut 

(CD.Soemarto, 1999): 

𝑋𝑇 = �̿� +
𝑆

𝑆𝑛
(𝑌𝑇 − 𝑌𝑛) ............................................................................  ( 2.16 ) 

𝑆 = √
∑(𝑋𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 .........................................................................................  ( 2.17 ) 

Hubungan antara periode ulang T dengan YT dapat dihitung dengan 

rumus: untuk T  20, maka: Y = ln T 

𝑌𝑇 = −ln [−ln
𝑇−1

𝑇
] ..................................................................................  ( 2.18 ) 

Dimana: 

𝑋𝑇 = nilai hujan rencana dengan data ukur T tahun. 

�̅� = nilai rata-rata hujan 

𝑆 = standar deviasi (simpangan baku) 

𝑌𝑇 = nilai reduksi variat (reduced variate) dari variabel yang diharapkan 

terjadi pada periode ulang T tahun Tabel 2.1. 

𝑌𝑇 = nilai reduksi variat (reduced variate) dari variabel yang diharapkan 

terjadi pada periode ulang T tahun Tabel 2.1. 

Tabel 2.2 Reduced mean (Yn) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5220 

20 0,5236 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,5300 0,5820 0,5882 0,5343 0,5353 

30 0,5363 0,5371 0,5380 0,5388 0,5396 0,5400 0,5410 0,5418 0,5424 0,5430 

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

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

60 0,5521 0,5524 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 0,5540 0,5543 0,5545 

70 0,5548 0,5550 0,5552 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567 

80 0.5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 0,5581 0,5583 0,5585 

90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5596 0,5598 0,5599 

100 0,5600 
         

(Sumber: CD Soemarto, 1999) 
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Tabel 2.3 Reduced Standard Deviation (Sn) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 10,095 10,206 10,316 10,411 10,493 10,565 

20 10,628 10,696 10,754 10,811 10,864 10,315 10,961 11,004 11,047 11,080 

30 11,124 11,159 11,193 11,226 11,255 11,285 11,313 11,339 11,363 11,388 

40 11,413 11,436 11,458 11,480 11,499 11,519 11,538 11,557 11,574 11,590 

50 11,607 11,923 11,638 11,658 11,667 11,681 11,696 11,708 11,721 11,734 

60 11,747 11,759 11,770 11,782 11,793 11,803 11,814 11,824 11,834 11,844 

70 11,854 11,863 11,873 11,881 11,890 11,898 11,906 11,915 11,923 11,930 

80 11,938 11,945 11,953 11,959 11,967 11,973 11,980 11,987 11,994 12,001 

90 12,007 12,013 12,026 12,032 12,038 12,044 12,046 12,049 12,055 12,060 

100 12,065 
         

(Sumber: CD Soemarto, 1999) 

 

Tabel 2.4  Reduced Variate (YT) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

Periode Ulang 

(Tahun) 

Reduced Variate 

2 0,3665 

5 14,999 

10 22,502 

20 29,606 

25 31,985 

50 39,019 

100 46,001 

200 52,960 

500 62,140 

1000 69,190 

5000 85,390 

10000 99,210 

(Sumber: CD Soemarto, 1999) 

Sebaran Log Pearson tipe III 

Sebaran Log-Pearson tipe III banyak digunakan dalam analisis hidrologi, 

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

dengan nilai ekstrim. Bentuk sebaran Log-Pearson tipe III merupakan hasil 

transformasi dari sebaran Pearson tipe III dengan menggantikan variat menjadi nilai 

logaritmik. Probability Density Function dari sebaran Log-Pearson tipe III adalah: 
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𝑃𝑋 =
1

(𝑎)Γ(𝑏)
[
𝑋−𝑐

𝑎
]
𝑏−1

𝑒[
𝑋−𝑐

𝑎
] .....................................................................  ( 2.19 ) 

Dimana: 

𝑃𝑋 = Probability Density Function dari sebaran Log-Pearson tipe III dari 

variat X. 

𝑋 = nilai variat X. 

𝑎 = parameter skala. 

𝑏 = parameter bentuk. 

𝑐 = parameter letak. 

Γ = fungsi gamma. 

Metode Log-Pearson tipe III apabila digambarkan pada kertas peluang 

logaritmik akan merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan 

sebagai model matematis dengan persamaan sebagai berikut (CD.Soemarto, 1999): 

𝑌 = �̅� + 𝐾. 𝑆 ...........................................................................................  ( 2.20 ) 

Dimana: 

𝑌 = nilai logaritmik dari X atau log (X). 

𝑋 = data curah hujan. 

�̅� = rata-rata hitung (lebih baik rata-rata geometrik) nilai Y. 

𝑆 = deviasi standar nilai Y. 

𝐾 = karakteristik distribusi peluang Log-Pearson tipe III (tabel 2.5). 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Mengubah data curah hujan sebanyak n buah X1, X2, X3, ...Xn menjadi log 

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

b. Menghitung harga rata-ratanya dengan rumus: 

log(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ log(𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
 ........................................................................  ( 2.21 ) 

Dimana: 

log(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = harga rata-rata logaritmik. 

𝑛 = jumlah data. 

𝑋𝑖 = nilai curah hujan tiap-tiap tahun (R24 maks). 
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c. Menghitung harga standar deviasinya dengan rumus berikut: 

𝑆𝑑 = √∑ {log(𝑋𝑖)−log(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)}
2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 ................................................................  ( 2.22 ) 

Dimana: 

𝑆𝑑 = standar deviasi. 

d. Menghitung koefisien skewness (Cs) dengan rumus: 

𝐶𝑠 =
∑ {log(𝑋𝑖)−𝑙𝑜𝑔(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ }

3𝑛
𝑖=1

(𝑛−1)(𝑛−2)𝑆𝑑
3  ....................................................................  ( 2.23 ) 

Dimana: 

𝐶𝑠 = koefisien skewness. 

e. Menghitung logaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan 

rumus: 

log(𝑋𝑇) = log(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐾. 𝑆𝑑 .................................................................  ( 2.24 ) 

Dimana: 

𝑋𝑇 = curah hujan rencana periode ulang T tahun. 

𝐾 = harga yang diperoleh berdasarkan nilai Cs yang didapat (tabel 2.5). 

f. Menghitung koefisien kurtosis (Ck) dengan rumus: 

𝐶𝑘 =
𝑛2∑ {log(𝑋𝑖)−log(𝑋)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅}

4𝑛
𝑖=1

(𝑛−1)(𝑛−2)(𝑛−3)𝑆𝑑
4  ................................................................  ( 2.25 ) 

Dimana: 

𝐶𝑘 = koefisien kurtosis. 

g. Menghitung koefisien variasi (Cv) dengan rumus: 

𝐶𝑣 =
𝑆𝑑

log(𝑋)
 ........................................................................................  ( 2.26 ) 

Dimana: 

𝐶𝑣 = koefisien variasi. 

𝑆𝑑 = standar deviasi. 
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Tabel 2.5 Harga K untuk Metode Sebaran Log Pearson III 

Koefisien 

Kemencengan 

(Cs) 

Periode Ulang Tahun 

2 5 10 25 50 100 200 1000 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0,5 0,1 

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

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

2,2 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 4,444 6,200 

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

1,8 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 4,147 5,660 

1,6 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 3,990 5,390 

1,4 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 3,828 5,110 

1,2 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 3,661 4,820 

1,0 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 3,489 4,540 

0,9 -0,148 0,769 1,339 2,018 2,498 2,957 3,401 4,395 

0,8 -0,132 0,780 1,336 2,998 2,453 2,891 3,312 4,250 

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

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

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

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

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

0.2 -0,033 0,830 1,301 2,818 2,159 2,472 2,763 3,380 

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

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

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

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

-0,3 0,050 0,853 1,245 1,643 1,890 2,104 2,294 2,675 

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

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

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

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

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

-0,9 0,148 0,854 1,147 1,407 1,549 1,660 1,749 1,910 

-1,0 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 1,664 1,800 

-1,2 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 1,501 1,625 

-1,4 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 1,351 1,465 

-1,6 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,200 1,216 1,280 

-1,8 0,282 0,799 0,945 0,035 1,069 1,089 1,097 1,130 

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

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

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

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

(Sumber: CD. Soemarto,1999) 
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Sebaran Normal 

Sebaran normal banyak digunakan dalam analisis hidrologi, misal dalam 

analisis frekuensi curah hujan, analisis statistik dari distribusi rata-rata curah hujan 

tahunan, debit rata-rata tahunan dan sebagainya. Sebaran normal atau kurva normal 

disebut pula sebaran Gauss. Probability Density Function dari sebaran normal 

adalah: 

𝑃(𝑋) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

1

−2
[
𝑋−𝜇

𝜎
]
2

 ..........................................................................  ( 2.27 ) 

Dimana: 

𝑃(𝑋) = nilai logaritmik dari X atau log (X). 

𝜋 = 3,14156. 

𝑒 = 2,71828. 

𝑋 = variabel acak kontinu. 

𝜇 = rata-rata nilai X. 

σ = deviasi standar nilai X. 

Untuk analisis kurva normal cukup menggunakan parameter statistik  dan 

 . Bentuk kurvanya simetris terhadap X =  dan grafiknya selalu di atas sumbu 

datar X, serta mendekati (berasimtot) sumbu datar X, dimulai dari X =  + 3 dan 

X-3. Nilai mean = modus = median. Nilai X mempunyai batas -<X<+ 

Luas dari kurva normal selalu sama dengan satu unit, sehingga: 

𝑃(−∞ < 𝑋 < +∞) = ∫
1

𝜎√2𝜋
𝑒

1

−2
[
𝑋−𝜇

𝜎
]
2

𝑑𝑥 = 1,0
+∞

−∞
 ............................  ( 2.28 ) 

Untuk menentukan peluang nilai X antara X = 1 x dan X = 2 x, adalah: 

𝑃(𝑋1 < 𝑋 < 𝑋2) = ∫
1

𝜎√2𝜋
𝑒

1

−2
[
𝑋−𝜇

𝜎
]
2

𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
 .............................................  ( 2.29 ) 

Apabila nilai X adalah standar, dengan kata lain nilai rata-rata  = 0 dan deviasi 

standar  = 1,0, maka Persamaan 2.29 dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑃(𝑡) =
1

√2𝜋
𝑒−

1

2
𝑡2

 ...................................................................................  ( 2.30 ) 
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Dengan 

𝑡 =
𝑋−𝜇

𝜎
 ...................................................................................................  ( 2.31 ) 

Persamaan 2.30 disebut dengan sebaran normal standar (standard normal 

distribution). 

Tabel 2.6 menunjukkan wilayah luas di bawah kurva normal, yang 

merupakan luas dari bentuk kumulatif (cumulative form) dan sebaran normal. 

Tabel 2.6 Wilayah Luas Di bawah Kurva Normal 

1 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 

-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 

-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 

-3,1 0,001 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 

-3 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,001 0,001 

-2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 

-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,002 0,0019 

-2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,003 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 

-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,004 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 

-2,5 0,0062 0,006 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048 

-2,4 0,0082 0,008 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 

-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084 

-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,011 

-2,1 0,0179 0,0174 0,017 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,015 0,0146 0,0143 

-2 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 

-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,025 0,0244 0,0239 0,0233 

-1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 

-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 

-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 

-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,063 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 
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-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681 

-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 

-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,102 0,1003 0,0985 

-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,123 0,121 0,119 0,117 

-1 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 

-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,166 0,1635 0,1611 

-0,8 0,2119 0,209 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 

-0,7 0,242 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 

-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 

-0,5 0,3085 0,305 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,281 0,2776 

-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,33 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 

-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,352 0,3483 

-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,409 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 

-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 

0 0,5 0,504 0,508 0,512 0,516 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 

0 0,5 0,504 0,508 0,512 0,516 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,591 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,648 0,6517 

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,67 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 

0,5 0,6915 0,695 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,719 0,7224 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 

0,7 0,758 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 

0,8 0,7881 0,791 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,834 0,8365 0,8389 

1 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,877 0,879 0,881 0,883 

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,898 0,8997 0,9015 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 



37 

 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,937 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,975 0,9756 0,9761 0,9767 

2 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 

2,1 0,9821 0,9826 0,983 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,985 0,9854 0,9857 

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,989 

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 

2,4 0,9918 0,992 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 

2,5 0,9938 0,994 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,996 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,997 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,998 0,9981 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 

3 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,999 0,999 

3,1 0,999 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 

(Sumber: Soewarno,1995) 

Sebaran Log Normal 

Sebaran log normal merupakan hasil transformasi dari sebaran normal, 

yaitu dengan mengubah nilai variat X menjadi nilai logaritmik variat X. Sebaran 

log-Pearson III akan menjadi sebaran log normal apabila nilai koefisien 

kemencengan CS = 0,00. Secara matematis Probability Density Function dari 

sebaran log normal ditulis sebagai berikut: 
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𝑃(𝑋) =
1

(log𝑋)(𝑆)(√2𝜋)
exp {

1

2
(
log𝑋−�̅�

𝑆
)
2

} ..................................................  ( 2.32 ) 

Dimana: 

𝑃(𝑋) = Probability Density Function dari sebaran log normal. 

𝑋 = nilai variat pengamatan. 

�̅� = nilai rata-rata dari logaritmik variat X, umumnya dihitung nilai rata-rata 

geometrik nya. 

𝑋 = {(𝑋1)(𝑋2)(𝑋3)… (𝑋𝑛)}
1

𝑛. 

𝑆 = deviasi standar dari logaritmik nilai variat X. 

Metode log normal apabila digambarkan pada kertas peluang logaritmik 

akan merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan sebagai model 

matematik dangan persamaan sebagai berikut (Soewarno, 1995): 

𝑋𝑇 = �̅� + 𝐾𝑡. 𝑆 ......................................................................................  ( 2.33 ) 

Dimana: 

𝑋𝑇 = besarnya curah hujan dengan periode ulang T tahun. 

�̅� = curah hujan rata-rata (mm). 

𝑆 = Standar Deviasi data hujan harian maksimum. 

𝐾𝑡 = Standard Variable untuk periode ulang t tahun yang besarnya diberikan 

pada Tabel 2.7. 

 

Tabel 2.7 Standard Variable (Kt) untuk Metode Sebaran Log Normal 

T 

(Tahun) 
Kt 

T 

(Tahun) 
Kt 

T 

(Tahun) 
Kt 

1 -1.86 20 1.89 90 3.34 

2 -0.22 25 2.1 100 3.45 

3 0.17 30 2.27 110 3.53 

4 0.44 35 2.41 120 3.62 

5 0.64 40 2.54 130 3.7 

6 0.81 45 2.65 140 3.77 

7 0.95 50 2.75 150 3.84 

8 1.06 55 2.86 160 3.91 

9 1.17 60 2.93 170 3.97 

10 1.26 65 3.02 180 4.03 

11 1.35 70 3.08 190 4.09 
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12 1.43 75 3.6 200 4.14 

13 1.5 80 3.21 221 4.24 

14 1.57 85 3.28 240 4.33 

15 1.63 90 3.33 260 4.42 

(Sumber: CD. Soemarto, 1999) 

 

C. Uji Kecocokan Sebaran 

Uji kecocokan sebaran dilakukan untuk mengetahui jenis sebaran yang 

paling sesuai dengan data hujan. Uji sebaran dilakukan dengan uji kecocokan 

distribusi yang dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan sebaran peluang 

yang telah dipilih dapat menggambarkan atau mewakili dari sebaran statistik 

sample data yang dianalisis tersebut (Soemarto, 1999).  

Ada dua jenis uji kecocokan (Goodness of fit test) yaitu uji kecocokan Chi-

Square dan Smirnov-Kolmogorov. Umumnya pengujian dilaksanakan dengan cara 

mengambarkan data pada kertas peluang dan menentukan apakah data tersebut 

merupakan garis lurus, atau dengan membandingkan kurva frekuensi dari data 

pengamatan terhadap kurva frekuensi teoritisnya (Soewarno, 1995). 

Uji Kecocokan Chi-Square 

Uji kecocokan Chi-Square dimaksudkan untuk menentukan apakah 

persamaan sebaran peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi 

statistik sampel data yang dianalisis. Prinsip pengujian dengan metode ini 

didasarkan pada jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas dan 

ditentukan terhadap jumlah data pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut 

atau dengan membandingkan nilai Chi-Square (𝜒2) dengan nilai Chi-Square kritis  

(𝜒2𝑐𝑟). Uji kecocokan Chi-Square menggunakan rumus (Soewarno, 1995): 

𝜒ℎ
2 = ∑

(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
𝐺
𝑖=1  .................................................................................  ( 2.34 ) 

Dimana: 

𝜒ℎ
2 = harga Chi-Square terhitung. 

𝑂𝑖 = jumlah data yang teramati terdapat pada sub kelompok ke-i. 

𝐸𝑖 = jumlah data yang secara teoritis terdapat pada sub kelompok ke-i. 

𝐺 = jumlah sub kelompok. 
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Parameter 𝜒ℎ
2 merupakan variabel acak. Peluang untuk mencapai nilai 𝜒ℎ

2 

sama atau lebih besar dari pada nilai Chi-Square yang sebenarnya (𝜒2). Suatu 

distrisbusi dikatakan selaras jika nilai 𝜒2 hitung < 𝜒2 kritis. Nilai 𝜒2 kritis dapat 

dilihat di Tabel 2.8. Dari hasil pengamatan yang didapat dicari penyimpangannya 

dengan Chi-Square kritis paling kecil. Untuk suatu nilai nyata tertentu (level of 

significant) yang sering diambil adalah 5 %. 

Prosedur uji kecocokan Chi-Square adalah: 

a) Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya). 

b) Kelompokkan data menjadi G sub-group, tiap-tiap sub-group minimal terdapat 

lima buah data pengamatan. 

c) Hitung jumlah pengamatan yang teramati di dalam tiap-tiap sub group (Oi). 

d) Hitung jumlah atau banyaknya data yang secara teoritis ada di tiap-tiap sub 

group (Ei). 

e) Tiap-tiap sub group hitung nilai: 

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖) dan 
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖
 

f) Jumlah seluruh G sub group nilai ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)

2

𝐸𝑖
 untuk menentukan nilai Chi-Square 

hitung 

g) Tentukan derajat kebebasan dk = G-R-1 (nilai R=2, untuk distribusi normal dan 

binomial, dan nilai R=1, untuk distribusi Poisson) (Soewarno, 1995). 

Derajat kebebasan yang digunakan pada perhitungan ini adalah dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝐷𝑘 = 𝑛 − 3 ......................................................................................  ( 2.35 ) 

Dimana 

𝐷𝑘 = derajat kebebasan. 

𝑛 = banyaknya data. 

Adapun kriteria penilaian hasilnya adalah sebagai berikut: 

- Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan dirtibusi teoritis yang 

digunakan dapat diterima. 
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- Apabila peluang lebih kecil dari 1%, maka persamaan distribusi teoritis yang 

digunakan tidak dapat diterima. 

- Apabila peluang lebih kecil dari 1%-5%, maka tidak mungkin mengambil 

keputusan, misal perlu penambahan data 

Tabel 2.8 Nilai 𝜒2 kritis untuk uji kecocokan Chi-Square 

dk 
α Derajat kepercayan 

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

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

2 0,0100 0,0201 0,0506 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,0717 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

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

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

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

7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

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

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,920 24,725 26,757 

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

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

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

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

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

17 5,697 6,408 7,564 8,672 27,587 30,191 33,409 35,718 

18 6,265 7,015 8,231 9,390 28,869 31,526 34,805 37,156 

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

20 7,434 8,260 9,591 10,851 31,41 34,170 37,566 39,997 

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

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

23 9,260 10,196 11,689 13,091 36,172 38,076 41,683 44,181 

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

25 10,520 11,524 13,120 14,611 37,652 40,646 44,314 46,928 

26 11,160 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290 

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

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

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

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

(Sumber: Soewarno, 1995) 
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Uji Kecocokan Smirnov-Kolmogorov 

Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering juga disebut uji kecocokan 

non parametrik (non parametrik test) karena pengujiannya tidak menggunakan 

fungsi distribusi tertentu. Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

𝛼 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃(𝑥)
−

𝑃(𝑥𝑖)

∆𝐶𝑟
.......................................................................................  ( 2.36 ) 

Prosedur uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov adalah: 

1. Urutkan data (dari besar ke kecil atau sebaliknya) dan tentukan besarnya nilai 

masing-masing data tersebut: 

X1  →  P(X1)  

X2  →  P(X2)  

Xm →  P(Xm)  

Xn  →  P(Xn) 

2. Tentukan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran data 

(persamaan distribusinya): 

X1  → P’(X1)  

X2  → P’(X2)  

Xm → P’(Xm)  

Xn  → P’(Xn) 

3. Dari kedua nilai peluang tersebut, tentukan selisih terbesarnya antara peluang 

pengamatan dengan peluang teoritis 

D = maksimum [ P(Xm) – P`(Xm)] 

Berdasarkan tabel nilai kritis (Smirnov – Kolmogorov test), tentukan harga D0 

(Tabel 2.9)  

dimana α=derajat kepercayaan. 
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Tabel 2.9 Nilai D0 kritis untuk uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov 

Jumlah 

data n 

α derajat kepercayaan 

0,20 0,10 0,05 0,01 

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

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

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

20 0,23 0,26 0,29 0,36 

25 0,21 0,24 0,27 0,32 

30 0,19 0,22 0,24 0,29 

35 0,18 0,20 0,23 0,27 

40 0,17 0,19 0,21 0,25 

45 0,16 0,18 0,20 0,24 

50 0,15 0,17 0,19 0,23 

n>50 1,07/n 1,22/n 1,36/n 1,63/n 

(Sumber: Soewarno,1995) 

2.4.4 Intensitas Curah Hujan 

Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. 

Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung intensitasnya cenderung 

makin tinggi dan makin besar periode ulangnya makin tinggi pula intensitasnya. 

Hubungan antara intensitas, lama hujan dan frekuensi hujan biasanya dinyatakan 

dalam lengkung Intensitas – Durasi - Frekuensi (IDF = Intensity – Duration – 

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

menit, 30 menit, 60 menit dan jam-jaman untuk membentuk lengkung IDF. Data 

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

berdasarkan data hujan jangka pendek tersebut lengkung IDF dapat dibuat (Suripin, 

2004).  

Untuk menentukan debit banjir rencana (design flood) perlu didapatkan 

harga suatu intensitas curah hujan terutama bila digunakan metode rational. 

Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun 

waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Analisis intensitas curah hujan ini dapat 

diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau (Loebis, 1987). 

Untuk menghitung intensitas curah hujan dapat digunakan beberapa rumus empiris 

sebagai berikut: 
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1. Menurut Dr. Mononobe 

Seandainya data curah hujan yang ada hanya curah hujan harian, maka 

intensitas curah hujannya dapat dirumuskan (Loebis, 1987): 

𝐼 =
𝑅24

24
. [
24

𝑡
]

2

3
...........................................................................................  ( 2.37 ) 

Dimana: 

𝐼 = Intensitas curah hujan (mm/jam). 

𝑡 = lamanya curah hujan (jam). 

𝑅24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm). 

2. Menurut Sherman 

Rumus yang digunakan (Soemarto, 1999): 

𝐼 =
𝑎

𝑡𝑏
 .....................................................................................................  ( 2.38 ) 

log a =
∑ (log(𝑖))∑ (log(𝑡))2−∑ ((log𝑡).log(𝑖))∑ (log(𝑡))𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛∑ (log(𝑡))2−(∑ (log(𝑡))𝑛
𝑖=1 )

2𝑛
𝑖=1

 .........................  ( 2.39 ) 

𝑏 =
∑ (log(𝑖))∑ (log 𝑡)−𝑛∑ ((log𝑡).log(𝑖))𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛∑ (log(𝑡))2−(∑ (log(𝑡))𝑛
𝑖=1 )

2𝑛
𝑖=1

 ...............................................  ( 2.40 ) 

Dimana: 

𝐼 = Intensitas curah hujan (mm/jam). 

𝑡 = lamanya curah hujan (jam). 

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

aliran. 

𝑛 = banyaknya pasangan data i dan t. 

2.4.5 Hubungan Intensitas-Durasi-Frekuensi (IDF) 

Intensitas-durasi-frekuensi biasanya diberikan dalam bentuk kurva yang 

memberikan hubungan antara intensitas hujan sebagai absis dan beberapa grafik 

yang menunjukkan frekuensi atau periode ulang.  Analisis ids dilakukan untuk 

memperkirakan debit Puncak di daerah tangkapan kecil seperti dalam perencanaan 

sistem drainase kota gorong-gorong dan jembatan.   Di daerah kecil, hujan Deras 

dengan durasi singkat (intensitas Hujan dengan durasi singkat adalah sangat 
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tinggi) yang jatuh di berbagai titik pada seluruh daerah tangkapan hujan dapat 

terkonsentrasi di titik kontrol yang ditinjau dalam waktu yang bersamaan yang 

dapat menghasilkan debit puncak (Triatmodjo, 2010).  

Analisis IDF dilakukan untuk memperkirakan debit aliran puncak 

berdasarkan data hujan titik. Data yang digunakan adalah data hujan dengan 

intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu singkat, seperti 5,10, 15, …, 120 menit 

atau lebih. 

 

(Sumber; Triatmodjo, 2010) 

Gambar 2.6 Kurva IDF Halim Perdana Kusumah-Jakarta (Loebis J;1992)  

Pada Gambar 2.6 menunjukkan kurva IDF untuk dimana terdapat lima 

grafik yang masing-masing menunjukkan intensitas hujan periode ulang 5,10, 25, 

50, dan 100 tahunan (Triatmodjo, 2010) 
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2.5 Analisis Hidrolika dengan HEC-RAS 

HEC-RAS adalah program aplikasi untuk memodelkan aliran di sungai, 

River Analysis System (RAS), yang dibuat oleh Hydrologic Engineering Center 

(HEC) yang merupakan satu divisi di dalam Institute for Water Resources (IWR), 

di bawah US Army Corps of Engineers (USACE) (User’s Manual HEC-RAS, 

2015). HEC-RAS merupakan model satu dan dua dimensi yang mampu 

menampilkan perhitungan penampang muka air untuk aliran permanen maupun tak 

permanen. HEC-RAS yang digunakan dalam penelitian ini yaitu HEC-RAS versi 

ini versi 5.0.7. HEC-RAS memiliki empat komponen model dua dimensi, yaitu 

perhitungan profil muka air aliran permanen, simulasi aliran tak permanen, 

perhitungan transport sedimen dan perhitungan kualitas air. Satu elemen penting 

dalam HEC-RAS adalah keempat komponen tersebut memakai data geometri yang 

sama, routine hitungan hidraulika yang sama, serta beberapa fitur desain hidraulik 

yang dapat diakses setelah hitungan profil muka air berhasil dilakukan (Yunita, 

2014). 

Steady Flow Water Surface Component berfungsi untuk menghitung profil 

muka air aliran permanen berubah beraturan (steady gradually varied flow). 

Program ini mampu memodelkan jaringan sungai, sungai dendritik, maupun sungai 

tunggal. Regime aliran yang dapat dimodelkan adalah aliran sub-kritik, super- 

kritik, maupun campuran antara keduanya. Modul aliran permanen HEC-RAS 

mampu memperhitungkan pengaruh berbagai hambatan aliran, seperti jembatan 

(bridges), gorong-gorong (culverts), bendung (weirs), ataupun hambatan di 

bantaran sungai.  

Modul aliran permanen dirancang untuk dipakai pada permasalahan 

pengelolaan bantaran sungai dan penetapan asuransi risiko banjir berkenaan dengan 

penetapan bantaran sungai dan dataran banjir. Modul aliran permanen dapat pula 

dipakai untuk perkiraan perubahan muka air akibat perbaikan alur atau 

pembangunan tanggul.  

Unsteady Flow Simulation mampu mensimulasikan aliran tak permanen 

satu dimensi pada sungai yang memiliki alur kompleks. Semula, modul aliran tak-

permanen HEC-RAS hanya dapat diaplikasikan pada aliran sub-kritik dan 
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mensimulasikan regime aliran campuran (sub-kritik, super-kritik, loncat air, dan 

drawdowns). Fitur spesial modul aliran tak-permanen mencakup analisis dam-

break, limpasan melalui tanggul dan tanggul jebol, pompa, operasi dam navigasi, 

serta aliran tekan dalam pipa.  

Sediment Transport/ Movable Boundary Computations. Modul ini mampu 

mensimulasikan transport sedimen satu dimensi (simulasi perubahan dasar sungai) 

akibat gerusan atau deposisi dalam waktu yang cukup panjang (umumnya tahunan, 

namun dapat pula dilakukan simulasi perubahan dasar sungai akibat sejumlah banjir 

tunggal). Potensi transport sedimen dihitung berdasarkan fraksi ukuran butir 

sedimen sehingga memungkinkan simulasi armoring dan sorting. Fitur utama 

modul transport sedimen mencakup kemampuan untuk memodelkan suatu jaring 

(network) sungai, dredging, berbagai alternatif tanggul, dan pemakaian berbagai 

persamaan (empiris) transport sedimen.  

2.5.1 HEC-RAS 1 dimensi 

Steady Flow Water Surface Component berfungsi untuk menghitung profil 

muka air aliran permanen berubah beraturan (steady gradually varied flow). 

Program mampu memodelkan jaring sungai, sungai dendritik, maupun sungai 

tunggal. Regime aliran yang dapat dimodelkan adalah aliran sub-kritik, super-

kritik, maupun campuran antara keduanya (Istiarto,2014).  

Langkah hitungan profil muka air yang dilakukan oleh modul aliran 

permanen HEC-RAS didasarkan pada penyelesaian persamaan energi (satu 

dimensi). Kehilangan energi dianggap diakibatkan oleh gesekan (Persamaan 

Manning) dan kontraksi/ekspansi (koefisien dikalikan beda tinggi kecepatan). 

Persamaan momentum dipakai manakala dijumpai aliran berubah cepat (rapidly 

varied flow), misalnya campuran regime aliran sub-kritik dan super-kritik 

(hydraulic jump), aliran melalui jembatan, aliran di percabangan sungai (stream 

junctions). Modul aliran permanen HEC-RAS mampu memperhitungkan pengaruh 

berbagai hambatan aliran, seperti jembatan (bridges), gorong-gorong (culverts), 

bendung (weirs), ataupun hambatan di bantaran sungai.  
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Modul aliran permanen dirancang untuk dipakai pada permasalahan 

pengelolaan bantaran sungai dan penetapan asuransi risiko banjir berkenaan dengan 

penetapan bantaran sungai dan dataran banjir. Modul aliran permanen dapat pula 

dipakai untuk perkiraan perubahan muka air akibat perbaikan alur atau 

pembangunan tanggul. Fitur spesial modul aliran permanen HEC-RAS mencakup 

analisis plan ganda, hitungan profil ganda, analisis bukaan gorong-gorong atau 

pintu ganda, optimasi pemisahan aliran, serta desain dan analisis saluran stabil 

(Istiarto, 2014).  

Modul ini mampu menyimulasikan aliran tak permanen satu dimensi pada 

sungai yang memiliki alur kompleks. Semula, modul aliran tak permanen HEC-

RAS hanya dapat diaplikasikan pada aliran sub-kritik, namun sejak diluncurkannya 

versi 3.1, modul aliran tak permanen HEC-RAS dapat pula menyimulasikan regime 

aliran campuran (sub-kritik, super-kritik, loncat air, dan draw-downs).  

2.5.1.1. Persamaan untuk Menentukan Profil Muka Air. 

Untuk menghitung profil muka air di sepanjang alur urut dari satu tampang 

lintang ke tampang lintang berikutnya. Muka air dihitung dengan memakai 

persamaan energi yang diselesaikan dengan metode yang dikenal sebagai standard 

step method. Persamaan energi antara dua tampang lintang dituliskan dalam bentuk 

berikut: 

𝑌2 + 𝑍2 +
𝛼2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑌1 + 𝑍1 +

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒 .....................................................  ( 2.41 ) 

Dimana: 

𝑌1, 𝑌2 = kedalaman aliran 

𝑍1, 𝑍2 = elevasi dasar saluran 

𝑉1, 𝑉2 = kecepatan rata-rata (debit dibagi luas tampang basah) 

𝛼1, 𝛼2 = koefisien,  

𝑔  =  percepatan gravitasi,  

ℎ𝑒  =  kehilangan tinggi energi 

Profil aliran yang menunjukkan komponen aliran sesuai dengan suku-suku 

pada persamaan energi. Dari diagram aliran pada Gambar 32, tampak bahwa 
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kedalaman aliran diukur ke arah vertikal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 

hitungan profil muka air dengan HEC-RAS hanya cocok untuk alur sungai yang 

memiliki kemiringan dasar kecil. 

 

Gambar 2.7 Diagram aliran berubah beraturan (US. Army Corp, 2008) 

Kehilangan (tinggi) energi, (he), di antara dua tampang lintang terdiri dari 

dua komponen, yaitu kehilangan energi karena gesekan (friction losses) dan 

kehilangan energi karena perubahan tampang (contraction or expansion losses). 

Kehilangan energi antara tampang 2 dan 1 dinyatakan dengan persamaan berikut: 

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆 𝑓 + 𝐶 |
𝛼2𝑉2

2

2𝑔
+

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
| ......................................................................  ( 2.42 ) 

Dimana: 

𝐿  = Panjang ruas sungai antar kedua tampang yang diberi bobot menurut 

debit 

𝑆 𝑓 = Representative friction slope (representasi dari kemiringan gesekan) 

antar kedua bagian tampang 

𝐶 = koefisien kehilangan energi akibat perubahan tampang (kontraksi atau 

ekspansi). 

Jarak (panjang) ruas sungai yang diberi bobot menurut debit (L), 

dinyatakan dengan persamaan berikut: 

𝐿 =
𝐿𝑙𝑜𝑏�̅�𝑙𝑜𝑏+𝐿𝑐ℎ�̅�𝑐ℎ+𝐿𝑟𝑜𝑏�̅�𝑟𝑜𝑏

�̅�𝑙𝑜𝑏+�̅�𝑐ℎ+�̅�𝑟𝑜𝑏
 .....................................................................  ( 2.43 ) 
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Dimana: 

𝐿𝑙𝑜𝑏, 𝐿𝑐ℎ,𝐿𝑟𝑜𝑏  = Panjang ruas bantaran sungai di sisi kiri (left overbank), alur 

utama sungai (main channel), dan bantaran sungai sisi kanan 

(right overbank) 

�̅�𝑙𝑜𝑏, �̅�𝑐ℎ,�̅�𝑟𝑜𝑏 = Representative friction slope (representasi dari kemiringan 

gesekan) antar kedua bagian tampang 

Dalam menentukan total debit koefisien kecepatan yang melewati setiap 

potongan penampang maka digunakan Persamaan Manning.  Dari persamaan 

tersebut kemiringan sungai merupakan suatu yang tidak berubah, sedangkan nilai 

K (koefisien hantaran) dapat berubah sesuai dengan bagian penampang sungainya. 

Kapasitas debit dihitung dengan menggunakan persamaan: 

𝑄 = 𝐾𝑆 𝑓
2
3⁄  .............................................................................................  ( 2.44 ) 

𝐾 =
1

𝑛
𝐴𝑅

2
3⁄  ...........................................................................................  ( 2.45 ) 

Dimana: 

𝐾  = Koefisien angkutan 

𝑛  = Koefisien kekasaran manning di tiap bagian penampang 

𝐴  = Luas penampang basah tiap penampang 

𝑅  = Jari-jari hidrolik tiap penampang 

Bentuk dari penampang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.8 Bagian pada penampang untuk menghitung kapasitas angkutan (US 

Army Corp, 2008). 

Koefisien kekasaran pada bagian sungai tidaklah sama pada kondisi 

sungai. Perbedaan koefisien kekasaran terjadi akibat perbedaan kondisi lahan pada 
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seluruh tubuh sungai akibat adanya tumbuhan atau batuan lainnya. Koefisien 

kekasaran sungai secara rata-rata dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 

𝑛𝑐 = [
Σ𝑖=1
𝑛 (𝑝𝑖𝑛𝑖)

1.5

𝑃
]

2
3⁄

 ...............................................................................  
( 2.46 ) 

Dimana: 

𝑛𝑐  = Koefisien kekasaran gabungan 

𝑃  = keliling basah dari seluruh sungai 

𝑝𝑖 = Keliling basah dari setiap subbagian 

𝑛𝑖 = Koefisien kekasaran pada subbagian 

Pada dasarnya software Hec-Ras merupakan pemodelan satu-dimensi, 

maka walaupun penampang di kelompokkan beberapa bagian, namun hanya satu 

nilai energi kinetik (rata-rata). Untuk satu muka air, tinggi energi kinetik rata-rata 

dihitung dengan merata-ratakan tinggi energi kinetik di tiga bagian penampang 

(lob, ch, dan rob) yang diberi bobot berdasarkan debit pada setiap penampang. 

Hitungan tinggi energi kinetik rata-rata untuk setiap penampang yang dibagi 

menjadi right over bank (bantaran sungai kanan) dan main channel (alur utama 

sungai) tanpa ada left over bank (bantaran sungai kiri). 

 

Gambar 2.9 hitungan tinggi energi kinetik rata-rata di satu penampang (US. Army 

Corp, 2008) 

V1 = Kecepatan rata-rata untuk sub area 1 

V2 = Kecepatan rata-rata untuk sub area 1 

Untuk menghitung tinggi energi kinetik rata-rata, diperlukan koefisien tinggi 

kecepatan α, yang dihitung dengan cara sebagai berikut: 
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𝛼
�̅�2

2𝑔
=

𝑄1
𝑉1
2

2𝑔
+𝑄2

𝑉2
2

2𝑔

𝑄1+𝑄2
 .....................................................................................  

( 2.47 ) 

Dengan demikian 

𝛼 =
𝑄1𝑉1

2+𝑄2𝑉2
2

(𝑄1+𝑄2)�̅�2
.........................................................................................  ( 2.48 ) 

Atau dapat pula bentuk persamaan alpha (α) adalah: 

𝛼 =
|𝑄1𝑉1

2+𝑄2𝑉2
2+⋯+𝑄𝑛𝑉𝑛

2|

𝑄𝑉2
 ..........................................................................  ( 2.49 ) 

Koefisien kecepatan α dihitung berdasarkan pengangkutan dalam tiga aliran yaitu 

pada sisi kiri sungai, sungai dan kanan sungai. 

𝛼 =
(𝐴𝑡)

2[
𝐾𝑙𝑜𝑏
3

𝐴𝑙𝑜𝑏
2 +

𝐾𝑐ℎ
3

𝐴𝑐ℎ
2 +

𝐾𝑟𝑜𝑏
3

𝐴𝑟𝑜𝑏
2 ]

𝐾𝑡
3  ...........................................................................  

( 2.50 ) 

Dimana: 

At = Total luas aliran dari bagian penampang 

𝐴𝑙𝑜𝑏, 𝐴𝑐ℎ,𝐴𝑟𝑜𝑏   = Luas aliran kiri sungai, sungai dan kanan sungai 

𝐾𝑡 = Total pengangkutan dari bagian penampang 

𝐾𝑙𝑜𝑏, 𝐾𝑐ℎ,𝐾𝑟𝑜𝑏 = pengangkutan dari kiri sungai, sungai dan kanan sungai 

2.5.1.2. Tinggi Kehilangan Energi Akibat Gesekan 

Kehilangan energi akibat gesekan (friction loss) merupakan perkalian 

antara kemiringan garis energi karena gesekan (friction slope), S̅f dan panjang ruas 

sungai antara dua penampang, L. kemiringan garis energi karena gesekan (friction 

slope) di suatu penampang dihitung menggunakan persamaan Manning. 

𝑆𝑓 = (
𝑄

𝐾
)
2
 ...............................................................................................  ( 2.51 ) 

Selain persamaan di atas, beberapa persamaan lain untuk menghitung 

friction slope adalah: 

Kapasitas angkut rata-rata 

𝑆  𝑓 = (
𝑄1+𝑄2

𝐾1+𝐾2
)
2
 .........................................................................................  ( 2.52 ) 

Friction slope rata-rata 
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𝑆  𝑓 =
𝑆𝑓1+𝑆𝑓2

2
 ............................................................................................  ( 2.53 ) 

Friction slope rata-rata geometrik 

𝑆  𝑓 = √𝑆𝑓1 × 𝑆𝑓2 ......................................................................................  ( 2.54 ) 

Friction slope rata-rata hermonik 

𝑆  𝑓 =
2(𝑆𝑓1×𝑆𝑓2)

𝑆𝑓1+𝑆𝑓2
 ........................................................................................  ( 2.55 ) 

Dimana C = Koefisien ekspansi dan kontraksi 

2.5.1.3. Kecepatan Aliran Seragam 

Aliran seragam sebagai aliran tunak (steady) kerana aliran seragam tak 

tunak (unsteady) dalam realitanya tidak pernah ada. Dalam aliran seragam ini, dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis aliran. Antara lain sub kritis, kritis, dan super kritis. 

Perbedaannya ada pada kemiringan saluran (S), kecepatan aliran (V) dan luas jari-

jari hidrolisnya (R). Ven Te how (1997) menuliskan persamaan sebagai berikut: 

𝑆  𝑓 =
2(𝑆𝑓1×𝑆𝑓2)

𝑆𝑓1+𝑆𝑓2
 ........................................................................................  ( 2.56 ) 

Dimana C adalah faktor tahanan aliran yang bervariasi menurut kecepatan 

rata-rata, jari-jari hidraulis, kekasaran saluran, kekentalan dan berbagai faktor 

lainnya. 

1. Perumusan Chezy 

Dalam penurunan rumus Chezy, digunakan beberapa asumsi bahwa aliran 

adalah seragam, kemiringan dasar saluran adalah kecil dan saluran adalah 

prismatik. Yang secara matematis dapat dituliskan: 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆 ...............................................................................................  ( 2.57 ) 
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Dimana: 

𝑉  = kecepatan aliran seragam 

𝑅  = A/P (jari-jari) hidrolika 

𝐶 = koefisien Chezy 

𝑚 = koefisien Bazin 

Dalam menentukan faktor hambatan Chezy, ada dua rumus yang 

mempengaruhi persamaan tersebut 

a. Rumus Ganguillet dan Kuetter 

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: 

𝐶 =
23

0,00155

𝑆
+
1

𝑚

1+(23+
0,00155

𝑆
)𝑚/√𝑅

 ..........................................................................  
( 2.58 ) 

b. Rumus Bazin 

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 

𝐶 =
87

1+
𝛾

√𝑅

 .................................................................................................  ( 2.59 ) 

𝛾 =
𝑚

1,81
  

Tabel 2.10 Nilai m yang di usulkan Bazin (Ven Te Chow: 1997) 

No Permukaan Saluran Nilai m 

1 Semen yang sangat halus atau kayu diketam 0,11 

2 Kayu tidak diketam atau beton bata 0,21 

3 Papan, batu 0,29 

4 Pasangan batu pecah 0,83 

5 Saluran tanah dalam keadaan baik 1,54 

6 Saluran tanah dalam keadaan rata 2,36 

7 Saluran tanah dalam keadaan kasar 3,17 
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2. Perumusan Manning 

Prinsip pengukuran metode ini mendasarkan pada rumus Manning (1886), 

yaitu kecepatan rata-rata aliran yang dapat diperkirakan dengan persamaan 

hidraulika berikut ini: 

𝑉 =
1

𝑛
𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄  .......................................................................................  ( 2.60 ) 

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

 

𝐴 = 𝑏 × ℎ  

𝑃 = 𝑏 × 2ℎ  

𝑆 =
𝑏 − 𝑎

𝐿
 

 

𝑄 = 𝑉.𝐴  

Dimana: 

𝑉  = Kecepatan aliran seragam 

𝑛  = koefisien Manning 

𝑅 = A/P (jari-jari) hidrolika 

𝑠 = Kemiringan energi 

Tabel 2.11 Harga koefisien kekasaran Manning, n yang sering digunakan (Ven Te 

Chow: 1997) 

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 

 

0,010 

 

0,011 

 

 

0,011 

 

0,013 

 

 

0,013 

 

0,014 
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No. Tipe saluran dan jenis bahan 
Harga n 

Minimum Normal Maksimum 

▪ Beton dipoles 

▪ Saluran pembuang dengan 

bak kontrol 

 

0,011 

0,013 

 

0,012 

0,015 

 

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 

Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien kekasaran Manning: 

- Kekasaran permukaan, yang ditandai oleh ukuran dan bentuk butiran bahan 

yang membentuk luas penampang basah.  

- Tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuhan yang memperkecil dan menghambat 

aliran yang efeknya tergantung pada tinggi, kerapatan, distribusi dan jenisnya.  

- Ketidak teraturan saluran, mencakup ketidak teraturan keliling basah dan 

variasi penampang; ukuran & bentuk di sepanjang saluran.  

- Trase Saluran, kelengkungan yang landai dengan garis tengah yang besar akan 

mengakibatkan nilai n yang relatif rendah dan kelengkungan yang tajam 

dengan belokan-belokan yang patah akan memperbesar nilai n. 
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- Pengendapan dan penggerusan, pengendapan dapat merubah saluran yang 

tidak beraturan menjadi beraturan memperkecil.  

- Hambatan, adanya balok sekat, pilar jembatan dan sejenisnya cenderung 

memperbesar n. 

- Ukuran dan bentuk saluran, perbesaran jari-jari hidraulis dapat memperbesar 

maupun memperkecil n, tergantung pada    keadaan saluran.  

- Tinggi air dan debit, nilai n pada saluran umumnya berkurang bila tinggi muka 

air dan debit bertambah. 

2.5.1.4. Persamaan Kontinuitas 

Kondisi jika zat cair terjadi perubahan volume akibat tekanan yang 

mengalir secara kontinyu melalui saluran tertutup maupun terbuka, dengan 

tampang aliran konstan ataupun tidak konstan. 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= ∑𝑄𝑚 − ∑𝑄𝑜𝑢𝑡..............................................................................  ( 2.61 ) 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+
𝜕𝑄

𝜕𝑋
− 𝑞1 = 0 

 

Dimana: 

𝐴  = luas tampang aliran 

𝑄  = debit aliran 

𝑞1 = debit lateral per satuan panjang 

Pada aliran steady luas tampang basah tidak berubah selama Δt, sehingga 

persamaan berubah menjadi (Suripin, 2003): 

𝑄  = konstan 

𝑄1 = 𝑄2 , sehingga 𝐴1, 𝑉1 = 𝐴2, 𝑉2 

Terjadi perbedaan hasil pada aliran steady dan unsteady. Pada aliran 

steady, debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar, sedangkan pada 

aliran unsteady, debit yang masuk akan berbeda dengan debit yang keluar. 



58 

 

2.5.1.5. Persamaan Momentum 

Persamaan momentum dipakai manakala dijumpai aliran berubah cepat 

(rapidly varied flow), misalnya campuran regime aliran sub-kritik dan super-kritik 

(hydraulic jump), aliran melalui jembatan, aliran di percabangan sungai (stream 

junctions). 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑉𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴(

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0 ............................................................  ( 2.62 ) 

Dimana: 

𝐴  = luas total tampang aliran (jumlah luas tampang aliran di main channel 

dan overbank channel) 

𝑄  = debit aliran 

𝑞𝑡 = debit lateral per satuan panjang 

𝑉 = kecepatan aliran 

𝑔 = percepatan gravitasi 

𝑥 = jarak, diukur searah aliran 

𝑧 = elevasi muka air 

𝑡 = waktu 

𝑆𝑓 = kemiringan garis energi (friction slope), dihitung dengan Persamaan 

Manning 

2.5.2 HEC-RAS 2 dimensi 

Aliran 2 Dimensi (2D) semua partikel dianggap mengalir dalam bidang 

sepanjang aliran, sehingga tidak ada aliran tegak lurus pada bidang tersebut. 

Aliran dua dimensi jika dapat diasumsikan bahwa parameter aliran 

bervariasi dalam arah aliran. Dalam perhitungan aliran 2D ada beberapa metode 

yang dapat digunakan seperti mass conservation, metode numerik, dan saint venant 

2.5.2.1. Mass Conservation 

Perkiraan aliran berupa incompressible flow dimana densitas fluidanya 

berubah di dalam medan aliran. Berikut adalah rumus mass conservation: 

Ω(𝐻𝑛+1)−Ω(𝐻𝑛)

Δ𝑡
+ ∑𝑉𝑘. 𝑛𝑘. 𝐴𝑘(𝐻) + 𝑄 = 0 ..........................................  ( 2.63 ) 
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Dimana: 

Ω(𝐻)  = volume sel (P.h) 

𝐴𝑘  = luas penampang (lk.h) 

𝑃  = luas sel 

𝐼𝑘  = panjang tepi k 

ℎ  = kedalaman air 

Jika sel nya kering maka nilai Ω = 0. Untuk kasus sel di komputasi yang 

kering di kerjakan pada kasus yang berbeda. 

2.5.2.2. Saint Venant 

Persamaan Saint Venant dua dimensi menggunakan penyelesaian di x 

momentum persamaan Saint Venant 2D dan y momentum persamaan Saint Venant 

2D. 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑈)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣ℎ)

𝜕𝑦
= 0 ...........................................................................  ( 2.64 ) 

Persamaan Saint Venant pada sumbu x (arah x): 

𝜕ℎ𝑈

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝑈2 +

𝑔𝐻2

2
) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝑈𝑣) = −𝑔ℎ(𝑆𝑜𝑥 + 𝑆𝑓𝑥) +

𝜕(𝑇𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑇𝑥𝑥)

𝜕𝑦
 

 

Persamaan Saint Venant pada sumbu y (arah y): 

𝜕ℎ𝑈

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝑈𝑉) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝑉2 +

𝑔ℎ2

2
) = −𝑔ℎ(𝑆𝑜𝑦 + 𝑆𝑓𝑦) +

𝜕(𝑇𝑥𝑦)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝑇𝑦𝑦)

𝜕𝑦
 

 

𝑆𝑓𝑥 =
𝑛𝑈√𝑈2 + 𝑉2

𝐶𝑜
2ℎ4/3

 ; 𝑆𝑓𝑦 =
𝑛𝑉√𝑈2 + 𝑉2

𝐶𝑜
2ℎ4/3

 
 

𝑆0𝑥 =
𝜕𝑧𝑏

𝜕𝑥
;𝑆𝑜𝑦 =

𝜕𝑧𝑏

𝜕𝑥
 

 

𝑇𝑥𝑥 = 2𝑉𝑡
𝜕ℎ𝑈

𝜕𝑥
;𝑇𝑥𝑦 = 𝑉𝑡

𝜕ℎ𝑈

𝜕𝑥
+
𝜕ℎ𝑉

𝜕𝑦
;𝑇𝑦𝑦 = 2𝑉𝑡

𝜕ℎ𝑉

𝜕𝑦
 

 

𝑉𝑡 = 𝐷𝑡. 𝑓(ℎ, 𝑈, 𝑉)  
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Dimana: 

ℎ  = total kedalaman (m) 

𝑈, 𝑉  = Kecepatan arus, masing-masing dalam arah sumbu-x dan 

sumbu-y (m/s) 

𝑔  = Percepatan gravitasi (9.8 m/s2) 

𝑆𝑥𝑥, 𝑆𝑥𝑦 , 𝑆𝑦𝑥, 𝑆𝑦𝑦  = Komponen stress radiation karena adanya gelombang. (𝑆𝑥𝑦) 

adalah komponen stress radiation yang bekerja tegak lurus 

terhadap sumbu-x dan searah dengan sumbu y (kg/ms2) 

𝐶  = Koefisien Chezy (m1/2/s) 

𝐴ℎ  = Eddy viscosity (m2 /s) 

2.5.3 HEC-RAS dalam Analisa Potensi Banjir 

Dalam permasalahan banjir hal utama yang harus diketahui adalah sampai 

setinggi mana profil muka air yang dihasilkan oleh debit banjir sehingga dapat 

menggenangi daerah di sekitar sungai tersebut. Maka dari itu dengan menggunakan 

program HEC-RAS dapat diprediksi sampai setinggi mana profil muka air banjir 

yang terjadi. Hasil daripada prediksi tersebut dapat ditampilkan menurut periode 

ulang banjir tahunan terjadi sepanjang daerah aliran sungai baik itu di badan sungai, 

bantaran sungai bagian kiri dan kanan, sampai daerah dataran tinggi yaitu daerah 

pemukiman dan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada disekitar sungai. Dengan 

adanya simulasi pemodelan seperti ini banjir dapat di analisa dan dapat 

memprediksi banjir tahunan yang sering terjadi akibat curah hujan yang sangat 

tinggi dan akibat saluran penampang sungai yang tidak dapat menampung debit 

banjir yang melebihi kapasitas tampang saluran. Dan hasil dari prediksi pemodelan 

tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem informasi geografis yang nantinya 

dapat menampilkan informasi daripada daerah genangan banjir dan luas genangan 

yang terjadi menurut periode kala ulangnya. 

Kemampuan pemodelan HEC-RAS 2D menggunakan skema Finite-

Volume. Algoritma ini dikembangkan untuk memungkinkan penggunaan mesh 

komputasi terstruktur atau tidak terstruktur. Ini berarti bahwa mesh komputasi dapat 
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menjadi campuran 3 sisi, 4 sisi, 5-sisi, dll. Sel komputasi (HEC-RAS memiliki 

maksimum 8 sisi dalam sel komputasi). Dalam mengolah sel komputasi di 

geometrik data dapat di atur (misalnya 200 X 200 ft sel). Terminologi HEC-RAS 

untuk menggambarkan mesh komputasi untuk pemodelan 2D dimulai dengan area 

aliran 2D. Area aliran 2D mendefinisikan batas untuk mana 2D perhitungan akan 

terjadi. Jaring komputasi (atau kisi komputasi) dibuat di dalamnya area aliran 2D. 

Setiap sel dalam mesh komputasi memiliki tiga point, yaitu cell center, cell face 

dan cell face point. 

 

Gambar 2.10 Terminologi komputasi mesh pada daerah 2D (Brunner, 2016)   

Sebuah model terrain diperlukan untuk pembuatan model 2D dalam HEC- 

RAS. Data terrain juga diperlukan untuk melakukan pemetaan untuk model 1D dan 

2D yang sebelumnya di olah menggunakan software berbasis SIG. 

2.6 Sistem Informasi Geografis 

Secara umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak data geografis dan sumber daya manusia yang 

bekerjasama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, 

memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Gis Konsorsium Aceh 

Nias, 2007). 
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Sedangkan menurut Aronoff dalam Prahasta (Prahasta, 2002), SIG adalah 

sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganalisa objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan 

demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan 

dalam menangani data yang yang bereferensi geografis yaitu masukan menajemen 

data (penyimpanan dan pemanggilan data), analisa dan manipulasi data, serta 

keluaran. 

Menurut Prahasta (2002:56) SIG dapat diuraikan menjadi 4 subsistem 

yaitu:  

1. Data Input  

 Subsistem data input berfungsi untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

data spasial dan atribut dari berbagai sumber yang relevan untuk kepentingan 

analisa. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau 

mentrasformasikan format-format data-data aslinya kedalam format yang 

digunakan oleh SIG. 

2. Manajemen Data 

 Subsistem manajemen data berfungsi untuk mengorganisasikan data spasial 

maupun atribut ke dalam basis data sedemikian rupa sehingga mudah 

dipanggil, di update dan di edit. Basis data adalah himpunan dari beberapa 

berkas data atau tabel yang disimpan dengan suatu struktur tertentu, sehingga 

saling keterkaitan yang ada di antara anggota-anggota himpunan tersebut 

dapat diketahui, dimunculkan dan dimanipulasi oleh perangkat lunak 

manajemen berbasis data untuk keperluan tertentu.  

3. Manipulasi Data dan Analisa  

 Subsistem ini berfungsi untuk menentukan informasi-informasi yang dapat 

dihasilkan oleh SIG. Selain itu subsistem ini juga melakukan manipulasi dan 

pemodelan data untuk keperluan informasi yang diharapkan.  
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4. Data Output  

 Subsistem data output berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan 

keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

dalam bentuk hardcopy seperti tabel, grafik, dan lain-lain. 

2.6.1 SIG dalam Prediksi Daerah Genangan Banjir 

Untuk mempermudah integrasi antara model hidrolika, hidrologi dan 

sistem informasi geografis. US. Army Corps of Engineer mengembangkan HEC-

RAS. Program ini kemudian dapat digunakan sebagai interface dengan perangkat 

lunak sistem informasi geografis seperti ArcView ataupun MapInfo sehingga dapat 

secara langsung memproses data spasial yang terdapat dalam Sistem informasi 

geografis ke dalam model tersebut. Selanjutnya sistem ini membantu menjadi 

media dari analisa model ke dalam analisa spasial. Integrasi ini merupakan integrasi 

eksternal mengingat masing-masing program telah mempunyai bahasa masing-

masing akan tetapi dapat disatukan dengan adanya program interface. ArcView dan 

MapInfo akan bekerja dengan optimal apabila digunakan data peta DEM (Digital 

Elevation Model) yang umumnya dibangkitkan berdasarkan data radar atau foto 

udara yang akurat. Sedangkan data tutupan lahan dapat secara baik digunakan peta 

berdasarkan citra satelit terlebih lagi dengan menggunakan Ikonos. Freier (2005) 

mendemontrasikan kemampuan SIG dalam mengukur potensi banjir pada suatu 

DAS untuk menentukan resiko banjir di perkotaan dengan menumpangtindihkan 

(overlay) lapisan peta sarana kota, peta jalan, peta alur sungai dan peta daerah 

dataran banjir. Model seperti ini dapat pula dijadikan dasar untuk proses mitigasi 

dan rencana tanggap darurat saat banjir terjadi. 

2.7 Kalibrasi dan Validasi 

Kalibrasi bertujuan untuk memeriksa ketepatan besaran parameter 

pemodelan, dengan membandingkan tinggi genangan hasil simulasi dengan tinggi 

genangan pengamatan pada keluaran HEC-RAS. Validasi dan verifikasi dilakukan 

untuk menguji model dengan menggunakan nilai optimal parameter hasil kalibrasi 

pada kejadian hujan yang berbeda.  
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Validasi merupakan proses evaluasi terhadap model untuk mendapatkan 

gambaran tentang tingkat ketidakpastian yang dimiliki oleh suatu model dalam 

memprediksi proses hidrologi. Umumnya validasi dilakukan dengan menggunakan 

data diluar periode data yang digunakan untuk kalibrasi (Indarto, 2012). 

1. Root Mean Square Error (RMSE) 

RMSE bertujuan untuk mempresentasikan rata-rata kuadrat simpangan 

(selisih) antara nilai keluaran model terhadap nilai pengukuran atau target. Nilai 

Root Mean Square Errors (RMSE) mensyaratkan mendekati nol (0). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (𝐻𝑜𝑏𝑠 − 𝐻𝑠𝑖𝑚)2𝑖
𝑖=1  .....................................................  

( 2.65 ) 

Dimana: 

𝐻𝑜𝑏𝑠  = Tinggi genangan hasil pengamatan lapangan (m) 

𝐻𝑠𝑖𝑚  = Tinggi genangan hasil simulasi (m) 

2.8 Parameter Risiko Banjir 

2.8.1 Sistem Peringatan Dini (Early Warning Sistem) Banjir 

Dalam perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana, salah satu tujuan dari penyusunan pedoman tersebut adalah 

mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah 

dengan berfokus kepada perlakuan beberapa parameter risiko dengan dasar yang 

jelas dan terukur, sehingga kebijakan terkait penanggulangan bencana berdasarkan 

hasil kajian dan peta risiko bencana. 

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan 

bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. 

Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas 

kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, 

ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan 

parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan 

keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. 
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Sistem peringatan dini digunakan untuk memberikan informasi tentang 

sesuatu hal yang akan terjadi, agar bisa memberikan peringatan sedini mungkin 

untuk menghindari atau meminimalkan akibat yang akan ditimbulkan. Sistem 

peringatan dini banjir sangat penting, karena: (1) intensitas dan keragaman hujan 

menurut ruang dan waktu sangat tinggi sehingga banjir bisa terjadi secara tiba-tiba, 

(2) hujan besar umumnya terjadi dari sore sampai malam hari.  
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“Halaman ini sengaja di kosongkan” 
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BAB 3  
METODOLOGI 

 

Analisis banjir pada sub DAS Jeneberang hilir dilakukan untuk membuat 

peta genangan banjir. Analisis pemodelan banjir menggunakan simulasi aliran tak 

permanen (unsteady flow) dengan bantuan software HEC-RAS 1D dan 2D. Berikut 

adalah metodologi dalam menganalisa banjir di sub DAS Jeneberang hilir. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Proses dimulai dengan studi literatur survei lapangan dan pengumpulan 

data berupa data hidrologi peta tata guna lahan hutan dan data pengukuran terlihat 

pada bagan alir di bawah masing-masing data tersebut nantinya digunakan untuk 

membantu dalam menganalisis banjir kemudian langkah selanjutnya adalah dengan 

analisis hidrolika menggunakan program bantu HEC-RAS  1D dan 2D pada analisis 

banjir  dilakukan dengan beberapa simulasi hujan rancangan periode ulang 25 

tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, dan 1000 tahun. Penelitian dilanjutkan 

dengan analisis rawan banjir dan hasil akhir berupa peta risiko genangan banjir. 

3.1.1 Studi literatur, survey lapangan, dan teknik pengumpulan data 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam teori-teori 

tentang banjir, teori perhitungan analisis hidrologi mengenai pemodelan banjir 

dengan menggunakan program HEC-RAS. Teori-teori tersebut dapat bersumber 

dari buku, jurnal dan situs internet.  Masing-masing teori menjelaskan tahapan-

tahapan untuk menunjang dalam pembuatan peta risiko genangan banjir. Selain itu 

studi literatur juga menentukan keaslian dalam penelitian sehingga perlu adanya 

review jurnal yang berhubungan dengan penelitian. 

Dalam menentukan daerah penelitian yang akan di analisis dan dilakukan 

pemodelan aliran sungai, maka perlu dilakukan perencanaan akan luasan daerah 

yang akan di teliti. Luasan daerah yang akan dibuat pemodelan geometri aliran 

sungai di batasi beberapa wilayah dalam sub DAS Jeneberang pada bagian hilir di 

kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari kecamatan Pallangga, 

Somba Opu, Barombong dan Bontomarannu. 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survey topografi dengan 

pengamatan langsung menggunakan alat GPS (Global Positioning Sistem) untuk 

mendapatkan titik-titik koordinat yang akan digunakan pada tahap georeferensi 

peta. Melakukan survey terhadap titik-titik banjir yang pernah terjadi untuk 

mendapatkan tinggi muka air banjir berdasarkan elevasi. 

Data sekunder di dapatkan dari BBWS Pompengan Jeneberang dan Dinas 

Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mendapatkan: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dengan pengamatan di lapangan berupa data 

kedalaman banjir berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap bekas 

ketinggian genangan. 

2. Data Sekunder 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari pengumpulan dan pengambilan data dari instansi terkait yang 

menangani pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di daerah aliran sungai 

Jeneberang. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah: 

a. Data pencatatan pos penakar curah hujan harian selama 10 tahun di Sub DAS 

Jeneberang hilir, diperoleh dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
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Pompengan-Jeneberang dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

Gambar 3.2 Kunjungan ke Dinas SDA Provinsi Sulawesi Selatan 

b. Data debit outflow jam-jaman bendungan Bili-bili dari tanggal 17 sd 27 januari 

2019 sebagai data upstream boundary condition dan data rating curve bendung 

karet sebagai data downstream boundary condition yang diperoleh dari BBWS 

Pompengan-Jeneberang. 

c. Data digital peta jaringan sungai dalam format shapefile. 

d. Data Digital Elevation Model (DEM) skala 1:25.000 tahun 2012 yang 

bersumber dari web DEMNAS (http://tides.big.go.id/DEMNAS/)  

 

Gambar 3.3 Skema sungai Jeneberang 

 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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3.1.2 Analisa data 

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dengan metode-metode yang dibantu oleh software-software 

pendukung untuk penelitian tersebut. Untuk pengolahan data peta menggunakan 

Software Quantum-Gis dan untuk pengolahan perhitungan data menggunakan 

Software Microsoft Excel 2016. 

3.1.3 Analisis DEM 

Data digital yang menggambarkan geometri atau topografi lahan dari 

bentuk permukaan bumi yang dimana terdiri dari sekumpulan titik-titik koordinat 

hasil sampling. DEM digunakan untuk menampilkan gambar relief medan. Model 

relief rupa bumi ini berbentuk 3 dimensi (x, y, z) yang bisa menyerupai dengan 

kondisi sebenarnya. Untuk mendapatkan data DEM, diperlukan untuk login terlebih 

dahulu pada website www.demnas.co.id.  

Data DEM tersebut digunakan pada tahap pre-processing berupa peniruan 

geometry sungai pada aplikasi RAS Mapper di program HEC-RAS. Data geometri 

sungai yang dibuat diantaranya stream centerlines, banks lines, flow path 

centerlines, dan cross section. 

3.2 Analisis hidrologi 

Maksud dan tujuan dari analisis hidrologi ini adalah untuk menyajikan 

data-data dalam analisis hidrologi, serta parameter-parameter dasar perencanaan 

yang dipakai dalam data input pemodelan HEC RAS. Analisa hidrologi digunakan 

untuk mendapatkan data debit banjir tahunan dan diharapkan menghasilkan data 

hietograf hujan rencana dengan periode ulang 25, 50, 100, 200, dan 1000 tahun 

sebagai kondisi batas untuk melakukan simulasi pemodelan banjir. 

3.3 Analisis hidrolika 

Analisis berdasarkan pemodelan hidraulika dimaksudkan untuk 

mengetahui topografi penampang sungai, panjang sungai, kondisi bantaran kanan 

dan kiri. Dalam kaitannya penelitian ini, pemodelan hidraulika digunakan untuk 

mengetahui elevasi muka air, profil aliran dan kecepatan aliran. Analisa dilakukan 

berdasarkan running pemodelan dari program bantu yang akan dipergunakan, 

http://www.demnas.co.id/
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berupa: penginputan data geometrik sungai, penampang (cross section), bantaran 

sungai (ROB dan LOB), sempadan sungai (flow path), kondisi batas atas (upstream 

boundary condition), kondisi batas bawah (downstream boundary condition), 

lateral structure, 2D area, serta analisis luas genangan dan tinggi genangan pada 

area 2D. 

Hasil penggambaran geometri fisik Sungai. Simulasi aliran permanen 

menggunakan HEC-RAS menghasilkan profil muka air di setiap penampang 

melintang sungai. Profil muka air tersebut ditampilkan dalam model satu dimensi 

berdasarkan data debit existing (debit saat ini) dan debit setiap periode ulang 25, 

50, 100, 200, dan 1000 tahun. Penambahan besar debit setiap periode ulang akan 

mempengaruhi ketinggian profil muka air sepanjang alur sungai. Profil muka air di 

setiap penampang melintang dihitung dengan menggunakan persamaan energi yang 

dikenal sebagai standard step method. Persamaan tersebut digunakan untuk 

menghitung kedalaman dan kecepatan aliran di sepanjang alur yang ditimbulkan 

oleh debit yang masuk ke dalam alur dan kedalaman aliran di batas hilir.  

Model banjir yang dihasilkan oleh HEC-RAS ialah berupa peta luas 

genangan banjir yang dapat menggambarkan area sebaran banjir dan kedalaman 

banjir di wilayah tertentu. Visualisasi genangan banjir ini dikembangkan dari profil 

muka air di setiap penampang melintang yang dihasilkan oleh model HEC-RAS 

dan diintepretasikan menjadi genangan banjir oleh QGIS sebagai tahap akhir dari 

proses pemodelan banjir berupa gabungan 1D dan 2D. 

3.4 Kalibrasi 

Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang 

dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Kalibrasi dapat 

mengoptimalkan nilai parameter model yang memberikan estimasi pendekatan 

terbaik dari data kejadian banjir yang telah terjadi di lapangan. Jika simulasi dan 

data pengamatan berbeda jauh maka melakukan pengecekan kembali di proses 

simulasi model tersebut. 
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3.5 Analisis Daerah Risiko Banjir 

Analisis di maksudkan untuk menghitung luas daerah dan kedalaman 

genangan yang di akibatkan oleh limpahan sungai Jeneberang dan hujan yang jatuh 

pada area 2D yang bersinggungan langsung dengan sungai Jeneberang. 

3.5.1 Analisis daerah genangan dan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir 

Berdasarkan hasil simulasi model genangan banjir akibat luapan sungai 

Jeneberang hilir, akan dibuat pemetaan berdasarkan tinggi muka air hasil simulasi 

yang di overlay pada aplikasi google earth dengan memasukkan data luas genangan 

dengan tinggi genangan berdasarkan elevasi hasil dari pengolahan DEM serta 

menentukan waktu tiba banjir dan kecepatan aliran, maka akan dibuat titik 

penentuan peletakan alat peringatan dini (alert system) berbasis Internet of Thinking 

sebagai pedoman dalam perencanaan mitigasi risiko bencana banjir. 

Pembuatan peta genangan banjir digunakan bantuan fitur RAS Mapper 

pada program HEC-RAS dan Sistem Informasi Geografis (SIG) QGIS dengan 

langkah sebagai berikut:  

1. Setelah hasil komputasi hidrolika dengan masukan debit kala ulang selesai, 

maka dapat dilihat hasilnya di fitur RAS Mapper dengan mengaktifkan map 

layer dari google satelit atau yang lainnya.  

2. Kemudian dilakukan komputasi inundation boundary atau batas genangan 

yang hasilnya di export kembali ke program QGIS.  

3. Pada tahap di program QGIS ini, dilakukan proses validasi model terhadap 

titik koordinat daerah rawan banjir yang ada di kondisi lapangan.  

4. Setelah itu dapat disimpulkan dan dilakukan penyusunan akhir peta 

genangan banjir dari Sub DAS Jeneberang Hilir. 
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3.5.2 Diagram alir penelitian 

 

Gambar 3.4 Flow Chart Penelitian 
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“Halaman ini sengaja di kosongkan” 
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BAB 4  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Hidrologi 

Data hidrologi berisi kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena 

hidrologi. Fenomena hidrologi membahas mengenai curah hujan, temperatur, 

penguapan, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, debit sungai, tinggi muka 

air sungai, kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen sungai akan selalu berubah 

menurut waktu. Dengan demikian suatu nilai dari sebuah data hidrologi itu hanya 

dapat terjadi lagi pada waktu yang berlainan sesuai dengan fenomena pada saat 

pengukuran nilai itu dilaksanakan. 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis hidrologi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

2. Penentuan luas wilayah yang dipengaruhi oleh stasiun-stasiun hujan 

3. Menentukan curah hujan maksimum harian rata-rata DAS dari data curah hujan 

yang ada. 

4. Menganalisis curah hujan rencana dengan periode ulang T tahun. 

5. Menganalisis curah hujan rencana menjadi intensitas hujan berdasarkan titik 

puncak hujan 

4.1.1 Penentuan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Penentuan daerah aliran sungai (DAS) berdasarkan peta aliran sungai DAS 

Jeneberang hilir, setelah bendungan dan waduk Bili-bili di kabupaten Gowa, 

sampai pada bendungan karet di hilir sungai Jeneberang. 
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Gambar 4.1 Peta wilayah sungai Jeneberang  

Pada Gambar 4.1  memperlihatkan bahwa sungai Jeneberang mengalir 

melewati empat kecamatan yang bersinggungan langsung dengan sungai utama dan 

bermuara pada selat Makassar. 

4.1.2 Penentuan luas wilayah yang dipengaruhi oleh stasiun-stasiun hujan 

Besarnya curah hujan rata-rata daerah dihitung dengan metode Thiessen, 

metode ini mempertimbangkan daerah pengaruh tiap titik pengamatan. Penggunaan 

metode Thiessen karena kondisi topografi dan jumlah stasiun memenuhi syarat 

untuk digunakan metode ini. 

Stasiun hujan yang berpengaruh pada sub DAS Jeneberang hilir adalah, 

stasiun hujan Bili-bili terletak pada bendungan Bili-bili, stasiun hujan Kampili 

terletak pada bendung kampili, dan stasiun hujan Panakukkang terletak pada kantor 

Dinas Pengelolaan SDA Provinsi Sulawesi Selatan 
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Gambar 4.2 Pos curah hujan Stasiun Kampili (Hasil kunjungan lapangan) 

Berdasarkan titik koordinat letak pos penakar curah hujan dari 3 stasiun 

hujan, maka kemudian Membuat peta curah hujan wilayah untuk mengetahui 

stasiun curah hujan mana yang paling berpengaruh dari ke tiga pos tersebut terhadap 

lokasi penelitian. 

 

Gambar 4.3 Luas wilayah pengaruh stasiun hujan metode Polygon Thiessen (Hasil 

perhitungan) 

Berdasarkan luas wilayah tersebut, kemudian di hitung bobot masing-

masing pos terhadap luas daerah penelitian di tuangkan dalam Tabel 4.1berikut: 
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Tabel 4.1 Tabel bobot stasiun hujan (sta) berdasarkan metode Thiessen 

Nama Pos Hujan 
Luas DPS 

(km2) 

Luas DPS 

(ha) 

Bobot Koef 

Thiessen 

(%) 

Sta Bili-bili 49,845 4,984,500 0.2418 

Sta Kampili 107,404 10,740,400 0.5210 

Sta Panakkukang 48,915 4,891,500 0.2373 

LUAS TOTAL 206,164 20,616,400 1 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.1.3 Menentukan curah hujan maksimum harian rata-rata DAS. 

Curah hujan maksimum merupakan curah hujan tertinggi yang terjadi pada 

periode tertentu. Periode curah hujan bisa dari periode jaman, harian, bulanan, dan 

tahunan. Nilai curah hujan maksimum harian diperlukan untuk menganalisis debit 

banjir suatu DAS. Nilai curah hujan maksimum bulanan diperlukan untuk 

merencanakan debit andalan. Nilai curah hujan maksimum tahunan diperlukan 

untuk menganalisis karakteristik hidrologi umum. 

Tabel 4.2 Curah hujan maksimum harian rata-rata pada DAS Jeneberang hilir 

Tahun 

Stasiun 

hujan 

Bili-bili 

Stasiun 

hujan 

Kampili 

Stasiun hujan 

Panakukkang 

2009 77 103 113 

2010 58 117 91 

2011 69 118 217 

2012 84 112 115 

2013 102 249 193 

2014 80 46 135 

2015 117 46 139 

2016 163 28 142 

2017 54 57 178 

2018 44 53 145 

(Sumber: Hasil perhitungan)  

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan Maximum annual series. Seri 

data hujan yang diperoleh dari pos penangkar hujan atau stasiun hujan digunakan 

untuk menganalisis frekuensi data curah hujan, dengan mengambil satu data 
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maksimum tiap tahun, yang berarti jumlah data dalam seri akan sama dengan 

panjang data yang tersedia. Maka hanya besaran maksimum tiap tahun saja yang 

berpengaruh dalam analisis selanjutnya.  

Tabel 4.3 Seri hujan maksimum tahunan 

 
(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.1.4 Parameter Dasar Statistik 

Tujuan dari menganalisis frekuensi data hidrologi adalah mencari 

hubungan antara besarnya suatu kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian 

dengan menggunakan distribusi probabilitas. Analisis frekuensi dapat diterapkan 

untuk data debit saluran atau data hujan. Data yang biasa digunakan adalah data 

debit atau hujan maksimum tahunan, diambil data yang paling besar selama satu 

tahun. Berikut ini merupakan parameter statistik yaitu variable hidrologi, distribusi 

Curah Hujan 0.2418 Curah Hujan 0.5210 Curah Hujan 0.2373

1 2009 26 Desember 2009 77 19 0 0 0 0 18.62 61.86

28 Maret 2009 30 7 103 54 4 1 61.86

29 Januari 2009 0 0 0 0 113 27 26.81

2 2010 08 Sptember 2010 58 14 0 0 8 2 15.92 62.38

24 Oktober 2010 1 0 117 61 5 1 62.38

19 Januari 2010 5 1 5 3 91 22 25.40

3 2011 13 November 2011 69 17 0 0 0 0 16.68 89.84

05 Februari 2011 29 7 118 61 90 21 89.84

04 Februari 2011 19 5 31 16 217 51 72.23

4 2012 07 Desember 2012 84 20 19 10 6 1 31.63 58.35

27 Juli 2012 0 0 112 58 0 0 58.35

14 Maret 2012 9 2 13 7 115 27 36.23

5 2013 06 Januari 2013 102 25 65 34 12 3 61.37 166.37

02 Januari 2013 78 19 249 130 75 18 166.37

01 Januari 2013 0 0 0 0 193 46 45.79

6 2014 24 Januari 2014 80 19 10 5 113 27 51.36 54.57

29 Desember 2014 52 13 46 24 76 18 54.57

07 April 2014 47 11 1 1 135 32 43.91

7 2015 03 Januari 2015 117 28 25 13 40 9 50.80 50.80

29 Desember 2015 52 13 46 24 12 3 39.38

17 Desember 2015 13 3 0 0 139 33 36.12

8 2016 14 Juni 2016 163 39 0 0 0 0 39.41 39.41

03 April 2016 38 9 28 15 0 0 23.77

25 Oktober 2016 0 0 0 0 142 34 33.69

9 2017 27 Desember 2017 54 13 20 10 178 42 65.71 65.71

10 Desember 2017 15 4 57 30 25 6 39.25

27 Desember 2017 54 13 20 10 178 42 65.71

10 2018 20 April 2018 44 11 0 0 2 0 11.11

07 Januari 2018 32 8 53 28 89 21 56.46

13 Maret 2018 0 0 0 0 145 34 34.40

Sta Bili DAM Site Sta Kampili Sta Panakukkang

56.46

No Tahun Tanggal

Hujan 

Rata-rata 

harian 

(mm) 

(R=X)

Hujan Max 

Harian Rata-

rata (mm) 

(Xi)Bobot

Statiun Hujan
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probabilitas, probabilitas kumulatif, frekuensi, interval kelas, dan distribusi 

frekuensi. 

Dalam menganalisa data hidrologi diperlukan analisa statistik untuk 

mengetahui ciri data tersebut. Parameter yang digunakan dalam analisis susunan 

data dari suatu variabel seperti nilai rerata, deviasi, dsb. 

Suatu kenyataan bahwa tidak semua nilai dari suatu variabel hidrologi 

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

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

pengukuran dispersi, yakni melalui perhitungan parametrik statistik. 

Tabel 4.4 Parameter Statistik Curah Hujan Skala Normal 

Rangking 

(m) 
Tahun 

Curah 

Hujan 

Wilayah 

(Xi)(mm) 

Rata-

rata 

(Xrt) 

(Xi-Xrt) (Xi-Xrt)2 (Xi-Xrt)3 (Xi-Xrt)4 

1 2013 166.37 70.58 95.80 9177.19 879153.16 84220804.55 

2 2011 89.84 70.58 19.26 371.08 7148.25 137699.69 

3 2017 65.71 70.58 -4.87 23.69 -115.33 561.39 

4 2010 62.38 70.58 -8.19 67.15 -550.26 4509.16 

5 2009 61.86 70.58 -8.71 75.93 -661.65 5765.55 

6 2012 58.35 70.58 -12.23 149.51 -1828.13 22353.28 

7 2018 56.46 70.58 -14.11 199.13 -2809.90 39650.95 

8 2014 54.57 70.58 -16.01 256.22 -4101.28 65648.66 

9 2015 50.80 70.58 -19.77 390.98 -7731.02 152867.58 

10 2016 39.41 70.58 -31.17 971.34 -30273.03 943498.38 

  Jumlah 705.75   0.00 11682.22 838230.81 85593359.18 

Sumber: hasil perhitungan 

Berdasarkan Tabel 4.4 kemudian dihitung standar deviasi, koefisien skewness 

(Kemencengan), koefisien kurtosis (pemusatan), koefisien variasi, serta 

perhitungan untuk log normal. 

Standar Deviasi 36.03 

Cv (Koefisien Variasi) 0.51 

Ck (Koefisien Kurtosis) 10.08 

Cs (Koefisien Skewness) 2.49 

Log Normal  
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Cs 1.66 

Ck 8.30 

 

Menentukan jenis distribusi dengan mencocokkan syarat dari hasil 

hitungan. 

Tabel 4.5 Tabel Penentuan Distribusi Curah Hujan 

No Distribusi Persyaratan 
Hasil 

Hitungan 
keterangan 

 

1 Normal Cs = 0 2.49 
Ditolak 

 

    Ck = 3 10.08 
 

2 Log Normal Cs = Cv³+3Cv=3 1.66 
Ditolak 

 

    Ck = Cv⁸ + 6Cv⁶ + 15Cv⁴ +16Cv² + 3 = 5.38 8.30 
 

3 Gumbel Cs = 1,14 2.49 
Ditolak 

 

    Ck = 5,4 10.08 
 

4 Log Pearson III Selain dari nilai diatas/flexible 
  

Diterima 
 

 
Sumber: Bambang Triatmodjo, 2010 

Dari Tabel 4.5 di atas maka metode yang digunakan untuk curah hujan 

rancangan adalah metode Log Person III 

4.1.5 Perhitungan curah hujan rencana 

Hujan rencana adalah hujan harian maksimum yang akan digunakan untuk 

menghitung intensitas hujan. Dari analisis hujan aliran dapat memperkirakan debit 

banjir rencana yang diperlukan masukan hujan rencana ke dalam suatu sistem DAS.  

4.1.5.1. Distribusi Log Pearson III 

Metode Perhitungan Log Person Type III untuk menganalisis hujan 

rencana, pada metode ini telah diperhitungkan nilai rata-rata (Xi) dan Standar 

Deviasi (Sd), untuk nilai k (koefisien Log Person Type III). 

Langkah pertama adalah mengurutkan berdasarkan nilai rata-rata (Xi) 

yang terbesar beserta tahunnya (ranking). 
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No Tahun Xi Log Xi 
Log 

Xrt 

(Log Xi-

Log Xrt) 

(Log Xi-

Log Xrt)2 

(Log Xi-

Log Xrt)3 

(Log Xi-

Log Xrt)4 

1 2013 166.37 2.2211 1.813 0.4076 0.1661 0.0677 0.0276 

2 2011 89.84 1.9535 1.813 0.1400 0.0196 0.0027 0.0004 

3 2017 65.71 1.8176 1.813 0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 

4 2010 62.38 1.7951 1.813 -0.0184 0.0003 0.0000 0.0000 

5 2009 61.86 1.7914 1.813 -0.0221 0.0005 0.0000 0.0000 

6 2012 58.35 1.7660 1.813 -0.0475 0.0023 -0.0001 0.0000 

7 2018 56.46 1.7518 1.813 -0.0617 0.0038 -0.0002 0.0000 

8 2014 54.57 1.7369 1.813 -0.0765 0.0059 -0.0004 0.0000 

9 2015 50.80 1.7059 1.813 -0.1076 0.0116 -0.0012 0.0001 

10 2016 39.41 1.5956 1.813 -0.2179 0.0475 -0.0103 0.0023 

Jumlah 18.1349   0.0000 0.2575 0.0581 0.0304 

Sumber; Hasil perhitungan 

Menghitung harga standar deviasi 

 

 

 = 0.1692 

Menghitung koefisien Kemencengan (koefisien skewness) 

 

 

 = 1.67 

 

 

 = 7.3723 

 

  

 = 0.0933  

  

𝑆𝑑 = √
∑(𝐿𝑜𝑔𝑋𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑋𝑟𝑡)2

𝑛 − 1
 

𝐶𝑠 =
((𝐿𝑜𝑔𝑋𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑋𝑟𝑡)3𝑛)

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆𝑑
3  

𝐶𝑘 =
((𝐿𝑜𝑔𝑋𝑖 − 𝐿𝑜𝑔𝑋𝑟𝑡)4(𝑛)2)

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)𝑆𝑑
4  

𝐶𝑣 =
𝑆𝑑

𝑙𝑜𝑔𝑋𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
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Tabel 4.6 Harga K Untuk Distribusi Log Pearson Tipe III  

 

Kemencengan 
(Cs) 

Periode Ulang 

Tahun 

2 5 10 25 50 100 200 1000 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0,5 0,1 

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

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

2,2 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 4,444 6,200 

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

1,8 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 4,147 5,660 

1,6 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 3,990 5,390 

1,4 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 3,828 5,110 

1,2 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 3,661 4,820 

1,0 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 3,489 4,540 

0,9 -0,148 0,769 1,339 2,018 2,498 2,957 3,401 4,395 

0,8 -0,132 0,780 1,336 2,998 2,453 2,891 3,312 4,250 

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

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

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

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

0,3 -0,050 0,824 1,309 2,849 2,211 2,544 2,856 3,595 

0.2 -0,033 0,830 1,301 2,818 2,159 2,472 2,763 3,580 

0,1 -0,017 0,836 1,292 2,785 2,107 2,400 2,670 3,501 

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

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

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

-0,3 0,050 0,853 1,245 1,643 1,890 2,104 2,294 2,675 

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

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

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

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

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

-0,9 0,148 0,854 1,147 1,407 1,549 1,660 1,749 1,910 

-1,0 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 1,664 1,800 

-1,2 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 1,501 1,625 

-1,4 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 1,351 1,465 

-1,6 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,200 1,216 1,280 

-1,8 0,282 0,799 0,945 0,035 1,069 1,089 1,097 1,130 

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

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

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

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

(Sumber: Soemarto, 1999) 

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai k 1.67 berada di antara 1.6 dan 1.8, maka nilai 

k distribusi Log Pearson III di interpolasi 

Cs 25 Thn 50 Thn 100 Thn 200 Thn 1000 Thn 

1.8 2.193 2.848 3.499 4.147 5.66 

1.6 2.163 2.706 3.271 3.99 5.39 
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Nilai K untuk periode ulang 25 tahun       

2.193 - 2.163 = K2 - 2.163 

1.8 - 1.6 
 

1.6658 
 

1.6 
  

0.03 = K2 - 2.163 
  

0.2 
 

0.06584 
  

0.010 = K2 - 2.163 
  

K2 = 2.173 
  

Maka hujan rencana 25 tahun 
    

log Xi = 1.8135 + 2.173 x 0.1692 

Log Xrt = 2.181 
    

Xi = 151.73 
    

 

Nilai K untuk periode ulang 50 tahun       

2.848 - 2.706 = K2 - 2.706 

1.8 - 1.6 
 

1.6658 
 

1.6 
  

0.142 = K2 - 2.706 
  

0.2 
 

0.06584 
  

0.047 = K2 - 2.706 
  

K2 = 2.753 
  

Maka hujan rencana 50 tahun 
    

log Xi = 1.8135 + 2.753 x 0.1692 

Log Xrt = 2.279 
    

Xi = 190.17 
    

 

Nilai K untuk periode ulang 100 tahun       

3.499 - 3.271 = K2 - 3.271 

1.8 - 1.6 
 

1.6658 
 

1.6 
  

0.228 = K2 - 3.271 
  

0.2 
 

0.06584 
  

0.075 = K2 - 3.271 
  

K2 = 3.346 
  

Maka hujan rencana 100 tahun 
    

log Xi = 1.8135 + 3.346 x 0.1692 

Log Xrt = 2.380 
    

Xi = 239.62 
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Nilai K untuk periode ulang 200 tahun       

4.147 - 3.99 = K2 - 3.99 

1.8 - 1.6 
 

1.6658 
 

1.6 
  

0.157 = K2 - 3.99 
  

0.2 
 

0.06584 
  

0.052 = K2 - 3.99 
  

K2 = 4.042 
  

       

Maka hujan rencana 200 tahun 
    

log Xi = 1.8135 + 4.042 x 0.1692 

Log Xrt = 2.497 
    

Xi = 314.19 
    

 

Nilai K untuk periode ulang 1000 tahun       

5.66 - 5.39 = K2 - 5.39 

1.8 - 1.6 
 

1.6658 
 

1.6 
  

0.27 = K2 - 5.39 
  

0.2 
 

0.06584 
  

0.089 = K2 - 5.39 
  

K2 = 5.479 
  

Maka hujan rencana 1000 tahun 
    

log Xi = 1.8135 + 5.479 x 0.1692 

Log Xrt = 2.740 
    

Xi = 549.94 
    

 

Sehingga untuk nilai k dari 1.67 adalah: 

Cs 25 Thn 50 Thn 100 Thn 200 Thn 1000 Thn 

1.67 2.173 2.753 3.346 4.042 5.479 

 

Tabel 4.7 Hasil perhitungan curah hujan rencana 

Periode 

Ulang 
Log Xrt k SdLog Xi Log Xi Xi (mm) 

 

25 1.8135 2.173 0.1692 2.18 151.73  

50 1.8135 2.753 0.1692 2.28 190.17  

100 1.8135 3.346 0.1692 2.38 239.62  

200 1.8135 4.042 0.1692 2.50 314.19  

1000 1.8135 5.479 0.1692 2.74 549.94  

(Sumber: Hasil perhitungan) 
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4.1.6 Pengujian Distribusi 

Untuk menguji distribusi yang dipilih sesuai data yang ada terdapat 2 cara 

yaitu menggunakan uji Chi-Kuadrat dan Smirnov Kolmogorov. Pengujian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedalaman hujan dan nilai 

probabilitas. 

4.1.6.1. Uji Chi-Square 

Untuk menguji kecocokan sebaran Log Pearson Tipe III dengan metode 

Uji Chi-Kuadrat (Chi-Square Test), maka dapat dibuat sub kelompok, setiap sub 

kelompok minimal terdapat lima buah data pengamatan (Soewarno, 1995). 

Tabel 4.8 Uji Chi-Kuadrat 

Tahun 

Data CH Peringkat Peluang 
(Log Xi - Xrt) (Log Xi - Xrt)2 

Log Xi m 
P = 

m/(n+1) 

2013 2.22 1 9.09% 0.41 0.17 

2011 1.95 2 18.18% 0.14 0.02 

2017 1.82 3 27.27% 0.00 0.00 

2010 1.80 4 36.36% -0.02 0.00 

2009 1.79 5 45.45% -0.02 0.00 

2012 1.77 6 54.55% -0.05 0.00 

2018 1.75 7 63.64% -0.06 0.00 

2014 1.74 8 72.73% -0.08 0.01 

2015 1.71 9 81.82% -0.11 0.01 

2016 1.60 10 90.91% -0.22 0.05 

∑ 18.13   0.00 0.26 

Xrt 1.81     

(Sumber: Hasil perhitungan) 

Nilai Kt dihitung berdasarkan nilai Cs atau G  
 

  

n = jumlah banyaknya 

data 

     

     

 

4.322 ≈ 5  
Sd = 0.17    

 

Dapat juga dengan menggunakan cara: 

Nilai terbesar 2.221 
 

Nilai terkecil 1.596 
 

𝐺 = 1 + 1.322 × 𝐿𝑜𝑔 𝑛 

𝐺 = 1 + 1.322 × 𝐿𝑜𝑔 10 

𝐺 = 
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Penentuan Jumlah Kelas 
 

K = 1+3,322 log n 
 

 
4.322 ≈ 5 

Perhitungan Range atau jumlah kelas 

R = Nilai terbesar - Nilai terkecil 

 
0.625 

  
Penentuan Interval kelas 

 
 

 
 

0.125 

  
 

Maka nilai G di bagi menjadi 5 sub kelompok 

peluang k Log X 

20% 0.84 1.96 

40% 0.25 1.86 

60% -0.25 1.77 

80% -0.84 1.67 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

Tabel 4.9 Nilai Batasan Chi 

Sub-Kelompok Nilai Batas 

I =              X ≤ 1,67 

II = 1,67 < X ≤ 1,77 

III = 1,77 < X ≤ 1,86 

IV = 1,86 < X ≤ 1,96 

V =               X ≥ 1,96 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

Tabel 4.10 hasil chi-kuadrat hitung 

Nilai Batas Oi Ei (Oi - Ei)2 Xh² 

             X ≤ 1,67 1 2.0 1 0.50 

1,67 < X ≤ 1,77 4 2.0 4 2.00 

1,77 < X ≤ 1,86 3 2.0 1 0.50 

1,86 < X ≤ 1,96 1 2.0 1 0.50 

              X ≥ 1,96 1 2.0 1 0.50 

 10 10 nilai chi kuadrat = 4.00 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

𝐼 =
𝑅

𝑘
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Derajat Kebebasan atau Degree of Freedom 

(dk atau df) 

  

dk  = 2 
 

    

Nilai Chi-kuadrat (Xh2)  = 4.00 
 

    

α derajat kepercayaan      = 0,05 

(5%) 

= 5,991 

    

chi tabel > chi hitung (diterima) 
  

  

sedangkan dalam hitungan tersebut chi tabel 5,991 > chi hitung 4,00 

sehingga perhitungan diterima 

 

4.1.6.2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov sering juga disebut uji kecocokan 

non parametrik (non parametric test) karena pengujiannya tidak menggunakan 

fungsi distribusi tertentu. Hasil perhitungan uji kecocokan sebaran dengan Smirnov 

Kolmogorov untuk metode Log Pearson III dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Perhitungan uji sebaran Smirnov-Kolmogorov 

Tahun xi 
Peringkat 

(m) 
P = m/(n+1) 

P(x<) = 

1-P(x) 
f(t)=(xi-x)/sd p'(x) p'(x<) D 

1 2 3 4 = 3/(n+1) 
5 = nilai 

1-4 

6 = (2-xrata-

rata)/Sd 

7 = nilai 

1-8 
8 9 = 8-5 

2013 2.22 1 0.09 0.91 0.99 0.1601 0.8399 -0.0692 

2011 1.95 2 0.18 0.82 0.34 0.3664 0.6336 -0.1846 

2017 1.82 3 0.27 0.73 0.01 0.4960 0.5040 -0.2233 

2010 1.80 4 0.36 0.64 -0.04 0.5179 0.4821 -0.1543 

2009 1.79 5 0.45 0.55 -0.05 0.5215 0.4785 -0.0669 

2012 1.77 6 0.55 0.45 -0.12 0.5461 0.4539 -0.0006 

2018 1.75 7 0.64 0.36 -0.15 0.5598 0.4402 0.0765 

2014 1.74 8 0.73 0.27 -0.19 0.5740 0.4260 0.1532 

2015 1.71 9 0.82 0.18 -0.26 0.6035 0.3965 0.2147 

2016 1.60 10 0.91 0.09 -0.53 0.7024 0.2976 0.2066 

∑ 18.13       Dmax = 0.2147 

rata-

rata 1.81        

*p'(x) + p'(x<) nilainya = 1       
(Sumber: Hasil perhitungan) 

  

𝑑𝑘 = 𝐺 − (𝑃 + 1) 
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Std = 0.17 

n = 10 

Do Kritis n=10 = 0.41 

D Max = 0.2147 

Berdasarkan tabel nilai kritis Do untuk Uji Smirnov-Kolmogorov, dengan 

n=10 dengan α derajat kepercayaan 5%, maka nilai k (Do) yang ditetapkan adalah 

=0,41 

Dmax < Do Kritis 

0.21 < 0.41 

Dilihat dari perbandingan di atas bahwa D max < Do kritis, maka metode sebaran yang 

diuji dapat diterima   

4.1.7 Intensitas Curah Hujan Rencana 

Dalam analisis hujan aliran untuk memperkirakan debit banjir rencana 

diperlukan masukkan hujan rencana ke dalam satu sistem DAS. hujan rencana 

tersebut dapat berupa kedalaman hujan di satu titik atau hietograf hujan rencana 

yang merupakan distribusi hujan sebagai fungsi waktu selama hujan deras.  Dalam 

analisis penelusuran banjir di waduk atau Sungai diperlukan hidrograf banjir 

rencana dengan periode ulang tertentu hidrograf banjir dapat diperoleh dengan 

menggunakan metode hidrograf satuan dalam hal ini data masukan yang diperlukan 

adalah hidrograf hujan rencana.  Perhitungan intensitas curah hujan ini 

menggunakan Metode Dr. Mononobe dengan mengacu pada Persamaan yang 

merupakan sebuah variasi dari persamaan-persamaan curah hujan jangka pendek. 

Tabel 4.12 Perhitungan Curah Hujan Rencana menggunakan Log Pearson III. 

No 
Periode 

(thn) 
Peluang SdlogXi logXi Cs k Y Xi (mm) 

1 25 40 0.17 1.81 1.67 2.17 2.18 151.73 

2 50 20 0.17 1.81 1.67 2.75 2.28 190.17 

3 100 10 0.17 1.81 1.67 3.35 2.38 239.62 

4 200 5 0.17 1.81 1.67 4.04 2.50 314.19 

5 1000 1 0.17 1.81 1.67 5.48 2.74 549.94 

(Sumber: Hasil perhitungan) 
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Setelah itu dihitung tinggi hujan pada jam ke-t (Rt’) durasi yang digunakan 

adalah 4 jam, karena Berdasarkan observasi Van Breen (di Indonesia), hujan 

terkonsentrasi selama 4 jam (Duration Uniform Rainfall) dengan jumlah hujan 

(Depth) sebesar 90% dari hujan selama 24 jam. Rumus perhitungan Rt’ (Mononbe) 

sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana: 

𝑅24 = Tinggi hujan hasil perhitungan log pearson tipe III (mm) 

𝑅𝑡 = Tinggi hujan pada waktu ke –t (mm) 

𝑅𝑡′ = Intensitas hujan (mm/jam) untuk durasi -t 

𝑡 = lama waktu atau durasi hujan (jam) 

Durasi dan hasil analisis intensitas curah hujan untuk setiap kala ulang 

dengan menggunakan pendekatan Rumus Mononobe digambarkan pada koordinat 

kartesius. Sumbu absis (X) menyatakan durasi, sedangkan sumbu ordinat (Y) 

menyatakan intensitas. Hasil penggambaran data tersebut, selanjutnya dinamakan 

dengan Kurva IDF. Merupakan pemodelan untuk distribusi hujan jam-jaman untuk 

setiap periode ulang 

Hasil perhitungan tinggi hujan pada jam ke-t dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 Intensitas hujan rata-rata 

Rt 
Periode Ulang Hujan (mm) 

Rt' 
Periode Ulang Hujan (mm) 

25 50 100 200 1000 25  50  100  200  1000  

1 95.58 119.80 150.95 197.93 346.44 1 95.58 119.80 150.95 197.93 346.44 

2 60.21 75.47 95.09 124.69 218.24 2 24.84 31.14 39.23 51.45 90.05 

3 45.95 57.59 72.57 95.15 166.55 3 17.43 21.84 27.52 36.09 63.17 

4 37.93 47.54 59.90 78.55 137.48 4 13.87 17.39 21.91 28.73 50.29 

Σ 239.67 300.41 378.51 496.31 868.72   151.73 190.17 239.62 314.19 549.94 

(Sumber: hasil perhitungan) 

𝑅𝑡 =
𝑅24
𝑡

∗ [
𝑡

𝑇
]

2
3⁄

 

𝑅𝑡′ = 𝑡. 𝑅𝑡 − (𝑡 − 1). (𝑅
(𝑡 − 1)

) 
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(Sumber: Hasil perhitungan) 

Gambar 4.4 Kurva IDF Menggunakan rumus Mononobe  

4.2 Analisis Hidrolika 

Analisa hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang 

dalam menampung aliran debit.  Yang dimaksud dengan analisis hidrolika pada 

penelitian ini adalah simulasi banjir menggunakan program dan pemodelan aliran 

pada software HEC-RAS ada dua yaitu pemodelan dengan 1 dimensi dan 2 dimensi. 

Berikut merupakan langkah-langkah secara umum untuk melakukan pemodelan 

aliran dua dimensi. Sebagaimana yang tertuang dalam BAB III, berikut langkah-

langkah dalam menganalisis wilayah studi. 

4.2.1 Penyiapan Terrain dari data DEM. 

Penggunaan data terrain pada penelitian ini menggunakan data DEM 

(Digital Elevation Model) dari DEMNAS (http://tides.big.go.id/DEMNAS/) 

dengan resolusi spasial 0.27 Arc-second (8,1 meter). Menggunakan sistem 

koordinat Geografis dengan datum EGM 2008, dengan format Geotiff32bit Float. 

Data DEMNAS yang dirilis dipotong sesuai dengan Nomor Lembar Peta (NLP) 

skala 1:25.000 dengan waktu untuk daerah penelitian pulau Sulawesi. 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/
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Gambar 4.5 Resolusi spasial data DEM yang digunakan 

Berdasarkan data DEMNAS, lembar peta yang di gunakan untuk daerah 

penelitian menggunakan gabungan dari 6 lembar peta DEMNAS yang disatukan 

menggunakan aplikasi Global Mapper, data shapefile Jeneberang hilir yang 

didapatkan dari BBWS Pompengan-Jeneberang dijadikan sebagai overlay lembar 

DEM sebagai batasan terhadap luas dan kawasan daerah studi. 

Tabel 4.14 Nomor lembar peta dan gabungan peta DEMNAS 

DEMNAS_2010-542 

 

DEMNAS_2010-631 

 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/download.php?download_file=DEMNAS_2010-542_v1.0.tif
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DEMNAS_2010-632 

 

DEMNAS_2010-524 

 

DEMNAS_2010-613 

 

DEMNAS_2010-614 

 

http://tides.big.go.id/DEMNAS/download.php?download_file=DEMNAS_2010-632_v1.0.tif
http://tides.big.go.id/DEMNAS/download.php?download_file=DEMNAS_2010-524_v1.0.tif
http://tides.big.go.id/DEMNAS/download.php?download_file=DEMNAS_2010-613_v1.0.tif
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Gabungan  

 
 

(Sumber: http://tides.big.go.id/DEMNAS)  

Dengan menggunakan fungsi Digitizer Tools software Global Mapper, 

DEM di potong berdasarkan shape file lokasi penelitian dengan memperhatikan 

proyeksi DEM tersebut berafiliasi dengan sistem UTM WGS 50S, Penentuan lokasi 

koordinat ini bertujuan untuk pada saat menginput peta di HEC-RAS lokasinya 

sesuai dengan kondisi peta digital online. 

 

Gambar 4.6 Hasil digitizing DEM berdasarkan area studi 

Hasil dari digitizing ini kemudian akan menjadi peta dasar pada 

pembuatan geometry sungai pada menu RAS Mapper di program HEC-RAS. 

4.2.2 Pemodelan Geometri Sungai pada RAS Mapper. 

HEC-RAS menyediakan pengolahan data Geospatial yang membantu 

untuk membuat dan menganalisa model geometrik. Dengan menggunakan RAS 

Mapper, HEC-RAS dapat dengan cepat menganalisis model melalui penggambaran 

http://tides.big.go.id/DEMNAS
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geospatial dengan geometrik data untuk lebih mudah mengidentifikasi kekurangan 

model hidrolik dan melakukan perbaikan. 

Maka dalam tahap ini pembuatan peta medan (terrain) sangat penting 

untuk digunakan dalam model 2D dan menampilkan hasil pemetaan. Dalam hal ini 

peta medan harus yang rinci dan akurat agar bisa menghasilkan model hidrolika 

yang lebih detail dan akurat. Sehingga kualitas dari data menjadi batasan ketelitian 

dalam merencanakan model hidrolika. Peta medan (Terrain) berasal dari sumber 

yang berbeda mulai dari format dan tingkat detailnya. Maka pada saat HEC-RAS 

menggunakan data grid untuk medan maka data medan harus di export ke dalam 

format data grid yang dapat di baca oleh HEC-RAS. 

4.2.2.1. Sistem Proyeksi Daerah Penelitian 

Sistem proyeksi pada daerah penelitian menggunakan sistem koordinat 

WGS 84/ UTM Zone 50S yang bersumber dari Spatial Reference website 

(http://spatialreference.org) untuk mencari data projection .prj file. Pengecekan 

harus dilakukan untuk memverifikasi parameter sistem koordinat khususnya pada 

sistem datumnya dengan unit yang digunakan adalah meter. 

 

Gambar 4.7 sistem proyeksi pada data awal pembentukan geometri 

http://spatialreference.org/
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4.2.2.2. Pengolahan Data Medan (Terrain Model) 

HEC-RAS mendukung penggunaan digital terrain model (DTM) untuk 

menampilkan bentuk permukaan lahan. RAS DTM mendukung untuk data raster 

dari banyak format, namun dalam sekali proses, data akan dikembalikan dalam 

format GeoTiff. Untuk menganalisis dataran banjir dan mengembangkan 

keakuratan geometrik untuk analisis sungai ataupun saluran, DTM harus memiliki 

data dalam saluran utama. Dengan kata lain, model medan yang baik terdiri dengan 

informasi batimetri yang akurat untuk melengkapi informasi overbank yang lebih 

akurat. Untuk membuat model 2D dan ingin membuat jembatan, gorong-gorong, 

dan bentuk geometrik saluran maka bisa dimasukkan dalam 2D flow area.  

Karena RAS mendukung DEM sebagai model grid, ukuran cell-grid 

digunakan untuk menampilkan data medan semakin kecil gridnya maka semakin 

detail juga HEC-RAS pembacaannya. Misalnya, meskipun ukuran cell yang lebih 

besar mungkin tepat menangkap definisi permukaan tanah di daerah overbank, 

ukuran sel harus cukup kecil untuk menangkap perubahan dalam ketinggian yang 

cenderung terjadi pada saluran utama. Ketika digunakan untuk mengembangkan 

informasi 2D luas aliran, RAS akan memungkinkan penempatan lokasi break line 

dimana data elevasi akan dibaca untuk profil elevasi sel. Data medan dapat 

digunakan dalam RAS untuk memvisualisasikan geometri dataran banjir. Hal ini 

juga digunakan untuk preprocessing data geometrik untuk 2D luas aliran, 

komputasi kedalaman banjir, dan batas-batas genangan dari hasil simulasi nantinya. 

a. Untuk membuat data Terrain baru pilih “Tools” lalu “New Terrain dari RAS 

Mapper 

 

Gambar 4.8 Input data terrain pada menu terrain di ras Mapper 
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b. Proses membuat Layer Medan di RAS Mapper dapat menjadi proses yang 

memakan waktu tergantung pada ukuran dan jumlah file raster yang akan 

diimpor.  

Rounded – Pemotongan dan ukuran peta medan sangat berpengaruh untuk 

pembacaan data yang lebih detail dan akurat. Nilai default dari 1/32 berarti 

bahwa semua nilai dalam GeoTiff akhir akan berada dalam 1/64 (0,016) asli 

(mentah) nilai data.  

Statistic Generated - Untuk mengidentifikasi nilai minimum dan maksimum 

untuk membantu pengolahan lapisan dan simbologi.  

VRT - File XML yang dihasilkan ("terrain.vrt" adalah default) untuk 

menampilkan file GeoTiff baru diproses dalam perangkat lunak GIS. 

HDF - File HDF (“terrain.hdf" adalah default) yang mengidentifikasi semua 

file GeoTiff untuk Layer Medan. Untuk berkas HDF adalah file yang dimuat 

ke RAS Mapper, dengan demikian, memungkinkan untuk mengelola satu file 

layer untuk Medan.  

File GeoTiff akhir di proses komputasi dan disimpan menggunakan nama dari 

file ("terrain" menjadi nama default). Waktu pemrosesan untuk setiap 

komputasi ditampilkan dalam jam, menit, dan detik (hh: mm: ss). 

c. New Terrain Layer digunakan untuk memilih file terrain baru, pilih lokasi 

penyimpanan file Terrain (Terrain Folder), menentukan presisi elevasi lapisan 

Terrain (Rounding/Precision), 1/32 adalah untuk unit (default) dan pilih add 

Files jika ingin menambahkan Raster Data (.tif, .flt, .adf). 

d. Jika file Terrain yang di input lebih dari satu bisa ditambahkan di “add files”. 

Dan bisa memberikan urutan sesuai kebutuhan layer yang paling dominan 

untuk di tampilkan pada terrain layer gabungan. 

Pada penelitian ini di gunakan 2 terrain layer di sebabkan oleh terrain yang 

berasal dari DEMNAS, dari sisi akurasi data DEM berada dibawah DTM, yang 

memiliki akurasi yang lebih baik dalam penarikan garis kontur dalam peta. 

DEM dengan sistem proyeksi EGM2008 memiliki anomali dalam menangkap 

permukaan lantai jembatan sebagai palung sungai, maka dari itu diperlukan 

interpolasi citra data DEM dengan melakukan proses smoothing sebagai bagian 



98 

 

dari koreksi manual data foto satellite untuk menampilkan palung sungai pada 

keadaan sebenarnya. 

 

Gambar 4.9 Menambahkan terrain pada RAS Mapper 

 

Gambar 4.10 Perbandingan DEM pengaruh jembatan pada sungai sebelum dan 

sesudah smootihing. 

e. Lalu pilih “create” maka akan tampil seperti pada Gambar 4.11, untuk tampilan 

lebih bagus, disarankan untuk mengaktifkan dengan mencentang plot hill 

shade pada menu properties terrain. 

 

Gambar 4.11 Tampilan peta terrain di RAS Mapper di overlay dengan google 

satellite sebagai map layer. (Simulasi HEC-RAS) 
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4.2.2.3. Pemodelan Profil Sungai dan Penampang Sungai 

Parameter geometri saluran yang dibutuhkan oleh HEC-RAS adalah alur 

sungai, profil memanjang dan profil melintang, kekasaran dasar penampang 

(koefisien Manning), serta kehilangan energi di tempat perubahan tampang saluran 

(koefisien ekspansi dan kontraksi). 

Dengan menggunakan data sekunder jaringan sungai BBWS Pompengan-

Jeneberang format shapefile, profil memanjang sungai utama di input ke dalam 

geometri HEC-RAS dalam kemudian di konversi menjadi data reach sehingga 

mengikuti profil DEM. 

 

Gambar 4.12 Profil sungai Jeneberang (Simulasi HEC-RAS) 

 

Gambar 4.13 Profil Sungai Jeneberang berdasarkan terrain 
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Pada Gambar 4.13 dapat kita lihat bahwa pada bagian hulu tinggi elevasi 

adalah 40,874m, sedangkan di hilir berada pada elevasi -1,076 degan panjang 

sungai 27 km. beda elevasi adalah 40,874m – (-1,076m) = 41,970m 

Untuk bantaran sungai (right and left overbank) serta garis sempadan 

sungai (flow path) dimodelkan mengikuti pola aliran sungai yang dilihat melalui 

foto satellite sebagai latar belakang garis maya pada RAS Mapper. Pada aplikasi 

HEC-RAS, bantaran sungai di tandai dengan garis warna merah, sedangkan garis 

sempadan di tandai dengan garis warna biru tosca. 

 

Gambar 4.14 Pemodelan bantaran kanan dan kiri serta garis sempadan kanan dan 

kiri sungai 

Untuk profil penampang sungai (cross section), gambaran dilakukan 

dimulai dari kiri ke kanan dan menghadap ke hilir sungai tegak lurus terhadap arah 

aliran sungai, ini dilakukan agar penampang sungai yang tergambar tidak terbalik 

dan berada pada posisi yang sama. 

Pada penelitian ini penampang sungai dimodelkan menjadi 282 

penampang, jarak antar profil melintang dengan jarak antar saluran yang digunakan 

adalah ±100 m. Jika saluran berbelok maka jarak sisi kiri dan kanan pasti berbeda. 
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Gambar 4.15 Pemodelan penampang sungai 

Menentukan nilai Manning sungai dengan melakukan pengamatan pada 

survey lapangan kemudian memperhatikan Tabel 2.11. kondisi sungai bersih dan 

berkelok-kelok, maka di tetapkan nilai Manning adalah 0.035 untuk bantaran kanan 

dan kiri sungai, sedangkan untuk sungai utama adalah 0.045. 

 

Gambar 4.16 Kondisi sungai pada penampang 17420 
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Gambar 4.17 Input data Manning pada penampang 17420 

4.2.3 Pembuatan 2D Flow Area 

HEC-RAS dapat membaca pengaruh terhadap 2D jika di tambahkan 

polygon 2D flow area untuk mewakilkan batas daerah 2D di geometrik data. Karena 

yang diteliti adalah daerah sepanjang aliran sungai yang terdampak akibat luapan 

debit sungai di sebabkan penampang sungai tidak mampu menampung debit aliran, 

maka dibutuhkan area sekitar aliran sungai yang bersinggungan langsung dengan 

bantaran sungai. 

Dengan menggunakan aplikasi Global Mapper, menggunakan file 

geometri sungai Jeneberang, maka dilakukan interpolasi watershed line profile 

terhadap area yang terdampak langsung terhadap sungai. 

 

Gambar 4.18 Setting generate watershed terhadap line profile sungai 
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Besarnya resolusi berpengaruh pada hasil dari pembuatan batas dan 

sungai, semakin kecil angkanya maka hasilnya akan semakin detail juga. Stream 

Cell Count menunjukkan berapa banyak piksel yang akan di akumulasikan untuk 

menjadi aliran semakin kecil maka semakin banyak hasil delineasi area yang 

terbentuk. Kotak Depression fill depth berguna sebagai pengoreksi data DEM 

tersebut yang berguna untuk membuat jaringan aliran. Tab menu kedua Watershed 

Bounds yaitu cakupan wilayah yang akan di generate untuk batas DAS dan sungai.  

 

Gambar 4.19 Langkah awal penentuan 2D flow area 

Dengan memperhatikan kondisi batas area penelitian, maka area 2D yang 

terbentuk di overlay kemudian di sesuaikan dengan jalur sungai utama dengan 

membagi menjadi 2D Right Area (daerah sebelah kanan sungai utama) dan 2D Left 

Area (daerah sebelah kiri sungai utama) 

 

Gambar 4.20 Pembagian area 2D pada bantaran kanan dan kiri sungai 
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Luas 2D right area adalah 18,62 km2 dan 2D left area adalah 24,12 km2. 

Komputasi mesh di perlukan pada 2D area untuk memilih ukuran grid dengan 

menggunakan nilai default Manning untuk grid 2D (0.06), Semakin kecil ukuran 

gridnya maka semakin detail pula pembacaan analisa untuk area 2D. 

Pada penelitian ini, ukuran grid pada mesh yang diterapkan adalah 10x10 

meter, sehingga untuk area 2D sebelah kanan di hasilkan 184604 cell dan area 2D 

sebelah kiri adalah 239896 cell. Semakin kecil ukuran grid dari suatu mesh, maka 

akan semakin detail juga hasil yang akan di peroleh dari analisa setiap grid, tetapi 

akan berdampak pada waktu running simulasi semakin lama dan harus ditunjang 

dengan spesifikasi laptop/ pc yang bagus, minimal memiliki processor core i7 2.8, 

RAM 8gb, Hard drive seri SSD/ SSHD. Hard drive mempunyai peranan penting 

dalam proses simulasi, hal ini tergantung dari seberapa detail output yang ingin 

diteliti, termasuk di dalamnya seberapa kecil detail keluaran pada peta dan berapa 

banyak interval tingkat komputasi yang di simulasi. Semua pengaturan ini 

mempengaruhi seberapa sering proses baca tulis data di Hard drive selama proses 

simulasi berlangsung. Keunggulan proses baca tulis hard disk SSD berkisar 

diantara 200 MB/s sampai dengan 500 MB/s bila dibandingkan dengan hard disk 

konvensional (SATA 2,5”) yang hanya berkisar 50 MB/s sampai dengan 120 MB/s. 

 

Gambar 4.21 Editor 2D flow left area 
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Gambar 4.22 Editor 2D flow right area 

4.2.4 Boundary Condition Simulasi 1D (Unsteady Flow) 

Dalam peniruan hidraulika ini dapat di lihat dari kondisi aliran di lokasi, 

pada kasus ini di gunakan aliran tidak permanen. Data aliran yang diperlukan dalam 

hitungan aliran tidak permanen (unsteady flow) ini adalah debit di batas hulu serta 

elevasi muka air di batas hilir. 

Sebelum melakukan simulasi pemodelan 1D2D, perlu di lakukan simulasi 

terlebih dahulu terhadap aliran 1D pada sungai utama untuk menganalisis 

penampang sungai yang tidak mampu untuk menampung aliran debit sungai. Hal 

ini bertujuan sebagai identifikasi awal untuk perancangan lateral structure sebagai 

penghubung area 1D ke area 2D. 

4.2.4.1. Flow Hydrograph 

Flow hydrograph berisi data debit yang berada di hulu saluran, yang 

dimana menjadi data untuk memodelkan profil muka air. Dalam penelitian ini 

menggunakan data debit jam-jaman outflow bendungan Bili-bili selama 11 hari 

yaitu pada tanggal 17 sd 27 Januari 2019 sesuai dengan kejadian banjir di sungai 

Jeneberang sebagai syarat batas hulu (upstream boundary condition). 
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Gambar 4.23 Flow Hydrograph outflow jam-jaman bendungan Bili-bili (Sumber: 

BBWS Pompengan-Jeneberang) 

Dari Gambar 4.23 dapat kita analisis bahwa debit puncak terjadi pada 

tanggal 22 Januari 2019 mulai pukul 18.00 WITA sd 21.00 WITA dengan angka 

tercatat di 1426.86 m3/d masing-masing selama 4 jam dengan fase awal kenaikan 

debit pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 18.00 WITA dengan debit 145 m3/d dan 

kembali normal pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 19.00 WITA dengan debit 145 

m3/d. 

4.2.4.2. Rating Curve 

Rating curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tinggi 

muka air (TMA) dan debit pada lokasi penampang sungai tertentu. Data rating 

curve bendung karet di jadikan sebagai syarat batas hilir (downstream boundary 

condition) sungai Jeneberang. 
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Gambar 4.24 Rating curve bendung karet pada hilir sungai Jeneberang (Sumber: 

BBWS Pompengan-Jeneberang) 

4.2.5 Hasil Simulasi 1D 

Dari hasil simulasi dengan menggunakan data outflow bendungan bili-bili, 

dapat kita analisis kemampuan bantaran sungai dalam menampung debit 

berdasarkan profil yang di bentuk menggunakan data DEM. Pada Gambar 4.25 

dapat kita lihat bahwa pada daerah bantaran kanan sungai (right over banks), 

penampang yang tidak mampu menahan debit dan melimpah dari sungai ke dataran 

banjir terletak di jarak 6000 sd 10000 meter dan 18000 sd 19000 meter dari hilir 

sungai. 

Begitu pula dengan daerah bantaran sungai sebelah kiri (left over banks), 

penampang yang tidak mampu menahan debit dan melimpah dari sungai ke dataran 

banjir terletak di jarak 6000 sd 11000 meter dari hilir sungai. 
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Gambar 4.25 Profil right over banks (ROB) terhadap debit puncak sungai 

Jeneberang 

 

Gambar 4.26 Profil left over banks (LOB) terhadap debit puncak sungai Jeneberang 

  

Gambar 4.27 Profil melintang 8727 dan profil melintang 8027 

Data output hasil simulasi terkait dengan kecepatan aliran, debit yang 

melaui satu penampang serta karakteristik penampang melintang, disajikan dalam 

tabel output. 
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Gambar 4.28 tabel output hasil simulasi 

4.2.6 Struktur Lateral 

Struktur Lateral (tanggul) ini akan digunakan dalam Proses bilamana 

penampang sungai tidak mampu menampung aliran debit sungai, maka air sungai 

akan melimpah dan masuk ke dataran banjir area 2D. 

 

Gambar 4.29 Layar editor Struktur lateral pada penampang melintang 18500 

terhubung dengan bantaran kanan sungai 
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Gambar 4.30 Layar editor lateral weir embankment 18500  

Untuk weir koefisien secara umum harus lebih rendah dari tipikal yang 

digunakan pada inline weirs. Berikut merupakan tabel pedoman kasar untuk 

koefisien bendung lateral dalam kondisi berbeda 

Tabel 4.15 Weir Koefisien 

Yang dimodelkan dengan 

lateral structure 
Deskripsi Range koefisien Bendung 

Tanggul/ jalan 3 kaki atau 

lebih tinggi di atas tanah 

alami 

Bendung bertipe Broad 

Crested, tanggul atau jalan 

bertindak sebagai bendung 

1.5 sd 2.6 (2.0 default) 

SI Units: 0.83 sd 1.43 

Jalan tingkat 1-3 kaki 

ditinggikan di atas tanah 

Bendung bertipe Broad 

Crested, tanggul atau jalan 

bertindak sebagai bendung 

tetapi menjadi mudah 

tenggelam 

1.0 sd 2.0  

SI Unit: 0.55 sd 1.1 

Penghalang tanah alami 

setinggi 1-3 kaki 

Tidak seperti bendung, 

tetapi air harus mengalir di 

tempat tinggi untuk masuk 

ke 2D Flow Area 

0.5 sd 1.0 

SI Units: 0.28 sd 0.55 



111 

 

Struktur lateral tidak 

ditinggikan di atas tanah 

Overland flow keluar dari 

sungai utama 

0.2 sd 0.5 

SI Units: 0.11 sd 0.28 

Sumber: 2D Modeling User manual, 2016. 

4.2.7 Boundary Condition Simulasi 1D dan 2D (unsteady flow) 

4.2.7.1. Data hujan (precipitation) 

Data hujan ini digunakan berdasarkan asumsi terjadi hujan secara merata 

di suatu wilayah DAS. Data hujan yang dimasukkan berupa data hujan jam-jaman 

berdasarkan hasil intensitas hujan metode Mononobe periode ulang hujan 25, 50, 

100, 200, dan 1000 tahun selama 4 jam (kurva hubungan intensitas dan durasi). 

Dengan membandingkan data pencatatan hujan harian, maka di asumsikan hujan 

terbut terjadi pada tanggal 22 januari 2019 mulai puku 06.00 WITA.  

Dengan memperhatikan data plan, maka input data hujan pada unsteady 

flow data juga disimulasikan selama 11 hari, dengan asumsi hari sebelum dan 

sesudah tanggal 22 Januari 2019 dianggap tidak terjadi hujan. 

 

Gambar 4.31 Input data hujan pada unsteady flow data 

Sehingga jika di plot data akan menjadi seperti Gambar 4.32, 

menyesuaikan dengan periode ulang hujan.  
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Gambar 4.32 Contoh hyetograph hujan periode 200 tahun 

4.3 Analisis Pemodelan 1D dan 2D 

 

Gambar 4.33 Genangan hasil simulasi 1D2D 

Pemodelan 1D dengan input upstream boundary condition hulu adalah 

debit outflow bendungan Bili-bili, telah mampu menyebabkan banjir pada 2 

kecamatan di hilir, yaitu kecamatan Pallangga dan Somba Opu dengan total luas 

genangan adalah 1,7 km2 dengan kecepatan aliran pada kondisi debit maksimum 

sungai antara 0,57 sd 4,84 m3/s dan kedalaman bervariasi antara 1,70 sd 7,38 m. 

Limpahan sungai Jeneberang melewati bantaran kanan terlebih dahulu dan 

memasuki area permukiman di kecamatan Somba Opu pada RS 9027 tanggal 22 

januari 2019 pukul 09.54 WITA dengan kecepatan 0.068 m3/d sampai puncak pada 

tanggal 23 Januari 2019 pukul 02.17 WITA dan surut pada pukul 22.31 WITA. 

Sedangkan untuk kecamatan Pallangga, aliran sungai melimpah pada RS 8126 
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tanggal 22 januari 2019 pukul 13.08 WITA dengan kecepatan 0.054 m3/sampai 

puncak pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 05.24 WITA kemudian perlahan-lahan 

surut pada pukul 04.37 WITA. 

Untuk simulasi dengan input hujan rencana periode ulang 25, 50, 100, 200, 

dan 1000 tahun, wilayah penelitian di bagi menjadi 4 kecamatan di sepanjang 

sungai Jeneberang yang kemudian di overlay dengan luas dan tinggi genangan hasil 

simulasi. 

 

Gambar 4.34 Sebaran kecamatan pada daerah penelitian 

4.3.1 Hujan Periode Ulang 25 Tahun 

 

Gambar 4.35 Luas dan tinggi genangan hujan periode ulang 25 tahun 
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Pada durasi hujan selama 4 jam pada area 2D dengan input hujan periode 

ulang 25 tahun, di ketahui bahwa luas genangan tercantum dalam Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Luas dan tinggi genangan per kecamatan periode ulang 25 tahun 

TINGGI 

GENANGAN 

LUAS GENANGAN PER KECAMATAN (m2) 

SOMBA 

OPU 
PALLANGGA 

BONTO 

MARANNU 
BAROMBONG 

< 0.5 m 

          

2,448,492  

                

6,191,943  

                 

3,782,293         1,111,851  

0.5 sd 1 m 

             

456,811  

                

1,233,799  

                    

396,798             610,192  

1 sd 1.5 m 

             

466,308  

                

1,177,383  

                    

361,679               53,398  

> 1.5 m 

             

331,545  

                   

589,552  

                    

400,856               40,337  

 Total Luas 

          

3,703,156  

                

9,192,677  

                 

4,941,626         1,815,778  

(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.3.2 Hujan Periode Ulang 50 Tahun 

 

Gambar 4.36 Luas dan tinggi genangan hujan periode ulang 50 tahun 

Pada durasi hujan selama 4 jam pada area 2D dengan input hujan periode 

ulang 25 tahun, di ketahui bahwa luas genangan adalah: 

. 
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Tabel 4.17 Luas dan tinggi genangan per kecamatan periode ulang 50 tahun 

TINGGI 

GENANGAN 

LUAS GENANGAN PER KECAMATAN (m2) 

SOMBA 

OPU 
PALLANGGA 

BONTO 

MARANNU 
BAROMBONG 

< 0.5 m 

          

2,559,084  

                

6,339,064  

                 

3,944,200         1,139,439  

0.5 sd 1 m 

             

284,236  

                

1,212,602  

                    

355,557             614,451  

1 sd 1.5 m 

             

613,697  

                

1,222,123  

                    

346,363               60,409  

> 1.5 m 

             

353,606  

                   

712,575  

                    

504,305               48,632  

Total Luas 

          

3,810,623  

                

9,486,364  

                 

5,150,425         1,862,931  

(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.3.3 Hujan Periode Ulang 100 Tahun 

 

Gambar 4.37 Luas dan tinggi genangan hujan periode ulang 100 tahun 

Pada durasi hujan selama 4 jam pada area 2D dengan input hujan periode 

ulang 25 tahun, di ketahui bahwa luas genangan pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18 Luas dan tinggi genangan per kecamatan periode ulang 100 tahun 

TINGGI 

GENANGAN 

LUAS GENANGAN PER KECAMATAN (m2) 

SOMBA 

OPU 
PALLANGGA 

BONTO 

MARANNU 
BAROMBONG 

< 0.5 m 

          

2,496,256  

                

6,479,538  

                 

3,941,273         1,209,361  

0.5 sd 1 m 

             

528,857  

                

1,712,457  

                    

612,776             649,582  

1 sd 1.5 m 

             

678,058  

                

1,288,826  

                    

368,789               92,263  

> 1.5 m 

             

366,022  

                   

867,875  

                    

635,456               60,058  

Total Luas 

          

4,069,193  

              

10,348,696  

                 

5,558,294         2,011,264  

(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.3.4 Hujan Periode Ulang 200 Tahun 

 

Gambar 4.38 Luas dan tinggi genangan hujan periode ulang 200 tahun 

Pada durasi hujan selama 4 jam pada area 2D dengan input hujan periode 

ulang 25 tahun, di ketahui bahwa luas genangan pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Luas dan tinggi genangan per kecamatan periode ulang 200 tahun 

TINGGI 

GENANGAN 

LUAS GENANGAN PER KECAMATAN (m2) 

SOMBA 

OPU 
PALLANGGA 

BONTO 

MARANNU 
BAROMBONG 

< 0.5 m 

          

2,012,450  

                

6,158,930  

                 

3,831,842         1,072,940  

0.5 sd 1 m 

             

905,168  

                

1,082,015  

                    

659,456             256,462  

1 sd 1.5 m 

             

288,100  

                

1,852,149  

                    

440,200             574,725  

> 1.5 m 

             

810,807  

                

1,088,784  

                    

757,680             143,172  

 Total Luas 

          

4,016,525  

              

10,181,878  

                 

5,689,178         2,047,299  

(Sumber: Hasil perhitungan) 

4.3.5 Hujan Periode Ulang 1000 Tahun 

 

Gambar 4.39 Luas dan tinggi genangan hujan periode ulang 1000 tahun 

Pada durasi hujan selama 4 jam pada area 2D dengan input hujan periode 

ulang 25 tahun, di ketahui bahwa luas genangan pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Luas dan tinggi genangan per kecamatan periode ulang 1000 tahun 

TINGGI 

GENANGAN 

LUAS GENANGAN PER KECAMATAN (m2) 

SOMBA 

OPU 
PALLANGGA 

BONTO 

MARANNU 
BAROMBONG 

< 0.5 m 

          

1,876,146  

                

4,799,019  

                 

3,972,777             466,640  

0.5 sd 1 m 

             

953,032  

                

3,147,239  

                    

721,692             805,910  

1 sd 1.5 m 

             

703,060  

                

1,408,730  

                    

642,729             216,142  

> 1.5 m 

             

988,799  

                

2,441,804  

                 

1,257,354             792,203  

 Total Luas 

          

4,521,037  

              

11,796,792  

                 

6,594,552         2,280,895  

(Sumber: Hasil perhitungan) 

Karena keterbatasan HEC RAS, pemodelan simulasi ini tidak 

memperhitungkan infiltrasi, evaporasi dan durasi banjir, sehingga penelitian ini 

tidak membahas tentang lama genangan banjir untuk masing-masing periode ulang. 

4.4 Kalibrasi Hasil Simulasi 

Kalibrasi dilakukan untuk membandingkan tinggi genangan hasil simulasi 

dengan beberapa titik pengamatan dan pengukuran lapangan. Pengukuran 

dilakukan terhadap bekas genangan yang masih terlihat pada dinding bangunan/ 

rumah warga. Pengukuran lapangan ini, juga melibatkan masyarakat dalam 

pengambilan titik terjadinya genangan berdasarkan peristiwa banjir pada bulan 

Januari 2019. 

  

Gambar 4.40 Mengidentifikasi lokasi bekas genangan berdasarkan keterangan dari 

warga terdampak banjir 
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No Lokasi Objek Posisi 

Tinggi 

Genangan 

Hasil 

Pengukuran 

(m) 

Foto 

1 Zigma Royal 

Park 1 

S5° 13.774' 

E119° 28.031' 

1.93  

2 Zigma Royal 

Park 2 

S5° 13.749' 

E119° 28.007' 

1.22 

 

3 Nusa Mappala 

Gowa 1 

S5° 13.476' 

E119° 27.793' 

2.15 

 

4 Nusa Mappala 

Gowa 2 

S5° 13.515' 

E119° 27.846' 

2.14  
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5 Bonto Baddo S5° 13.345' 

E119° 28.703' 

2.45 

 

6 Bumi Batara 

Mawang 

Permai 

S5° 13.647' 

E119° 29.188' 

1.49 

 

7 BTN Nusa 

Tamarunang 

S 5°13'17.73" 

E119°28'1.21" 

1.3 

 

Gambar 4.41 Pengukuran lapangan terhadap bekas tinggi genangan banjir 

 

Gambar 4.42 Titik pengambilan data tinggi genangan banjir observasi lapangan. 
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4.4.1 Perbedaan tinggi genangan. 

Untuk membandingkan tinggi genangan antara hasil simulasi terhadap 

limpasan aliran debit sungai Jeneberang pada saat kejadian banjir tanggal 22 Januari 

2019, perhitungan membandingkan antara tinggi genangan hasil pengukuran 

lapangan dan tinggi genangan terhadap waktu pada setiap cell pada 2D area. Pada 

grid masing-masing cell 2D area menyimpan hasil komputasi berupa tinggi 

genangan, kecepatan dan elevasi permukaan aliran untuk kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel dan kolom. Sebagai contoh, cara pengambilan data dari program HEC-

RAS untuk simulasi 200 tahun adalah seperti dan Gambar 4.44 dan Gambar 4.44 

berikut: 

 

Gambar 4.43 Data tinggi genangan hasil simulasi area 2D pada Cell 122186 dan 

cell 122744 (Hasil Simulasi) 

Pada kotak berwarna merah pada Gambar 4.43 mewakili Cell 122186 

berada pada titik pengamatan tinggi bekas genangan Zigma Royal Park 1 dan cell 

12274 pada titik Zigma Royal Park 2. 

 

Gambar 4.44 Data tinggi genangan hasil simulasi area 2D pada Cell 105817 dan 

cell 108452 (Hasil Simulasi) 
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 Pada kotak berwarna merah pada Gambar 4.44 mewakili Cell 105817 

berada pada titik pengamatan tinggi bekas genangan Nusa Mappala Gowa 1 dan 

cell 108452 pada titik Nusa Mappala Gowa 2. 

Tabel 4.21 Perbandingan antara tinggi genangan pengukuran dan hasil simulasi 

periode ulang 

No Lokasi 

Tinggi 

Pengukuran 

(m) 

1D2D 

(m) 

25 Thn 

(m) 

50 Thn 

(m) 

100 Thn 

(m) 

200 Thn 

(m) 

1000 

Thn (m) 

1 Zigma Royal 

Park 
1.93 1.09 1.15 1.19 1.23 1.28 1.34 

2 Zigma Royal 

Park 2 
1.22 1.09 1.15 1.18 1.23 1.28 1.33 

3 Nusa Mappala 

Gowa 1 
2.15 2.23 2.16 2.16 2.24 2.44 2.35 

4 Nusa Mappala 

Gowa 2 
2.14 2.09 2.17 2.17 2.19 2.3 2.48 

5 Bonto Baddo 2.34 1.84 2.21 2.37 2.38 2.44 2.52 

6 Bumi Batara 

Mawang 

Permai 
1.49 1.44 1.34 1.42 1.42 1.95 2.35 

7 BTN Nusa 

Tamarunang 
1.3 1.29 1.26 1.3 1.32 1.36 1.4 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

 

Grafik  4.1 Grafik Perbandingan Tinggi Genangan dengan hasil simulasi (Hasil 

analisis) 

Dengan melakukan uji Root Mean Square Error (RMSE) terhadap selisih 

antara tinggi genangan banjir hasil observasi dengan tinggi genangan banjir hasil 

simulasi HEC-RAS yaitu dengan cara membandingkan Data hasil pengukuran 
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lapangan pada saat kejadian banjir dengan data limpasan sungai Jeneberang 

berdasarkan data outflow bendungan Bili-bili hasil simulasi pada 2D area. 

Ketiadaan data hujan pada waktu kejadian banjir, mengakibatkan tidak 

dilakukannya kalibrasi dan validasi data hidrologi terhadap setiap hujan periode 

ulang. Pengukuran data observasi lapangan yang di ukur adalah tinggi genangan 

banjir akibat debit outflow bendungan pada saat kejadian banjir pada titik observasi. 

Tabel 4.22 Nilai RMSE antara tinggi genangan pengukuran dan hasil simulasi pada 

2D area 

No Lokasi 
Tinggi 

Pengukuran 
2D Area 

1 Zigma Royal Park 1.93 1.09 

2 Zigma Royal Park 2 1.22 1.09 

3 Nusa Mappala Gowa 1 2.15 2.23 

4 Nusa Mappala Gowa 2 2.14 2.09 

5 Bonto Baddo 2.34 1.84 

6 Bumi Batara Mawang 

Permai 
1.49 1.44 

7 BTN Nusa 

Tamarunang 
1.3 1.29 

Nilai RMSE  0.37 

(Sumber: Hasil perhitungan) 

Dari perbandingan hasil simulasi HEC RAS dapat kita lihat pada Tabel 

4.21 bahwa antara tinggi pengukuran dan simulasi 1D2D yang hanya berupa data 

input upstream boundary condition yakni debit outflow bendungan Bilibili 

memiliki nilai RMSE sebesar 0.37 yang menyatakan bahwa tanpa menggunakan 

data hujan rencana, daerah tersebut telah mengalami kejadian banjir. Banyaknya 

data hujan yang hanya 10 tahun serta luas daerah 2D area menyebabkan perbedaan 

ketinggian genangan terkait dengan kejadian hidrologi pada titik pengamatan tidak 

terlalu signifikan. 

Hasil simulasi tinggi genangan terhadap dua titik pengamatan yaitu pada 

perumahan Zigma Royal Park di bandingkan terhadap data DEM yang digunakan 

pada pemodelan genangan banjir ini, berdasarkan pada Tabel 4.22 kemudian di 

analisis berdasarkan data terbit DEM yaitu tahun 2012 (a) dan Google Satellite 

tahun 2020 (b) pada Gambar 4.45, dan dari keterangan warga yang terdampak banjir 

di daerah tersebut, bahwa perumahan tersebut terbangun pada tahun 2017 sehingga 
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di duga terjadi perubahan elevasi pada permukaan topografi dari lahan kosong/ 

perkebunan menjadi kawasan permukiman baru. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.45 (a) Data DEM, Inageoportal tahun 2012 dan (b) citra google satellite 

tahun 2020. (Hasil analisis) 

4.5 Analisis Risiko Banjir. 

Dalam analisis risiko banjir, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi hasil simulasi sistem peringatan dini terhadap daerah yang terdampak 

banjir akibat penampang sungai tidak mampu menampung aliran debit yang berasal 

dari bendungan Bili-bili. Pada hasil simulasi 1D2D, terdapat area yang tanpa input 

data hasil analisis hidrologi sudah mengalami bencana banjir akibat dari luapan 

sungai Jeneberang.  

Kecamatan Somba Opu menjadi area yang memilki tingkat risiko yang 

paling besar tingkat peluang terjadi banjir akibat outflow bendungan Bili-bili pada 

tanggal 22 dan 23 Januari 2019. Hasil dari pengamatan lapangan, kedua kecamatan 

tersebut memiliki anak sungai yang mengalir ke sungai utama Jeneberang, yang 

bilamana debit sungai Jeneberang meluap, maka terjadi backwater terhadap anak 

sungai tersebut, dan melimpas ke permukaan.  

Limpahan sungai Jeneberang melewati bantaran kanan terlebih dahulu dan 

memasuki area permukiman di kecamatan Somba Opu pada RS 9027 tanggal 22 

januari 2019 pukul 11.10 WITA dengan kecepatan 0.068 m3/d sampai puncak pada 

tanggal 23 Januari 2019 pukul 02.17 WITA dan surut pada pukul 22.31 WITA. 
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Sedangkan untuk kecamatan Pallangga, aliran sungai melimpah pada RS 8126 

tanggal 22 januari 2019 pukul 13.08 WITA dengan kecepatan 0.054 m3/sampai 

puncak pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 05.24 WITA kemudian perlahan-lahan 

surut pada pukul 04.37 WITA. 

Bila di bandingkan dengan data outflow bendungan, dengan mengambil 

rata-rata data debit selama waktu simulasi sebesar 145 m3/d, kemudian di analisa 

data debit khusus pada tanggal 21 Januari 2019 di mulai pada pukul 21.00 WITA 

sampai dengan debit kembali normal pada tanggal 24 Januari 2019, di dapatkan 

debit aliran yang melewati cross section 9027 tersebut sebesar 837.39 m2/d pada 

pukul 11.10 WITA. 

 

Grafik 4.2 peningkatan debit Outflow bendungan Bili-bili per jam tanggal 21 sd 24 

Januari 2019 

Dengan melihat Grafik 4.2 diasumsikan bahwa kurva mulai menanjak 

pada tanggal 22 januari 2019 pada pukul 09.00 WITA dengan debit 645 m3/d, hanya 

butuh 2 jam 10 menit semenjak kurva naik sampai awal banjir di kecamatan Somba 
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Gambar 4.46 Kondisi cross section pada pukul 11.00 WITA 

 Berdasarkan Gambar 4.46 dengan kondisi penampang 9027, pada pukul 

11.10 WITA, penampang tersebut sudah tidak mampu untuk menampung debit 

sungai Jeneberang dan melimpas ke permukaan sehingga mengakibatkan banjir 

pada wilayah di kecamatan Somba Opu. 

Untuk meningkatkan kewaspadaan bencana yang di akibatkan oleh 

limpasan sungai Jeneberang, di rekomendasikan untuk menerapkan sistem mitigasi 

bencana berbasis revolusi industri 4.0. rekomendasi yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah teraplikasikannya sistem peringatan banjir berbasis IOT. 

Dimana sensor banjir mampu memperingatkan masyarakat sekitar wilayah di cross 

section 9027 minimal 2 jam sebelum kejadian banjir untuk mengantisipasi kerugian 

material dan korban jiwa. 
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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian tesis 

Pemodelan Debit Aliran Sungai Jeneberang Untuk Memprediksi Daerah Risiko 

Genangan Banjir, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan HEC-RAS, debit banjir yang 

mampu dialirkan oleh sungai Jeneberang pada bagian hilir adalah sebesar 

837.39 m3/d. 

2. Dari perbandingan tinggi genangan hasil pengukuran lapangan dengan tinggi 

genangan hasil simulasi, maka di dapatkan hasil bahwa hujan dengan periode 

ulang 50 tahun dengan nilai RMSE sebesar 0.28 berkorelasi dengan baik 

dengan hasil pengukuran. 

3. Adapun hasil dari luas daerah genangan pada Sub DAS Jeneberang hilir dengan 

input hujan periode ulang 25 tahun adalah 18,398 m2, sedangkan untuk hujan 

periode ulang 50 tahun adalah 20,310 m2. Untuk hujan periode ulang 100 tahun 

adalah 21,987 m2. Untuk hujan periode ulang 200 tahun adalah 22,850 m2. Dan 

untuk hujan periode ulang 1000 tahun adalah seluas 25,193 m2. 

4. Daerah sekitar cross section 9027 di kecamatan Somba Opu menjadi daerah 

yang memiliki tingkat risiko yang paling besar tingkat peluang terjadi banjir. 

Hanya butuh 2 jam 10 menit semenjak kurva debit outflow bendungan Bili-bili 

dengan debit 645 m3/d pada pukul 09.00 WITA sampai pada puncak pukul 

11.10 WITA. Sedangkan untuk mendukung sistem peringatan dini dari 

bencana banjir, ada dua kecamatan yang terkena banjir paling cepat dan paling 

besar adalah Somba Opu dan Pallangga.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian tesis 

Pemodelan Debit Aliran Sungai Jeneberang Untuk Memprediksi Daerah Risiko 

Genangan Banjir, penyusun ingin memberikan beberapa saran antara lain: 
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1. Perlu dilakukan survei atau pengukuran lapangan terkait dengan geometri 

penampang melintang dan memanjang dari hulu ke hilir.  

2. Diharapkan revisi dokumen terkait SOP Rencana Tindak Darurat (RTD) 

bendungan Bili-bili dengan pertimbangan ketidakmampuan daya tampung 

sungai Jeneberang bagian hilir (RS 9027) terhadap debit outflow spillway 

sebesar 1426 m3/d yang dialirkan selama 4 jam. 

3. Memperbarui kualitas DEM dengan resolusi yang lebih tinggi dan 

dikombinasikan dengan menggunakan debit yang telah dipasang AWLR agar 

hasil dalam pemodelan hidrolika dapat di kalibrasi dan di validasi dengan 

hasil yang akurat khususnya luas genangan dan kedalaman banjir di lokasi 

rawan banjir.  

4. Pada pihak baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan bisa 

melakukan upaya yang berkaitan dengan sistem pengendalian banjir yang 

dapat berupa sistem peringatan dini terhadap banjir dengan menggunakan 

kemajuan teknologi informasi. 

5. Untuk mengurangi risiko kejadian banjir serupa di kemudian hari, adalah 

dengan mengaplikasikan sistem peringatan banjir berbasis IOT. Dimana 

sensor banjir mampu memperingatkan masyarakat sekitar wilayah di cross 

section 9027 minimal 2 jam sebelum kejadian banjir.  

6. Untuk perancangan pemodelan yang serupa, sebaiknya menggunakan 

spesifikasi laptop yang lebih high end, karena berdasarkan pengalaman 

penulis dengan menggunakan spesifikasi laptop dengan processor core i7 2,8 

Ghz, RAM 16 GB, kartu grafis Nvidia GTX  1060 6GB, Hard drive SSD 256 

+ HDD Sata 2.5 inch 1TB, membutuhkan waktu running simulasi 2 hari untuk 

unsteady flow simulation pada masing-masing hujan periode ulang, 

sedangkan pada grid 2D area membutuhkan waktu running selama 8 hari 

untuk mendapatkan grafik profil depth, velocity, dan water surface elevation 

pada masing-masing periode ulang hujan. 
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