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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dibutuhkan penulis sebagai acuan dalam melakukan 

penulisan tugas akhir ini. Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menjadikan 

beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi maupun acuan penulis. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan jurnal dari (Sinaga & Harahap, 2016) yang berjudul  Analisis 

Sistem Saluran Drainase Pada Jalan Perjuangan Medan, menyatakan 

genangan air yang terjadi pada lokasi studi disebabkan adanya kerusakan 

pada saluran dan adanya sampah di dalam saluran drainase sehingga 

menghambat aliran air. 

2. Berdasarkan jurnal dari (Fatima, 2014) yang berjudul Evaluasi Sistem 

Drainase Terhadap Genangan di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, 

menyatakan bahwa keadaan kondisi kerusakan terjadi 70% pada saluran 

drainase. Sedangkan luasan lahan yang mempengaruhi saluran drainase jalan 

Wates dalam hal ini membebani kapasitas saluran baik area pemukiman 

maupun area yang belum dibangun (lahan kosong) dengan area seluas 0.90 

m2. 

3. Berdasarkan jurnal dari (Pratama, Andawayanti, & Sumiadi, 2016) yang 

berjudul Studi Evaluasi Sistem Drainase Di Kawasan Tomang (Kelurahan 

Jati Pulo, Kecamatan Palmerah – Jakarta Barat),  menyatakan operasi pompa 
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yang ada sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi agar dapat 

membantumengurangi genangan yang ada secara maksimal dengan cara 

mengoperasikan 1 pompa saat mulai hujan sampai 20 menit, 2 pompa saat 

menit ke 21 sampai 40, 3 pompa saat menit ke 41 sampai 54 dan mulai 

mengoperasikan 4 pompa saat menit 55 sampai 95 kemudian untuk 

menghemat kinerja pompa maka dioperasikan lagi 3 pompa saat menit 96 

sampai 130, 2 pompa saat menit 131 sampai 180 dan mengoperasikan 1 

pompa saat menit 181 sampai hujan berhenti.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah aliran sungai dapat diartikan sebagai kawasan yang dibatasi oleh 

pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan 

yang jatuh di atasnya ke sungai yang akhirnya bermuara ke danau atau laut. 

Daerah aliran sungai (DAS) ialah satuan gerak air yang bersifat bebas dari daerah 

sungai (DAS) lainnya, yaitu dua buah daerah aliran sungai (DAS) adalah daerah 

aliran sungai (DAS) yang satu sama lainnya berbeda dalam hal pengaliran air. 

Dengan demikian, suatu daerah aliran sungai (DAS) secara jelas dapat dipandang 

sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi, geografi atau unsur fisik lainnya 

dengan unsur utamanya sumber daya tanah air, flora, serta fauna. 

2.2.2 Daerah Tangkapan Hujan (Catchment Area)  

Daerah tangkapan hujan atau Catchment Area adalah suatu area ataupun 

daerah tangkapan hujan dimana batas wilayah tangkapannya disesuaikan dengan 
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kondisi topografi, dengan mengikuti arah aliran air. 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  (Br, 1993).  

Daerah yang lebih tinggi merupakan daerah tangkapan (recharge area) 

dan daerah yang lebih rendah merupakan daerah buangan (discharge area), yang 

merupakan daerah pantai maupun lembah dengan suatu sistem aliran sungai. 

Secara lebih spesifik daerah tangkapan didefinisikan sebagai bagian dari suatu 

daerah aliran (watershed/catchment area) dimana aliran air tanah (yang saturated) 

menjauhi muka air tanah. Biasanya didaerah tangkapan, muka air tanahnya 

terletak pada suatu kedalaman tertentu. 

2.2.3 Banjir  

Banjir merupakan peristiwa tertutupnya daratan dari yang awalnya kering 

dikarenakan volume air yang meningkat (Fairizi, 2015). Terdapat dua peristiwa 

banjir.  

1. Peristiwa banjir atau genangan yang biasanya tidak terjadi banjir. 

2. Peristiwa banjir atau genangan yang disebabkan karena terjadinya limpasan 

banjir yang tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih 

besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. 
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2.3 Drainase  

2.3.1 Pengertian Umum 

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari 

suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam 

kaitannya dengan sanitasi (Suripin, 2004).  

2.3.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Drainase 

Adapun beberapa ruang lingkup pekerjaan drainase yaitu sebagai berikut 

(Suripin, 2004) : 

1. Pengeringan  

Fungsi dari pengeringan adalah untuk mengeringkan air yang tergenang pada 

suatu tempat atau daerah yang bisa menyebabkan bermacam-macam masalah 

lingkungan sampai kesehatan. 

2. Pencegahan banjir 

Dalam hal ini, bentuk saluran dan ukuran pipa disesuaikan dan tergantung 

dari : 

a. Curah Hujan. 

b. Kemiringan Tanah. 

c. Luas Daerah. 

3. Pembuangan Air Kotor 

Pada prinsip air kotor atau air limbah ada 3 macam, yaitu : 
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a. Limbah Cair (Air Buangan) 

Limbah cair ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1) Limbah air hujan 

Limbah air hujan sering digunakan untuk saluran air terbuka 

dikarenakan curah hujan yang ada pada setiap saat tidak menentu 

tergantung daerahnya. 

2) Limbah air domestik 

Limbah air domestik adalah limbah air kotor yang berasal dari WC, 

kamar mandi, tempat cucian dan sebagainya. Limbah air domestik 

ini harus menggunakan saluran tertentu karena biasa membahayakan 

hewan-hewan disekitarnya yang meminum air tersebut serta bisa 

mendatangkan bibit-bibit penyakit. 

b. Limbah padat (sampah). 

c. Limbah gas (asap, bau-bauan, dan sebagainya). 

4. Pensuplaian Air Minum 

Jenis pipa yang akan digunakan untuk saluran air minum, sebaiknya terbuat 

dari bahan yang anti karat dan tidak berbahaya, antara lain : 

a. Pipa tanah liat yang bagian dalamnya di glasur. 

b. Pipa besi atau galvanis. 

c. Pipa PVC/UPVC. 

d. Pipa beton. 
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2.3.3 Fungsi Drainase 

Adapun fungsi dari drainase yaitu sebagai berikut ini (Kodoatie, 2005) : 

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat dari permukiman) dari 

genangan air, erosi dan banjir. 

2. Karena aliran lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko 

kesehatan lingkungan bebas dari malaria (nyamuk) dan penyakit lainnya. 

3. Kegunaan tanah permukiman padat akan menjadi lebih baik karena terhindar 

dari kelembapan. 

4. Dengan sistem yang baik tata guna lahan dapat dioptimalkan dan juga 

memperkecil kerusakan-kerusakan struktur tanah untuk jalan dan bangunan 

lainnya. 

2.3.4 Sistem Saluran Drainase 

Sistem saluran drainase dibagi menjadi beberapa sistem diantaranya yaitu 

sebagai berikut (Suripin, 2004) : 

1. Sistem Terpisah 

Sistem terpisah merupakan sistem saluran air kotor dan saluran air hujan yang 

dipisahkan dengan menggunakan saluran-saluran tertutup. Sistem ini 

digunakan apabila tempat atau lokasi memungkinkan, biaya ada, curah hujan 

cukup besar. Keuntungan dari sistem ini adalah biaya perawatannya kecil dan 

air yang tidak tercemar bisa dipakai lagi, sedangkan kerugiannya adalah biaya 

pembuatannya besar karena harus membuat 2 saluran. Contohnya air kotoran 

rumah tangga, industri, rumah skait, dan air hujan yang dibuat melalui 

saluran-saluran sendiri. 
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2. Sistem Gabungan (Kombinasi) 

Sistem gabungan (kombinasi) merupakan sistem saluran air limbah dan 

saluran air hujan dipisahkan menggunakan saluran-saluran tertutup. Sistem 

ini digunakan apabila curah hujan kecil dan tempat tidak memungkinkan. 

Keuntungan menggunakan sistem ini adalah biaya pembuatannya murah dan 

tidak banyak memakan tempat, sedangkan kerugiannya adalah terkadang 

saluran kombinasi atau gabungan ini mudah tersumbat atau mampet karena 

air yang dialirkan bercampur dengan kotoran-kotoran domestik. 

2.3.5 Jenis-Jenis Saluran 

Dalam buku (Hasmar, 2012) jenis drainase dapat dikelompokkan sebagai 

berikut ini : 

1. Darinase Berdasarkan Sejarah Terbentuknya 

a. Drainase Alamiah (Natural Drainage) 

Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-

bangunan penunjang. Saluran ini terbentuk oleh genangan air yang 

bergerak karena terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena 

gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti 

sungai. Daerah-daerah dengan drainase alamiah yang relatif bagus akan 

membutuhkan perlindungan yang lebih sedikit daripada daerah-daerah 

rendah yang tertindak sebagai kolam penampung bagi aliran dari daerah 

anak-anak sungai yang luas. 

 

 

Yunita, Analisis Sistem Drainase terhadap Genangan (Banjir) di Kota Batam (Studi Kasus : Jalan Duyung 
Kecamatan Batu Ampar. 
UIB Repository©2019



13 
 

                   Universitas Internasional Batam  
 

b. Drainase Buatan 

Drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga 

memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu, 

gorong-gorong, dan pipa-pipa. 

2. Drainase Menurut Letak Bangunannya 

a. Drainase Permukaan Tanah (Surface Drainage) 

Saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi 

untuk mengalirkan air limpasan permukaan. Analisis alirannya 

merupakan analisis open channel flow (aliran saluran terbuka). 

b. Drainase Bawah Permukaan Tanah (Subsurface Drainage) 

Saluran drainase yang bertujuan untuk mengalirkan air limpasan 

permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa) 

dikarenakan alasan-alasan tertentu. Ini karena alasan tuntutan artistik, 

tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya 

saluran dipermukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan 

terbang, dan taman. 

3. Drainase Menurut Konstruksinya 

a. Saluran terbuka 

Saluran ini cocok untuk limbah yang tidak menimbulkan bau seperti 

limbah air hujan, sehingga tidak akan mencemari atau merusak 

lingkungan. 

Keuntungan saluran terbuka adalah sebagai berikut :  

1) Relatif murah. 
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2) Mudah dilaksanakan. 

3) Dapat dibuat cadangan untuk debit yang lebih besar. 

4) Tidak dapat dipakai untuk sarang binatang. 

Kerugian saluran terbuka adalah sebagai berikut : 

1) Mudah kotor terutama pada pembuangan sampah. 

2) Menimbulakan bau yang tidak sedap. 

Berdasarkan keuntungan dan kerugian saluran diatas, maka pembuatan 

saluran terbuka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

1) Letaknya mengizinkan 

2) Saluran terbuka tidak mudah dikotori manusia dan sampah 

3) Pada saat kemarau tiba saluran terbuka tidak boleh ada genangan air 

4) Saluran terbuka umunya digunakan air hujan 

5) Saluran terbuka terletak ditepi jalan, sehingga dapat menampung air 

secara langsung dari tepi jalan. 

Bentuk penampang saluran terbuka terdiri dari berbagai jenis bentuk 

yaitu sebagai berikut : 

1) Persegi panjang 

Saluran drainase berbentuk empat persegi panjang tidak banyak 

memerlukan ruang. Sebagai konsekuensi dari saluran bentuk ini 

adalah saluran harus terbuat dari campuran batu dan hasil coran 

beton. 

Kriteria penampang ekonomis : 

Luas (A)    = b . h     ...(2.1) 
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Keliling Basah (P)  = b + 2h     ...(2.2) 

Jari-Jari Hidrolik (R)   =       

      
         ...(2.3) 

Debit Aliran (Q)   = V x A     ...(2.4) 

Kedalaman Hidrolik (D)  = h       ...(2.5) 

Tinggi Jagaan (W)  =  
 
          ...(2.6) 

(Chow, 1985) 

Dimana : 

b  = Lebar atas saluran 

h = Tinggi basah saluran 

V    = Kecepatan Aliran 

A    = Luas   

P     = Keliling Basah   

R     = Jari-Jari Hidrolik    

Q    = Debit Aliran   

D    = Kedalaman Hidrolik  

W   = Tinggi Jagaan  

 

Gambar 2.1 Saluran bentuk persegi (sumber : (Wesli, 2008)) 
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2) Trapesium  

Pada dasarnya saluran terbuat dari tanah akan tetapi tidak menutup 

kemugkinan juka dibuat dari campuran batu dan hasil coran beton. 

Saluran ini mendistribusikan limpasan air hujan, air rumah tangga 

maupun irigasi dengan debit air yang cukup besar. 

Kriteria penampang ekonomis : 

Luas (A)    = (b + zh) . h     ...(2.7) 

Keliling Basah (P)  =      √        ...(2.8) 

Jari-Jari Hidrolik   = (     )  

     
     ...(2.9) 

Lebar Puncak (T)  = b + 2zh               ...(2.10) 

Faktor Penampang  = (     )  

     
                ...(2.11) 

(Chow, 1985) 

Dimana :  

b  = Lebar atas saluran 

h = Tinggi basah saluran 

V    = Kecepatan Aliran 

A    = Luas   

P     = Keliling Basah   

R     = Jari-Jari Hidrolik    

Q    = Debit Aliran   

D    = Kedalaman Hidrolik  

      W   = Tinggi Jagaan  

      T    = Lebar Puncak 
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Gambar 2.2 Saluran bentuk trapesium (sumber : (Wesli, 2008)) 

3) Segitiga 

Pada dasarnya bentuk segitiga ditetapkan pada saluran awal yang 

sangat kecil. 

Kriteria penampang ekonomis : 

Luas (A)    =                   ...(2.12) 

Keliling Basah (P)  =    √                   ...(2.13) 

Jari-Jari Hidrolik   =   

  √     
              ...(2.14) 

Lebar Puncak    = 2zh                          ...(2.15) 

Kedalaman Hidrolik   =  
 
                   ...(2.16) 

Faktor Penampang   = √ 

 
                    ...(2.17) 

(Chow, 1985) 

Dimana : 

b  = Lebar atas saluran 

h = Tinggi basah saluran 

V    = Kecepatan Aliran 

A    = Luas   

P     = Keliling Basah   
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R     = Jari-Jari Hidrolik    

Q    = Debit Aliran   

D    = Kedalaman Hidrolik  

      W   = Tinggi Jagaan  

 

Gambar 2.3 Saluran bentuk segitiga (sumber : (Wesli, 2008)) 

b. Saluran Tertutup 

Saluran tertutup dipasang dibawah atau ditepi jalan dan tidak boleh 

berada didalam halaman penduduk atau masyarakat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalamnya saluran dibawah permukaan tanah : 

1) Kemiringan saluran. 

2) Tebalnya lapisan pelindung tanah, hal ini amat bergantung dari 

beban yang bekerja diatasnya. 

3) Keadaan air tanah 

Keuntungan dari saluran tertutup ini adalah tidak mudah tercemar oleh 

sampah-sampah. Sedangkan kerugiannya adalah saluran ini sulit 

diperbaiki dan pengerjaannya pun memakan waktu yang relatif lebih 

lama.  

Contohnya adalah saluran lingkaran. Yang pada umunya digunakan 

untuk gorong-gorong dimana salurannya tertanam didalam tanah. 
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Kriteria penampang ekonomis : 

Luas (A)   = 
 

 
 (       )                 ...(2.18) 

Keliling Basah   =  
  
                    ...(2.19) 

Jari-Jari Hidrolik (R)  =  
 
 (  

    

 
)                  ...(2.20) 

Lebar Puncak (T)   =   √  (   )              ...(2.21) 

Kedalaman Hidrolik (D) =  
 
 (

      

   
 

 
 
)                  ...(2.22) 

Faktor Penampang (Z) = √  (      )   

   (   
 

 
 )   

                       ...(2.23) 

(Chow, 1985) 

Dimana : 

V     = Kecepatan Aliran 

A    = Luas   

P     = Keliling Basah   

R     = Jari-Jari Hidrolik    

Q    = Debit Aliran   

D    = Kedalaman Hidrolik  

 

Gambar 2.4 Saluran bentuk lingkaran (sumber : (Wesli, 2008)) 
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4. Drainase Menurut Sistem Buangannya 

Pada sistem pengumpulan air buangan sesuai dengan fungsinya maka 

pemilihan sistem buangan dibedakan menjadi  

1) Sistem Terpisah (Separate System) 

Dimana air kotor dan air hujan dilayani oleh sistem saluran masing-

masing secara terpisah. 

2) Sistem Tercampur (Combined system) 

Dimana air kotor dan air hujan disalurkan melalui satu saluran yang 

sama. 

3) Sistem Kombinasi (Pscudo Separate system) 

Merupakan perpaduan antara saluran air buangan dan saluran air hujan 

dimana pada waktu musim hujan air buangan dan air hujan tercampur 

dalam saluran air buangan, sedangkan air hujan berfungsi sebagai 

pengenceran penggelontor. kedua saluran ini tidak bersatu tetapi 

dihubungkan dengan sistem perpipaaan interceptor. 

2.4 Analisis Hidrologi 

Untuk melakukan perencanaan drainase diperlukan penggunaan metode 

yang akurat. Kesalahan penggunaan metode dapat mengakibatkan hasil 

perhitungan tidak tepat untuk digunakan pada kondisi yang sebenarnya. Analisis 

hidrologi merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk merencanakan 

besarnya sarana penampungan dan pengaliran. Hal ini dibutuhkan untuk 

mengatasi aliran permukaan yang terjadi agar tidak menimbulkan genangan 

nantinya.  
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Tujuan analisis frekuensi data hidrologi ialah berkaitan dengan besaran 

kejadian-kejadian ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi peristiwanya melalui 

penerapan distribusi kemungkinan. Data yang diasumsikan tidak bergantung dan 

terdistribusi secara acak dan bersifat skotastik (Suripin, 2004). 

Data yang dibutuhkan untuk menunjang teori kemungkinan ialah 

minimum 10 besaran hujan atau debit dengan harga tertinggi dalam setahun 

jelasnya diperlukan data minimum 10 tahun. Dikarenakan terbatasnya data debit 

maka perkiraan besarnya limpasan, khususnya untuk daerah aliran yang tak 

terlampau besarnya, dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan terhadap 

aliran dan analisa frekuensi curah hujan. Untuk daerah yang alirannya mempunyai 

beberapa pos hujan, berbagai pertimbangan harus ditinjau supaya didapat harga 

ekstrim dari rata-rata curah hujan didalam daerah tersebut. Adapun beberapa tahap 

perhitungan yang harus di perhitungkan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut 

(Soemarto, 1995) : 

2.4.1 Metode Distribusi Normal 

Merupakan Fungsi Distribusi Kumultif Normal atau dikenal dengan 

distribusi Gauss (Gaussian Distribution). Distribusi Normal memiliki fungsi 

kerapatan probabilitas yang dirumuskan: 

                                ...(2.24) 

dimana: 

XT  = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T-tahunan 

 ̅ = Nilai rata-rata 

S  = Standar deviasi 
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KT  = Faktor frekuensi 

2.4.2 Metode Distribusi Log Normal 

Adapun fungsi dari kerapatan probabilitas Log Normal ialah sebagai 

berikut ini : 

     ̅   
∑        

   

 
                  ...(2.25) 

        *
∑ (          ̅)  

   

   
+
   

                ...(2.26) 

     
      

    ̅
                   ...(2.27) 

          ̅           ̅                 ...(2.28) 

Dimana: 

XT  = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T-tahunan 

 ̅ = Nilai rata-rata 

Slogx  = Standar deviasi 

KT  = Faktor frekuensi 

2.4.3 Metode Distribusi Log Pearson Type III 

Metode distribusi Log Pearson Type III untuk menganalisis hidrologi 

prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung harga rata-rata : 

     ̅   
∑       

 
   

 
                   ...(2.29) 

Dimana : 

Log  ̅   =  Rata-rata dari logaritma curah hujan  

∑       
 
     = Hasil jumlah logaritma curah hujan  
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n    = Jumlah data 

2. Menghitung harga simpangan baku (dalam log) : 

   √
∑ (           ̅)  

   

   
                   ...(2.30) 

Dimana : 

S  = Simpangan baku 

3. Menghitung koefisien kepencengan (dalam log) : 

    
  ∑(            ̅)  

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

Dimana : 

Cs =  Koefisien kepencengan. 

2.4.4 Metode Distribusi Gumbel 

Metode distribusi Gumbel banyak digunakan dalam analisis frekuensi 

hujan yang mempunyai rumus: 

      ̅   
        

   
                    ...(2.32) 

Dimana: 

XTr  = Besar variabel dengan kala ulang T tahun 

 ̅ = Nilai rata rata 

S  = Standar deviasi 

K  = Faktor frekuensi dari gumbel 

Yn  = Reduced mean yang tergantung jumlah sampel/data n 

Sn  = Reduced standard deviation yang juga tergantung pada jumlah sampel n 

YTr   = Reduced variate 
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2.5 Uji Kecocokan 

Untuk menentukan kecocokan (the goodness of the test) distribusi 

frekuensi dari sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan 

dapat menggambarkan atau mewakili distribusi frekuensi tersebut diperlukan 

pengujian parameter. Pengujian tersebut dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut 

(Soewarno, 1995) : 

2.5.1 Uji Chi-Kuadrat 

Uji Chi-Kuadrat dimaksudkna untuk menentukan apakah persamaan 

distribusi peluang yang terpilih dapat mewakili dari distribusi sampel data yang 

dianalisis. Pengambilan keputusan uji ini menggunakan parameter X2, oleh karena 

itu disebut uji Chi-Kuadrat. Parameter X2 dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

     ∑
(      )

 

  

 
                      ...(2.33) 

Dimana : 

Xh
2  = Parameter Chi-Kuadrat terhitung 

G  = Jumlah sub-kelompok 

Oi  = Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-i 

Ei  = Jumlah nilai teoritis pada sub kelompok ke-i 

Parameter Xh2 merupakan variabel acak. Peluang untuk mencapai nilai 

Xh2 sama atau lebih besar dari pada nilai chi-kuadrat yang sebenarnya (X2). 

Berikut ini adalah prosedur dalam melakukan pengujian uji Chi-Kuadrat : 

1. Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya). 
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2. Kelompokkan data menjadi G sub-grup, tiap-tiap sub-grup minimal 4 data 

pengamatan  

                              ...(2.34) 

3. Jumlahkan data pengamatan sebesar Oi tiap-tiap sub-grup. 

4. Jumlahkan data dari persamaan distribusi yang digunakan sebesar Ei 

5. Tiap-tiap sub-grup hitung nilai : 

(      )
      

(      )
 

  
                    ...(2.35) 

6. Jumlah seluruh G sub-grup nilai (      )
 

  
 untuk menentukan nilai Chi-Kuadrat 

hitung. 

7. Tentukan derajat kebebasan dk = G – (R+1) (nilai R = 2, untuk distibusi 

normal dan binomial, dan nilai R = 1, untuk distribusi Poisson). 

Adapun interprestasi hasilnya sebagai berikut ini : 

1. Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan distribusi teoritis yang 

digunakan dapat diterima. 

2. Apabila peluang lebih kecil 1%, maka persamaan distribusi teoritis yang 

digunakan tidak dapat diterima. 

3. Apabila peluang berada diantara 1 – 5% adalah tidak mungkin mengambil 

keputusan, misal perlu tambah data. 

2.5.2 Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov, sering juga disebut uji kecocokan 

non parametik (non parametic test), karena pengujiannya tidak menggunakan 
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fungsi distribusi tertentu.  Berikut ini adalah prosedur dalam melakukan pengujian 

uji Smirnov-Kolmogorov : 

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

peluang dari masing-masing data tersebut 

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

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

pengamatan dengan peluang teoritis. 

           (  )    (  )                ...(2.36) 

4. Berdasarkan tabel nilai kritis (Smirnov-Kolmogorov test) tentukan harga Do. 

Apabila D lebih kecil dari Do maka distribusi teoritis yang digunakan untuk 

menentukan persamaan distribusi dapat diterima, apabila D lebih besar Do 

maka distribusi teoritis yang digunakan untuk persamaan distribusi tidak 

dapat diterima. 

2.6 Intensitas Hujan  

Intensitas hujan merupakan besarnya hujan rata-rata yang terjadi pada 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang sesuai dengan waktu konsentrasi 

pada periode ulang tertentu. Pada umumnya makin besar waktu (t) intensitas 

hujannya makin kecil. Jika tidak ada waktu untuk mengamati beberapa intensitas 

hujan atau disebabkan oleh alatnya tidak ada, dapat ditempuh dengan cara empiris 

dengan menggunakan rumus Mononobe sebagai berikut  (Wesli, 2008) : 

   
   

  
   *

  

  
+
 

 ⁄                    ...(2.37) 
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Dimana :  

R24 = Curah hujan harian maksimum dalam 24 jam (mm) 

I  = Intensitas hujan (mm/jam) 

tc = Waktu konsentrasi (jam) 

So  = Kemiringan rata-rata saluran 

2.6.1 Perkiraan Puncak Banjir Secara Rasional 

Perencanaan bangunan air pada daerah pengaliran kota dimana masih ada 

kaitan masalah hidrologi didalamnya, sering dijumpai dalam puncak banjirnya 

dihitung dengan metode yang sederhana dengan metode yang sederhana dan 

praktis. 

Dalam keadaan tertentu, bentuk hidrograf banjir yang terjadi kadang-

kadang tidak dibacakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan. Pada 

mulanya metode ini diterapkan dengan persamaan : 

                            ...(2.38) 

   
       

   
                     

Dimana :  

C  = Koefisien run off atau koefisien pengaliran (mm/jam) 

I  = Intensitas maksimum selama waktu konsentrasi (mm/jam) 

A  = Luas daerah pengaliran (km2) 

Q  = Debit maksimum (m3/det) 
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2.6.2 Periode Ulang  

Perencanaan saluran air hujan, debit banjir rencana yang ditetapkan harus 

cukup besar, dimana penetapan ini didasarkan pada pertimbangan faktor hidro-

ekonomis terutama sebagai : 

1. Besarnya kerugian yang akan terjadi jika bangunan dirusak oleh banjir dan 

sering tidaknya perusakan itu terjadi. 

2. Umur ekonomis bangunan. 

3. Biaya pembangunan saluran. 

2.7 Luas Daerah Pengaliran 

Luas daerah tangkaoan hujan (Catchment Area) pada perencanaan 

saluran samping jalan dan culvert adalah daerah pengaliran (Drainage Area) yang 

menerima curah hujan selama waktu tertentu (intensitas hujan), sehingga 

menimbulkan debit limpasan yang harus ditampung oleh saluran samping untuk 

dialirkan ke culvert atau sungai (Sinaga & Harahap, 2016). Luas daerah tangkapan 

hujan ( catchment area ) pada perencanaan saluran samping jalan dan culvert 

adalah daerah pengaliran ( drainage area ) yang menerima curah hujan selama 

waktu tertentu ( intensitas hujan ), sehingga menimbulkan debit limpasan yang 

harus ditampung oleh saluran samping untuk dialirkan ke culvert atau sungai. 

Penampang daerah pengaliran ( A ) seperti pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 2.5 Daerah pengaliran (sumber : (Standar Nasional Indonesia, 2016) 

Yunita, Analisis Sistem Drainase terhadap Genangan (Banjir) di Kota Batam (Studi Kasus : Jalan Duyung 
Kecamatan Batu Ampar. 
UIB Repository©2019



29 
 

                   Universitas Internasional Batam  
 

L1 dan L2 ditentukan dari klasifikasi jalan, sedangkan L3 tergantung di 

lapangan karena daerah pengaliran dibatasi oleh titik – titik tertinggi pada bagian 

kiri dan kanan jalan berupa alur dan sungai yang memotong jalan  

Luas daerah pengaliran ( A ) yang ditinjau adalah sepajang ( L )  

A = Lt × L                    ...(2.39)  

   
              

     
                  ...(2.40) 

Dimana : 

C  = Koefisien pengaliran 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pengamatan awal observasi penulis didapat beberapa 

jawaban sementara yang didapatkan oleh penulis yaitu sebagai berikut ini : 

1. Tertutupnya saluran oleh endapan tanah maupun pasir yang membuat saluran 

drainase tidak dapat menampung air dengan baik. 

2. Dimensi saluran yang tidak memadai sehingga air tidak dapat tertampung 

sehingga air meluap dari saluran yang mengakibatkan genangan.  
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