
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Umum Drainase  

 Dalam rangka mendukung perkembangan infrastruktur suatu daerah 

dibutuhkan sarana dan prasarana dasar, salah satunya adalah drainase. Dalam 

buku yang berjudul “Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan yang ditulis 

Suripin (2004),“ drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, 

atau mengalihkan air”. Secara umum definisi drainase adalah “serangkaian 

bangunan air yang fungsinya untuk membuang dan atau mengurangi kelebihan air 

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

 

2.2   Fungsi  Drainase  

“Menurut Suripin ( 2004 ) drainase berfungsi untuk : 

a.  Mengeringkan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. 

b. Pada tingkat yang ideal, menurunkan permukaan air tanah. 

c. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. 

d. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana 

banjir.” 

Fungsi drainase secara umum adalah untuk mengalirkan air hujan yang 

menggenang daerah permukiman, jalan-jalan, lahan penduduk akibat adanya 

pengendapan, penyempitan saluran atau sungai. Fungsi drainase juga untuk 

mengatasi masalah tingginya run off di atas permukaan tanah dengan menampung 
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aliran air hujan langsung dari sistem drainase untuk diresapkan ke dalam tanah 

atau ke sungai terdekat. 

2.3     Sistem Jaringan Drainase 

  Menurut Hadi Hardjaja dalam Jurnal Kusumo (2009), pada umumnya 

ada 2 bagian dari sistem jaringan drainase perkotaan yaitu:  

2.3.1   Sistem Drainase Mayor 

  Drainase mayor adalah sistem saluran pembuangan utama yang 

menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan 

(Catchment Area).  

 2.3.2   Sistem Drainase Mikro 

  Drainase mikro adalah sistem saluran drainase yang menampung dan 

mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan yang berupa saluran/selokan air 

hujan di sekitar bangunan, saluran di sepanjang sisi jalan, gorong-gorong, saluran 

drainase kota yang kecil tampungan debit airnya  (Allafa, 2008). 

   Bila ditinjau dari hirarki susunan  saluran atau segi  fisik  saluran  sistem  

drainase perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Saluran Primer 

Saluran utama yang menerima aliran dari saluran sekunder yang 

pembuangannya ke sungai dan anak sungai. 

b. Saluran Sekunder 

Saluran sekunder adalah saluran yang dibangun dengan beton/ plesteran 

semen yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer. 

c. Saluran Tersier 
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Saluran berupa plesteran, pipa dan tanah untuk mengalirkan limbah rumah 

tangga ke saluran sekunder. 

d. Saluran Kuarter 

Saluran kuarter adalah saluran yang berfungsi sebagai kolektor drainase lokal. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Hirarki susunan saluran 

 

2.4.   Jenis – Jenis Drainase 

“Menurut Hasmar (2002) jenis-jenis drainase dapat dilihat dari berbagai 

aspek adalah sebagai berikut: 

2.4.1  Menurut Sejarah Terbentuknya 

a. Drainase alamiah (natural drainage) 

 Drainase alamiah adalah drainase yang konstruksinya tidak terdapat 

bangunan pelimpah, pasangan batu / beton, gorong-gorong dan lain-

lain, terbentuk secara alami oleh gerusan air karena gravitasi yang   

lambat   laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. 
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 Gambar 2.2  Drainase alamiah pada saluran air 

 
 b. Drainase buatan (artificial drainage) 

 Drainase ini dibuat y a n g  k o n s t r u k s i n y a  memerlukan 

bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu / beton, 

gorong- gorong, box culvert, pipa-pipa dan sebagainya dengan tujuan 

dan maksud tertentu.  

 

 

  

 

  

 Gambar 2.3 Drainase buatan 

 

2.4.2  Menurut Letak Saluran 

 a.  Drainase permukaan tanah (surface drainage) 

 Drainase yang fungsinya untuk mengalirkan air limpasan permukaan 

dan letaknya berada diatas permukaan tanah. 
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b.  Drainase bawah permukaan tanah (sub surface drainage) 

  Saluran ini letaknya berada di bawah permukaan tanah yang bertujuan 

 mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah 

 permukaan tanah (pipa-pipa) karena alasan-alasan tertentu. Diantara 

 alasan itu adalah tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah 

 yang tidak membolehkan adanya saluran di permukaan tanah seperti 

 lapangan lapangan terbang, lapangan sepak bola, taman dan lain-lain. 

2.4.3  Menurut Konstruksi 

 a. Saluran terbuka 

Saluran terbuka yaitu saluran yang berhubungan dengan udara luar 

dengan konstruksi bagian atasnya terbuka. Saluran ini lebih sesuai 

untuk drainase hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan 

yang cukup, ataupaun drainase non-hujan yang tidak membahayakan 

kesehatan/ mengganggu lingkungan. 

b. Saluran tertutup 

Saluran tertutup yaitu saluran yang tidak berhubungan dengan udara 

luar dan konstruksi bagian atasnya tertutup. Saluran ini sering 

digunakan untuk aliran air kotor atau untuk saluran yang terletak di 

tengah kota.” 

2.5.  Bentuk Saluran Drainase  

 Dalam perencanaan penampang drainase dimensi yang akan digunakan 

diusahakan seekonomis mungkin agar bisa menampung debit aliran air yang ada.  

Adapun bentuk saluran drainase yang umum digunakan adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.4  Bentuk saluran drainase 
 
 

a. Bentuk Persegi 

Saluran dengan bentuk empat persegi yang umumnya berupa pasangan batu 

dan beton. Bentuk saluran ini cocok digunakan untuk areal yang tidak luas.  

b. Bentuk Trapesium 

 Saluran ini cocok digunakan untuk areal yang cukup luas. Umumnya  

terbuat  dari  tanah . Saluran ini dapat menampung air hujan serta air 

buangan domestik. 

c. Bentuk Segitiga 

Saluran segitiga ini dengan mempertimbangkan lahan yang ada dalam 

kondisi tertentu. 

d. Bentuk lingkaran dan setengah lingkaran 

 Saluran lingkaran dan setengah lingkaran ini umumya pracetak dengan 

ukuran tertentu. 

 

2.6.   Analisis Hidrologi 

   Analisis hidrologi diperlukan dalam tahap perencanaan saluran drainase 

dan berhubungan erat untuk menyelesaikan persoalan drainase khususnya masalah 
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hujan. Untuk mengetahui debit pengaliran maka diperlukan desain hidrologi 

(Suripin, 2004). 

 

2.6.1   Analisis Data Hujan 

 Melengkapi data curah hujan merupakan salah satu pendukung 

perencanaan drainase karena besarnya debit dalam saluran drainase ditentukan 

banyaknya debit hujan yang ada, selain itu dengan diketahui curah hujan dapat 

ditentukan pula dimensi saluran yang direncanakan. 

 Adapun untuk data-data curah hujan yang hilang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus umum yaitu ( Suripin, 2004) : 

Rumus umum : 

"𝑟𝑥 = 𝑅𝑥
𝑛
�𝑟𝐴
𝑅𝐴

+ 𝑟𝑏
𝑅𝐵

+ ⋯+ 𝑟𝑛
𝑅𝑛
�”      (1) 

dimana : 

rx  :  Curah hujan (mm). 

rA, rB, rn  :  Curah hujan pada stasiun A, B, dan n (mm). 

Rx  :  Rata-rata hujan tahunan (mm) 

RA, RB, Rn :  Rata-rata hujan tahunan pada stasiun A, B, dan n (mm) 

 

2.6.2   Analisis Frekuensi Hujan 

 Untuk mengetahui distribusi yang sesuai dilakukan analisis frekuensi 

dengan rentetan data hujan yang ada. 

Analisis frekuensi untuk menghasilkan curah hujan rencana titik dengan 

periode ulang 5,10, 20, 25 ,50 dan 100 tahun. 
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2.6.3  Perhitungan Curah Hujan Harian Maksimum 

  Analisis curah hujan harian maksimum terhadap data hujan yang tersedia 

untuk periode ulang tertentu dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya 

adalah metode sebagai berikut (Suripin, 2004) : 

a. Metode Gumbel 

Secara umum persamaan Gumbel adalah sebagai berikut : 

XTr = X + Sx (0,78Y − 0,45)      (2) 

dengan: 

"𝑆𝑥 = �∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 “ 

“Y = �−𝐿𝑛 − 𝐿𝑛 �𝑇−1
(𝑇
��” 

Atau 

Y = 𝐿𝑛 �𝐿𝑛 � 𝑇
(𝑇−1

�� 

dimana : 

XTr      : Curah hujan rencana untuk periode ulang Tr tahun 

X          : Curah hujan tahunan rata-rata 

Sx: : Standar deviasi 

Y : Perubahan Reduksi 

n : Banyaknya Data 

Xi : Data CHH Maksimum dalam 24 jam 

T : Kala ulang tahunan 

Ln : Log Normal 
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Bentuk lain persamaan Gumbel adalah :  

XTr  = 𝑋� + Sx.K       (3) 

Dengan 

K= 
𝑌𝑡−𝑌𝑛
𝑆𝑛

 

dimana : 

K          : Ketetapan 

Yt        : Reduksi variate  

Yn  : Reduce Mean 

Sn    : Reduce Standar deviasi 

b. Log Pearson Tipe III 

Persamaan Log Pearson Tipe III  adalah sebagai berikut: 

Y = 𝑌�- K.S        (4) 

dimana : 

Y    :    nilai logarimik dari X 

Y ¯ :    nilai rata-rata dari Y  

S   :    standart deviasi dari Y 

K    :   karakteristik dari distribusi Log-Pearson Tipe III 

c. Metode Iwai Kadoya 

Langkah perhitungannya adalah : 

a. Mengurutkan data-data curah hujan (R). 

b. Memperkirakan harga X dengan persamaan : 

 X = logR 

c. Memperkirakan harga b 
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 Nilai Rs merupakan angka tertinggi dari curah hujan tahunan. 

 Banyaknya Rs ditentukan dari nilai m. Misal m adalah 1, maka Rs 

 adalah angka tertinggi pertama dari data curah hujan. Jika m adalah 2,  

 maka Rs adalah angka tertinggi pertama dan tertinggi kedua. Nilai m 

 dapat dicari dengan persamaan berikut : 

 m = 𝑛
10

 

1. Nilai Rt merupakan angka terendah dari curah hujan tahunan. 

Banyaknya Rt disesuaikan dengan Rs. 

2. Nilai bi, dapat dicari melalui persamaan : 

 bt =
𝑅𝑠−𝑅𝑡−𝑅𝑡2
2𝑅𝑡−(𝑅𝑠−𝑅𝑡) 

3. Nilai b, dapat dicari melalui persamaan : 

 b = 1
𝑚
∑ 𝑏𝑡𝑛
𝑡−1  

 Jika nilai b negative, maka b dianggap nol. 

d. Nilai b yang telah didapatkan, dijumlahkan dengan data awal, 

 kemudian di log-kan, dijumlahkan dan dicari rata-ratanya : 

 x0 = 1
𝑛
∑log (Rt + b) 

e. Menentukan nilai ζ dari tabel Iwai Kadoya. 

f. Menghitung nilai 1/c dengan persamaan : 

 1
𝑐

= � 2𝑛
𝑛−1

(𝑥−2 − 𝑋0−2) 
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2.7.  Analisa Debit Rencana 

 Analisis debit sungai atau saluran dengan menggunakan metoda rasional   

maupun   metode   hidrograf.  Pemilihan  metode dari data yang tersedia. Debit  

rencana sungai atau saluran drainase, prosedur perhitungannya  adalah: 

a. Menghitung Intensitas Curah Hujan (I) 

“Menurut Suripin (2004) intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air 

hujan persatuan waktu. Sifat umum hujan  adalah   makin   singkat   hujan   

berlangsung intensitasnya cenderung makin tinggi dan makin besar periode 

ulangnya makin tinggi pula intensitasnya.” 

Persamaannya dengan : 

I = 𝑅24
24

(24
𝑡

)P

m        (5) 

dimana : 

I          : intensitas curah hujan (mm/jam) 

t          : waktu hujan (menit) atau dalam jam  

m        : ketetapan 

R24     : c h h maksimum dalam 24 jam (mm) 

Penentuan intensitas hujan untuk perencanaan saluran termasuk dalam suatu 

pemikiran terhadap faktor : 

a. Rata- rata periode ulang hujan yang diperoleh 

b. Karateristk intensitas – durasi pada frekuensi yang di pilih. 

c. Waktu konsentrasi 
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Tabel 2.1 Penerapan periode ulang hujan untuk daerah perkotaan 

Kondisi Tanah Periode Ulang ( Tahun) 

Perkantoran 5 

Perdagangan 5 

Perindustrian 

Industri Ringan 

Industri sedang 

Industri Berat 

Industri Super 

 

5 

10 

25 

50 

Perumahan 2 

Tanah dan Kebun 2 

Daerah tidak terbangun 2 

Jalan Kelas II /Gorong-Gorong 5/25 

Jalan kelas I / Gorong-Gorong 10/50 

Saluran Induk 

A < 100 Ha 

Ha ≤ A < 1300 Ha 

1300 Ha ≤ A < 6500 Ha 

 

5 

10 – 25 

25 – 50 

Pengendalian Banjir (makro) 100 

 

Sumber : WPCF Design and Construction of Sanitary and Strorm Sewers (1967) 

 

b. Analisa Debit Air Hujan atau Limpasan dengan Metode Rasional 

 Debit air hujan / limpasan adalah volume air hujan per satuan waktu 

yang tidak mengalami infiltrasi sehingga harus dialirkan melalui saluran drainase. 

Limpasan merupakan gabungan antara aliran permukaan, aliran -aliran yang 

tertunda pada cekungan- cekungan, dan aliran bawah permukaan. Debit air 

limpasan terdiri dari tiga komponen yaitu koefisien run off (C), data intensitas 

curah hujan (I), dan catchment area (Aca) (Suripin, 2004). 
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Rumus debit air hujan / limpasan : 

Q = 0,278 xCx Ix A       (6) 

dimana : 

Q   =  debit aliran (m3/det) 

C   =   koefisien run off pengaliran 

I     =   intensitas hujan (mm/jam)  

A    =   luas pengaliran (km2)” 

Besarnya koefisien pengaliran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata 

untuk daerah pengaliran dengan tata guna tanah yang berbeda-beda  

berdasarkan bobot luas daerah dengan rumus : 

C‾ = 𝐶1𝐴1+𝐶2𝐴2+⋯..+𝐶𝑛𝐴𝑛
∑∑𝐴1

     (7) 

Menurut Suripin (2004) harga koefisien limpasan untuk metode rasional  

adalah: 

Tabel 2.2 Koefisien Limpasan untuk Metode Rasional 
 

Perumahan     
  rumah tunggal 0,30 – 0,50 
  multiunit 0,40 – 0,60 
  terpisah multiunit 0,60 – 0,75 
  perkampungan 0,25 – 0,40 
  apartemen 0,50 – 0,70 
Industri    
  ringan 0,50 – 0,80 
  berat 0,60 – 0,90 
Business   
  perkotaan 0,70 – 0,95 

  pinggiran 0,50 – 0,70 
Perkerasan    
  beton dan aspal 0,70 – 0,65 
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  paving, batu bata 0,50 – 0,70 
Atap   0,75 – 0,95 
Halaman, tanah berat    

  datar 2 % 0,13 – 0,17 
  rata-rata, 2- 7 % 0,18 – 0,22 
  curam, 7 %  0,25 – 0,35 
Halaman, tanah 
berpasir 

   

  datar 2 % 0,05 – 0,10 
  rata-rata, 2- 7 % 0,10 – 0,15 
  curam, 7 %  0,15 – 0,20 
Hutan datar, 0 – 5 %  0,10 – 0,40 
  bergelombang, 5 – 10 %  0,25 – 0,50 

  berbukit, 10 – 30 % 0,30 – 0,60 
Halaman kereta api   0,10 – 0,35 
Taman tempat bermain   0,20 – 0,35 

Taman, pekuburan   0,10 – 0,25 

 

 ( Sumber : Suripin, 2004) 

 
c. Lengkung Intensitas Hujan 

1. Metode Talbot 

Persamaan intensitas hujan dengan metode Talbot dapat dinyatakan dengan 

: 

𝐼 = 𝑎
𝑡+𝑏

        (8) 

t adalah waktu sedangkan a dan b ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

"𝒂 = (∑ 𝑰𝒙𝒕)(∑ 𝑰𝟐)−�∑ 𝑰𝟐𝒙𝒕�(∑ 𝑰)
𝒏(∑ 𝑰𝟐)−(∑ 𝑰)𝟐

”  (9) 
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"𝒃 = (∑ 𝑰)(∑ 𝑰𝒙𝒕)−𝒏�∑ 𝑰𝟐𝒙𝒕�
𝒏𝒙(∑ 𝑰𝟐)−(∑ 𝑰)𝟐

”     (10) 

 

2. Metode Sherman 

Persamaan intensitas hujan dengan metode Sherman dapat dinyatakan 

dengan : 

I = a
tn

        (11) 

t adalah waktu sedangkan a dan n dihitung dengan: 

" 𝑙𝑜𝑔 𝑎 = (∑ 𝑙𝑜𝑔 𝐼)𝑥(∑ 𝑙𝑜𝑔 𝑡2)−(∑ 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑥𝑙𝑜𝑔𝑡)(∑𝑙𝑜𝑔 𝑡)
𝑛𝑥(∑𝑙𝑜𝑔 𝑡2)−(∑ 𝑙𝑜𝑔 𝑡)2

,𝑎 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔𝑎   (12) 

" 𝑛   =  (∑ log 𝐼)𝑥(∑ log 𝑡)−𝑛(∑𝑙𝑜𝑔𝐼𝑥𝑙𝑜𝑔𝑡)
𝑛(∑ log 𝑡2)−(∑ log 𝑡)2

”    (13) 

3. Metode Ishiguro 

Persamaan intensitas hujan dengan metode Ishiguro dapat dinyatakan 

dengan : 

𝐼 =
𝑎

√𝑡 + 𝑏
 

t adalah waktu sedangkan a dan b dihitung dengan : 

 

"𝑎 = (∑𝐼𝑥√𝑡)(∑𝐼2)−(∑ 𝐼2𝑥√𝑡)(∑𝐼)
𝑛(∑𝐼2)−(∑𝐼)2

”     (14) 

"𝑏 = (∑𝐼𝑥√𝑡)(∑ 𝐼)−𝑛(∑𝐼2𝑥√𝑡)
𝑛𝑥(∑ 𝐼2)−(∑𝐼)2

“      (15) 

 

2.8.  Analisa Penampang Saluran 

  Dalam menentukan penampang saluran, ketersediaan lahan menjadi 

salah satu faktor yang cukup penting, oleh karena itu perencanaan penampang 
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dilakukan dengan baik. Penampang saluran yang ideal sangat dipengaruhi oleh 

faktor bentuk penampang. Secara umum bentuk penampang saluran adalah : 

a. Penampang trapesium 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Penampang trapesium  

 

Q         = A x V         (16) 

R = 
𝐴
𝑃
        (17) 

V =�1
𝑛
� .𝑅P

2/3 . S1/2 m/dtk     (18)  

A = H ( B + mH)      (19) 

P = B + 2 H √1 + 𝑚2      (20) 

dimana : 

Q         : Kapasitas aliran (m3/dt) 

A         : Luas penampang (meter) 

P         : Keliling penampang (meter) 

V         :  Kecepatan aliran (meter/dt) 

R         : Jari-jari hidrolis (meter) 

n          : Koefisien kekasaran manning 

fb

h

                          mh                   mh

                         b

Universitas Internasional Batam 

Sari Baiti Syamsul, Analisis Sistem Saluran Drainase Lingkungan Permukiman di Kabupaten Bintan (Studi 
Kasus Saluran Drainase Lingkungan Permukiman di Jalan Indunsuri Karya Praja Tanjung Uban). 
UIB Repository©2019 



22 
 

m        : Kemiringan penampang 

S         : Kemiringan saluran 

Dalam buku yang berjudul “Sistem Drainase Perkotaan yang 

Berkelanjutan” Suripin (2004) , menyarankan kemiringan dinding saluran 

berdasarkan tanah  adalah : 

Tabel 2.3 Kemiringan Dinding Saluran Berdasarkan Tipe Tanah 

 
(Sumber : Suripin (2004) 

 

b. Penampang Persegi  

 

 

 

  

 
 

Gambar 2.6 Penampang persegi  

1 "Lempung keras" 0,5 1

2 "Geluh kelempungan dan
geluh keliatan"

1 1,5

3 "Geluh kepasiran" 1,5 2

4 Turf 0

5 Pasir 2 3

No. Tipe tanah

Nilai m

Kedalaman saluran 
sampai 1,2 m

Kedalaman saluran               
> 1,2 m
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Q         = A x V         (21) 

R = A/P        (22) 

V =" �1

𝑛
� .𝑅 P

2/3 . I 1/2” m/dtk     (23) 

A = B X H        (24) 

P = 2 H + B        (25) 

dimana : 

Q         :  Kapasitas debit aliran (m3/dt) 

A         :  Luas penampang (meter) 

P         :  Keliling penampang (meter) 

R         :  Jari-jari hidrolis (meter) 

V         :  Kecepatan pengaliran (meter/dt) 

n         :  Koefisien kekasaran manning 
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