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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Drainase merupakan komponen prasarana umum yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat yang tidak bisa terpisahkan dalam rancangan perencanaan 

pembangunan khususnya kota yang memiliki tingkat penduduk tinggi khususnya 

diperkotaan tersebut membutuhkan kehidupan kota yang bersih, nyaman, dan 

sehat. Drainase memiliki arti yang berarti mengalirkan, menguras, atau 

membuang air sehingga pada umumnya drainase berfungsi sebagai pengendali 

juga pembuang air berlebihan yang dapat membuat terjadinya suatu wilayah 

mengalami genangan maupun banjir (Suripin, 2004). Drainase juga secara umum 

merupakan tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air di suatu wilayang 

yang disebabkan oleh beberapa factor seperti curah hujan tinggi, rembesan, dan 

juga kelebihan air irigasi dari suatu wilayah supaya fungsi sarana dan prasarana 

umum suatu wilayah tidak terganggu oleh genangan banjir yang disebabkan oleh 

kapasitas air yang berlebihan. Dan sistem drainase secara umum merupakan 

serangkaian bangunan air yang berfungsi sebagai pembuang dan mengurangi 

kelebihan air di suatu wilayah sehingga wilayah tersebut dapat difungsikan secara 

optimal. 

Pada Provinsi Kepulauan Riau, Batam sering terjadi banjir atau genangan 

air tinggi sehingga pemerintah pusat membangun drainase induk yang berlokasi di 

Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk untuk mencegah terjadinya banjir yang 

sering terjadi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembangunan drainase induk di 

Tanjung Piayu dikerjakan oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV yang 

dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2019 akhir ini  adalah pelebaran drainase 

yang sudah ada dari lebar saluran drainase Tanjung Piayu berukuran kurang lebih 

10 meter menjadi 20 meter dan panjang saluran drainase yang dilebarkan 

sepanjang 1400 meter (AntaraKepri, 2018). Dengan berdasarkan data-data saluran 

drainase Tanjung Piayu yang selesai di akhir tahun 2019 penelitian skripsi ini 

dilakukan untuk menganalisa apakah saluran drainase Tanjung Piayu yang telah 
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dibuat sesuai dengan kebutuhan Kota Batam untuk merendahkan hingga 

menghilangkan banjir yang sering terjadi pada daerah Tanjung Piayu. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penkajian ini dilakukan secara teknis 

maupun nonteknis dengan menganalisis kejadian hidrologi, hidrolika, dan 

sebagainya. Analisis ini didukung dengan menggunakan program HEC-RAS, 

HEC-RAS yaitu perangkat lunak untuk model hidrolika aliran saluran air melalui 

sungai alami dan saluran lainnya. HEC-RAS ini dirancang untuk melakukan 

perhitungan hidrolik satu dimensi dan dua dimensi untuk jaringan penuh saluran 

alami ataupun saluran buatan. Perangkat lunak ini juga memungkinkan untuk 

simulasi aliran dalam saluran alami dan saluran buatan untuk menghitung tingkar 

air untuk melakukan studi banjir dan menentukan daerah yang cenderung banjir.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang dilatar belakangi oleh hal-hal di atas, maka 

rumusan masalah yang diambil untuk diteliti dan dibahas dalam skripsi adalah 

sebagai berikut :  

1. Berapakah curah hujan Tanjung Piayu berdasarkan distribusi lanjutan? 

2. Berapakah durasi intensitas hujan rencana pada saluran drainase 

berdasarkan kurva IDF pada daerah Tanjung Piayu? 

3. Berapakah debit banjir di Tanjung Piayu dengan menggunakan Metode 

Rasional dan Metode HSS-Nakayasu? 

4. Pada kala ulang berapakah desain pelebaran saluran drainase guna 

mengurangi banjir pada Tanjung Piayu tidak mampu menampung debit 

puncak dan mengalami luapan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Terdapat beberapa batasan masalah dari penelitian ini guna untuk 

memudahkan dalam pembahasan peneltian, yaitu : 

1. Saluran drainase yang diobservasi adalah saluran drainase Tanjung Piayu 

yang terdapat pada Kota Batam, Kepulauan Riau. 

2. Analisa untuk mencari data intensitas hujan dengan menggunakan metode 

Intensitas  cDurasi Frekuensi (IDF).  
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3. Analisa hidrologi menggunakan data curah hujan otomatis yang terdapat 

pada Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam. 

4. Metode Rasional dengan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun 

digunakan untuk menganalisa debit banjir rencana berdasarkan data curah 

hujan. 

5. Semua debit air rencana yang masuk ke dalam saluran drainase dari hulu 

ke hilir dianggap seragam tanpa ada penambahan atau pengurangan debit.  

6. Sifat aliran pada saluran drainase merupakan aliran mantap (steady flow).  

7. Kehilangan energi hanya dipengaruhi oleh gesekan dan hambatan aliran 

yang dapat diakibatkan oleh sambungan saluran, perubahan penampang 

atau hambatan lain.  

8. Dalam proses perencanaan pemodelan saluran drainase, debit air yang 

masuk diasumsikan 100 % air. 

9. Analisis hidrolika pada saluran drainase Tanju Piayu dibantu dengan 

menggunakan perangkat lunak yaitu program HEC-RAS.  

10. Dikarenakan keterbatasan data cross section saluran drainase 

Tanjungpiayu yang digunakan untuk program analisa HEC-RAS. Cross 

section yang ditinjau hanyalah STA+300 hingga STA+525. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Mencari debit intensitas hujan rencana pada daerah Tanjung Piayu dengan 

menganalisa frekuensi hujan berdasarkan metode distribusi lanjutan.  

2. Menghitung kapasitas debit banjir air rencana pada saluran drainase 

Tanjung Piayu menggunakan Metode Rasional & Metode HSS-Nakayasu. 

3. Mengetahui periode kala ulang tahun yang dapat menyebabkan luapan air 

pada saluran drainase dengan menggunakan program HEC-RAS. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui intensitas hujan, kala ulang tahun, dan kapasitas saluran yang 

digunakan untuk perencanaan pada saluran drainase Tanjung Piayu. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

lebih dalam kepada pembaca mengenai analisa hidrologi desain saluran 

drainase sebagai bentuk upaya pencegah banjir.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam 

khususnya tentang perangkat lunak program HEC-RAS yang digunakan 

untuk menganalisa hidrolika untuk saluran drainase.  

 

1.6  Sistematika Penelitian 

  Didalam penelitian ini, penulis menguraikan secara sistematis dengan 

menyajikan dalam beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab ini adalah menguraikan latar balakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, batasan penelitian penelitian, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam bab ini menguraikan tentang teori-teori pendukung mengenai 

analisa hidrologi, analisa hidrolika, dan program HEC-RAS. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan 

didalam analisa penelitian. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam bdcx cx ab ini adalah hasil perhitungan analisa hidrologi dengan 

membandingakan debit banjir menggunakan Metode Rasional dengan 

Metode HSS-Nakayasu, dan hasil analisa hidrolika dengan menggunakan 

program HEC-RAS. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Didalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 

hasil dan pembahasan penelitian. 

 

Arya Setyaki. Analisa Hidrologi dan Hidrolika pada Saluran Drainase Tanjung Piayu Menggunakan Program Hec-Ras. 
UIB Repository©2020




