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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Analisa Hidrologi 

 Hidrologi merupakan bidang studi yang sangat penting, berurusaan salah 

satu sumber dayayang paling beharga di bumi. Ahli hidrologi mengandalkan 

pemahaman mereka tentang bagaimana air berinteraksi dengan lingkungannya, 

termasuk bagaimana air bergerak dari permukaan bumi , ke atmosfer, dan 

kemudian kembali lagi ke bumi. Gerakan yang tidak pernah berakhir ini disebut 

dengan siklus hidrologi atau siklus air. Air  mengambil berbagai bentuk di 

lingkungan dalam menanggapi perubahan suhu dan pengaruh lainnya. Air dari 

permukaan lautan dan badan air lainnya dihangatkan oleh matahari dan menguap 

seperti uap air. Karena udara lembab ini naik tinggi ke atmosfer, itu mendingin 

dan kondens ke awan. Kelembaban ini awan kemudian kembali ke permukaan 

bumi sebagai curag hujan. Setelah mecapai tanah,, air diserap, dan menjadi air 

tanah. Air tanah yang tidak terserap kemudian akan kembali ke sungai dan 

akhirnya ke lautan. siklus ini mengulang dengan sendiri selama permukaan air 

kembali menguap. Kelembaban yang ditangkap oleh tanaman juga dapat kembali 

ke atmosfer melalui proses yang disebut transpirasi 

(www.nationalgeographic.org/encyclopedia/hydrology, 2020)   

Peran analisa hidrologi dengan teknik sipil pada umumnya adalah 

mengendalikan banjir, analisa seluruh elemen hidrologi, besaran rancangan 

hidrologi, hidrograf satuan, analisis frekuensi, banjir rancangan, dan aspek 

lingkungan hidrologi. Dalam perencanaan bangunan air yang bertujuan untuk 

mengendalikan banjir dan mengatasi kebutuhan air tercakup beberapa step analisa 

hidrologi seperti : 

 Memperkirakan dan memperhitungkan air permukaan yang tersedia. 

 Memperkirakan kehilangan air baik yang diakibatkan oleh penguapan air, 

rembesan , dan sebagainya. 

 Memperkirakan kebutuhan air untuk kebutuhan domestic, pertanian, dan 

perindustrian. 

 Memperkirakan banjir rencana. 
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 Memperkirakan kapasitas/volume rencana bangunan air dan tinggi 

maksimum air dalam bangunan air. 

 

2.2 Presipitasi Hujan 

 Menurut Sigit Ari Wibowo (2015) Presipitasi merupakan sebuah kejadian 

jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi, adapun bentuk zat cair 

yang turun bisa berbentuk embun, salju, kabut, dan hujan. Presipitasi berguna 

untuk mengisi kembali bagian-bagian air permukaan, memperbaru kelembapan 

tanah untuk tanaman dan mengisi akuifer (lapisan bawah tanah). Prespitasi 

merupakan air yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk cair ataupun padat, 

prespitasi berguna untuk memperbaru kelembaban tanah untuk kehidupan di 

permukaan bumi dan juga mengisi kembali badan-badan air di permukaan.  

 Hujan merupakan prespitasi yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk 

cair, hujan dapat terjadi jika kelembaban yang berada di udara sudah mecapai 

cukup jenuh sehingga cairan yang terkumpul memungkinkan terjadinya hujan.       

 

2.3 Curah Hujan Rencana dan Debit Banjir Rencana 

 Curah Hujan rencana merupakan hujan harian maksimum yang akan 

digunakan untuk menghitug intensitas hujan, curah hujan rencana dihitung 

berdasarkan distribusi atau sebaran curah hujan harian maksimum selama 

(minimal) 10 tahun berturut-turut. Sedangkan debit banjir rencana merupakan 

debit maksimum pada sungai atau saluran drainase dengan periode ulang yang 

sudah ditentukan yang dapat dialirkan tanpa menyebabkan bahaya proyek irigasi 

dan stabilitas bangunan-bangunannya. Menurut (Triatmodjo, 2008) debit rencana 

dapat dihitung dari kedalaman hujan titik dalam penggunaan metode rasional 

untuk menentukan debit puncak pada perencanaan drainase, metode rasional 

digunakan apabila ketika tangkapan air kecil.  

 

2.4 Parameter Statistik 

 Untuk menentukan analisa probabilitas curah hujan pada umumnya 

dilakukan perhitungan parameter statistik untuk mengetahui distribusi mana yang 

akan digunakan berdasarkan perhitungan parameter statistik. Pengukuran 

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



8 

 

Universitas Internasional Batam 

parameter statistik yang paling sering digunakan didalam analisa sebuah data 

hidrologi adalah pengukuran tendensi sentral dan dispersi (Triatmodjo 2009), 

dalam statistic dikenal dengan beberapa parameter yang berkaitan dengan analisis 

data yang meliputi. 

 

2.4.1 Tendensi Sentral 

Tendensi sentral digunakan untuk memperhitungkan nilai rata-rata pada 

sampel dimana nilai rerata ini dapat digunakan sebagai nilai untuk pengukuran 

terhadap suatu distribusi, rumus  nilai rerata memiliki bentuk. 

   
 

 
∑  ……………………………………………………….(1) 

 Keterangan rumus: 

 x: Nilai rerata  

 n: Jumlah data 

 Xi: Nilai varian ke i 

 

2.4.2 Dispersi 

 Nilai dispersi dilakukan karena tidak semua varian berdasarkan data 

hidrologi memiliki nilai yang sama dengan nilai rerata, karena terdapat nilai yang 

lebih besar maupun lebih kecil. Besarnya  nilai dispersi ini dapat dihitung dengan 

menggunakan beberapa rumus dalam bentuk seperti ini. 

 Simpangan Baku ( s ) 

Merupakan besar perbedaan nilai sampel terhadap nilai rerata. Varian ini 

dapat menggunakan rumus berikut. 

     √*
 

   
∑(    ) +…………………………………………(2) 

 Keterangan rumus: 

 s: Deviasi Standart  

 Xi: Nilai varian ke i 

 x: Nilai rata-rata varian 

 n: Jumlah data 
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 Koefisien Skewness ( Cs ) 

Koefisien kemencengan ini digunakan untuk menghitung suatu nilai yang 

menunjukkan derajat ketidak simestrisan dari suatu bentuk distribusi 

dengan menggunakan rumus berikut. 

    
 ∑(    ) 

(   )(   )  ……………………………………………….(3) 

 Keterangan rumus: 

 s: Deviasi Standart  

 Xi: Nilai varian ke i 

 x: Nilai rata-rata varian 

 n: Jumlah data 

 

 Koefisien Kurtosis ( Ck )  

untuk mengukur keruncingan dari bentuk kurva distribusi yang umumnya 

dibandingkan dengan distribusi normal. 

    
  ∑(    ) 

(   )(   )(   )  ………………………………………….(4)  

 Keterangan rumus: 

 s: Deviasi Standart  

 Xi: Nilai varian ke i 

 x: Nilai rata-rata varian 

 n: Jumlah data 

 

 Koefisien Variasi ( Cv )  

Dan yang terakhir untuk koefisien variasi adalah nilai perbandingan antara 

nilai deviasi standar dengan nilai rerata dan mempunyai rumus dengan 

bentuk seperti ini. 

    
 

 
…………………………………………………………..(5)  

 Keterangan rumus: 

 s: Deviasi Standart  

 x: Nilai rata-rata varian 
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2.5 Distribusi Probabilitas Lanjutan 

 Terdapat bermacam-macam jenis distribusi probabilitas lanjutan yang 

digunakan untuk menghitung curah hujan rencana. Tetapi metode distibusi 

normal, log normal, gumbel, dan log pearson type III merupakan metode 

distribusi yang paling sering digunakan sebagai bahan analisa frekuensi untuk 

hidrologi. Untuk menentukan jenis distribusi berdasarkan dengan mencocokan 

perhitungan statistik dispersi dengan syarat-syarat masing-masing distribusi. 

 

2.5.1 Distribusi Normal 

Merupakan fungsi distribusi kumulatif normal atau juga dikenal dengan 

distribusi Gauss. Distribusi normal berfungsi sebagai kerapatan probabilitas 

dengan rumus.  

         …………………………………………………...(6) 

 Keterangan rumus: 

 Xt: Curah hujan rencana (mm/hari) 

 x: Curah hujan maksimum rata-rata (mm/hari) 

 s: Deviasi Standart  

 KT: Faktor frekuensi (nilai variable reduksi Gauss)  

 

2.5.2 Distribusi Log Normal 

 Jika nilai-nilai dari variabel acak tidak bisa mengikuti rumus distribusi 

normal maka digunakanla distribusi log normal. Fungsi dari kerapatan 

probabilitas dengan distribusi Log Normal menggunakan rumus. 

                 …………………………………………...(7) 

Keterangan rumus: 

 Xt: Curah hujan rencana (mm/hari) 

 s: Deviasi Standart  

 KT: Faktor frekuensi (nilai variable reduksi Gauss)  

 

2.5.3 Distribusi Gumbel 

 Distribusi Gumbel sering digunakan dalam analisis frekuensi hujan karena 

distribusi dipakai untuk menganalisa data maksimum seperti menghitung analisa 
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frekuensi curah hujan maksimum dan analisa frekuensi banjir maksimum. 

Distribusi gumbel memilki rumus. 

      
(     )

  
     

   

 
………………………………….(8)  

 untuk T ≥ 20, maka Ti 

 Keterangan rumus: 

 Xt : Curah hujan rencana dalam periode ulang T tahun (mm/hari) 

 x: Curah hujan maksimum rata-rata hasil pengamatan (mm/hari) 

 s: Deviasi Standart   

 Sn: Reduced standard deviasi 

 YT: Reduced variable, parameter gumbel untuk periode tahun 

 Yn: Reduced variable, parameter gumbel untuk banyak data 

 

2.5.4 Distribusi Log Pearson Type III 

 Dalam dunia hidrologi distribusi log pearson ini merupakan perhitungan 

distribusi yang paling banyak digunakan, terutama dalam mencari data analisa 

maksimum. Distribusi Log Pearson Type III untuk menganalisis hidrologi 

menggunakan rumus:   

              …………………………………………….(9)  

 Keterangan rumus: 

 X: Curah hujan rencana (mm/hari) 

 s: Deviasi Standart  

 K: Faktor frekuensi (nilai variable reduksi Gauss)  

 

2.6 Pengujian Kecocokan Distribusi 

 Untuk menghitung curah hujan maksimum hanya bisa menggunakan satu 

jenis distribusi yang memiliki kesusaian data sekunder yang didapat. Penentuan 

jenis distribusi ini dapat menggunakan pengujian kecocokan Smirnov-

Kolmogorov. 

 

2.6.1 Uji Kecocokan Smirnov-Kolmogorov 

 Dikarenakan pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu 

sehingga uji keocokan Smirnov-Kolmogorov ini sering disebut uji kecocokan 
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non-parametrik. Pengujian kecocokan sebaran Smirnov-Kolmogorov 

menggunakan persamaan rumus dalam bentuk. 

       ( (  )    (  ))………………………………...(10) 

  (  )  
 

   
…………..………………………………………(11)  

   (  )  
 

   
………..………………………………………...(12) 

  (  )     (  )…………..……………………………..(13) 

   (  )      (  )…………..……………………………(14) 

   Keterangan rumus: 

  P: Probabilitas 

  m: Nomor urut 

  n: Jumlah data 

 

Langkah pertama dalam penggunaan uji kecocokan smirnov ini adalah 

dengan mengurutkan data dari nilai data terbesar ke terkecil (atau sebaliknya juga 

bisa) dan menentukan besarnya peluang probabilitas dari masing-masing data 

tersebut, langkah kedua lalu mengurutkan masing-masing peluang dari hasil 

penggambaran data dengan menggunakan persamaan distribusinya.  

 

2.7 Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) 

 Analisa Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) dilakukan untuk memperkirakan 

debit puncak yang terdapat di daerah dengan tangkapan yang kecil, hujan deras 

dengan durasi sigkat yang dimana intensitas hujan dengan durasi singkat ini 

sangat tinggi yang jatuh pada berbagai titik seluruh daerah tangkapan hujan dapat 

terkonsentrasi di titik kontrol yang ditinjau dalam waktu yang bersamaan dapat 

menghasilkan debit puncak (Triatmodjo, 2008). Intensitas hujan diperoleh dengan 

menganalisis data hujan baik secara statistik maupun secara empiris. Dalam 

perubahan proses hujan menjadi aliran terdapat beberapa sifat hujan yang penting 

untuk diperhatikan, diantaranya adalah intensitas hujan (RT), kedalaman hujan 

(d), lama waktu hujan (t), frekuensi (f), dan luasan daerah pengaruh hujan (A) 

(Soemarto, 1987).  
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Gambar 2.1 Contoh Kurva IDF 

 

 Jika data curah hujan yang ada adalah data curah hujan harian, maka untuk 

mengitung intensitas durasi frekuensi hujan dapat digunakan dengan metode 

Menonobe yang dikemukakan oleh Joesron Loebis pada tahun 1992. Rumus 

metode Mononobe adalah sebagai berikut : 

  
   

  
 (

  

 
)
   

 ....…..……………………………………..…(15) 

    
   

 
 (

 

 
)
   

….....………………………………………..(16) 

   Keterangan rumus: 

 I: Intensitas curah hujan (mm/menit) 

 RT: Intensitas curah hujan (mm/jam) 

 T: Waktu mulai hujan (jam) 

 t: Waktu konsentrasi hujan (jam) (untuk Indonesia t=6 jam) 

 R24: Curah hujan maksimal dalam 24 jam (mm) 

 

 Lalu untuk mencari presentase intensitas (nilai rasio) hujan rerata (dalam t 

jam) dengan menggunakan persamaan rumus berikut: 

    (    )  [(   ) (    )]…………...………………….(17)  

 Keterangan rumus: 

 Rt: Presentase intensitas (nilai rasio) hujan rerata  

 RT: Intensitas curah hujan (mm/jam)   
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 t: Waktu konsentrasi hujan (jam)  

 

2.8  Waktu Konsentrasi  

Menurut Suripin (2004), waktu konsentrasi merupakan waktu yang 

diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke 

tempat keluaran DAS titik kontrol yang telah ditentukan di bagian hilir pada suatu 

saluran. Besarnya waktu konsentrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa factor 

seperti luas daerah pengaliran, panjangnya saluran, debit air, dan kecepatan aliran. 

Besarnya waktu konsentrasi ditentukan oleh panjang saluran yang dilalui aliran 

dan kemiringan saluran. Besarnya nilai waktu konsentrasi dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

    *
       

      
+
     

……………………………………...……...(18) 

 Keterangan rumus: 

 Tc: Waktu konsentrasi (jam) 

L: Panjang lintasan air dari titik terjauh hingga titik yang ditinjau          

(km) 

 S: Kemiringan rata-rata daerah lintasan air 

 

 Untuk mencari kemiringan rata-rata sungai atau saluran drainase dapat 

menggunakan rumus berikut: 

   
 

     
…………………….………………………………...(19) 

  Keterangan rumus: 

  H: Perbedaan elevasi titik terjauh hingga titik yang ditinjau 

  L: Panjang lintasan air dari titik terjauh hingga titik yang ditinjau 

(km) 

 

2.9 Metode Rasional  

Metode rasional merupakan metode lama yang masih sering digunakan 

dalam memperhitung atau merencakan perkiraan besarnya debit puncak rencana, 

metode rasional juga sering digunakan untuk menghitung debit puncak terhdap 

saluran dengan daerah pengaliran yang terbatas. Beberapa parameter hidrologi 
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yang diperhitungkan adalah intensitas hujan, durasi hujan, frekuensi hujan, luas 

DAS, abtraksi (kehilangan air akibat evaporasi, intersepsi, infiltrasi dan 

tampungan permukaan) dan konsentrasi aliran. 

Bentuk umum rumus metode rasional adalah sebagai berikut:  

           …………..…………………………………..(20)  

 Keterangan rumus: 

 Q: Debit puncak limpasan permukaan (m
3
/detik) 

 C: Angka pengaliran (tanpa dimensi) 

 I: Intensitas curah hujan (mm/jam) 

 A: Luas daerah pengaliran (km
2
) 

 

 Rumus tersebut digunakan jika curah hujan selama satu jam dengan 

intensitas 1 mm/jam dalam daerah 1 km
2
, maka debiy banjir sebesar 0.278 

m
3
/detik dan melimpas selama 1 jam. 

 

2.10 Metode Hidrograf Satuan Sintesis Nakayasu (HSS-Nakayasu) 

 Metode HSS-Nakayasu (Triatmodjo 2009) harus mempunyai data luasan 

daerah aliran sungai (DAS) dan panjang sungai utama. Berdasarkan SNI 2415-

2016, metode HSS-Nakayasu menggunakan persamaan rumus sebagai berikut: 

    
   

   (          )
 ………………………...………………....(21) 

            …………………………..………………....(22)  

                          …………...………………..(23)  

                           ………………………...(24) 

                                        …………...(25)  

   
    (  )   

  
.………………………………..………………..(26) 

  Keterangan rumus: 

  Qp: Debit puncak banjir 

 A: Luas daerah aliran  

  Re: Curah hujan (1mm) 

  Tp: Waktu dari permukaan banjir sampai ke titik puncak banjir 

  T0.3: Waktu dari puncak banjir sampai 0.3 kali debit banjir 
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   tg: Waktu konsentrasi  

 Tr: Satuan waktu dari curah hujan 

 L: Panjang sungai 

 α: Koefisien karakteristik DAS 

 α: 1.5 , bagian hidrograf naiknya lambat dan bagian menurunnya 

cepat 

 α: 2 , daerah pengaliran biasa   

 α: 3 , bagian hidrograf naikknya cepat dan bagian menurunnya    

lambat 

 

Terdapat juga perhitungan hidrograph satuan di metode HSS-Nakayasu 

dengan persamaan rumus sebagai berikut: 

 Persamaan lengkung naik 

      (
 

  
)
   

……………..……………………….………..(27) 

 Persamaan lengkung turun 1 

            
(
    

    
)
        ………………………………(28) 

 Persamaan lengkung turun 2 

            
(
            

       
)
           …………………….(29) 

 Persamaan lengkung turun 3 

            
(
            

     
)
………..……………………………..(30) 

 

2.11 Hidrolika 

 Hidrolika merupakan bagian dari ilmu terapan hidromekanika yang 

bertujuan untuk mempelajari aliran air atau perilaku zat cair. Hidrolika memilki 

cabang ilmu yang hampir mirip tetapi memiliki konteks yang berbeda yaitu 

hidrologi dimana hidrologi tentang debit air hujan sungai, banjir, dan sebagainya 

sedangkan pemanfaatan hidrolika digunakan didalam pembuatan bangunan 

fasilitas seperti pipa saluran air, gorong-gorong, bagunan penutup air 

(bendungan), pelabuhan, pengendali banjir, irigasi dan lain-lain. 
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Ilmu hidrolika digunakan untuk mempelajari perilaku dan sifat air didalam 

sebuah wadah sehingga pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang keperluan masyarakat. Berdasarkan dari mekanika aliran air, ada dua 

macam aliran yaitu aliran saluran terbuka dan aliran saluran tertutup, perbedaan 

kedua saluran aliran adalah keberadaaanya ke permukaan bebas dimana aliran 

saluran terbuka memiliki permukaan bebas sedangkan aliran tertutup tidak 

mempunyai aliran bebas sebab air mengisi penuh seluruh penampang saluran.  

Analisa hidrolika bertujuan untuk mencari kondisi debit pada saluran 

kondisi eksisting serta pada saluran desain. Kondisi debit pada saluran 

dibandingkan dengan dengan debit banjir rencana periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 

dan 10 tahun. Jika Qsaluran > Qbanjir maka dapat dipastikan bahwa penampang 

saluran mencukupi untuk mengalirkan debit banjir rencana. Dan kebalikannya jika 

Qsaluran < Qbanjir maka dapat dipastikan bahwa saluran drainase yang dirancang 

tidak dapat mengalirkan debit banjir rencana dan menyebabkan banjir disekitar 

area tersebut. 

 

2.12 Penghantar Aliran (Flow Conveyance)  

Air selalu mengalir dari hulu ke hilir (dari atas ke bawah) kecuali terdapat 

gaya yang dapat menyebabkan aliran ke arah sebaliknya sehingga dapat mencapai 

suatu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air di danau atau 

permukaan air di laut (Karnisah, 2010). Salah satu contoh air yang mengalir dari 

hulu ke hilir ini dapat ditunjukkan oleh aliran di saluran alam yaitu sungai. 

Perjalanan air dapat juga dibantu oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh 

tangan manusia seperti saluran irigasi, pipa, gorong-gorong, dan saluran buatan 

lainnya. 

Didalam program HEC-RAS penampang sungai atau saluran ditentukan 

terlebih dahulu kemudian luas penampang diperhitungkan. Untuk mendukung 

fungsi saluran sebagai pengantar aliran maka penampang saluran dibagi menjadi 

beberapa bagian. Pendekatan yang dilakukan HEC-RAS adalah membagi area 

penampang berdasarkan dari nilai n (koefisien kekasaran manning) sebagai dasar 

bagi pembagian penampang. Setiap saluran aliran yang terjadi pada bagian 

dihitung dengan menggunakan persamaan manning. 
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           ……………………………………...(31)  

 Keterangan rumus: 

 n: Koefisien kekesaran manning 

 A: Luas bagian penampang 

 R: Jari-jari hidrolik 

 S: Kelandaian energy 

 

2.13 Debit Aliran  

 Debit air sungai merupakan tinggi permukaan air sungai diukur dengan 

menggunakan alat pengukur permukaan air sungai (Mulyana, 2007). Debit 

merupakan suaru koefisien yang dapat mengetahui banyaknya air yang mengalir 

pada suatu saluran atau sumber persaruan waktu. Debit aliran satuan besaran debit 

air yang keluar dari daerah aliran sungai (DAS) dengan menghitung luas 

penampang saluran dibagi kecepatan aliran sungai aliran sungai. Hukum 

ketetapan massa pada suatu aliran diantara dua penampang berlaku 

      …………………..…………………………..(32)  

                  …….…………………………...(33)  

      ………………….…………………………...(34) 

 Keterangan rumus:  

 Q: Debit aliran (m
3
/s) 

 A: Luas penampang (m
2
)  

 V: Kecepatan aliran rata-rata (m/s) 

 

 Pada umumnya debit air yang dihasilkan oleh suatu sumber air ditentukan 

oleh beberapa faktor seperti intensitas hujan, pengundulan hutan, dan pengalihan 

hutan. Sedangkan pengukuran debit air dapat dilakukan dengan cara pengukuran 

volume air sungai, pengukuran debit dengan cara mengukur kecepatan aliran dan 

luas penampang sungai, pengukuran dengan menggunakan bagan kimia yang 

dialirkan ke dalam sungai, dan pengukuran debit dengan membuat bangunan 

pengukuran debit. 
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2.14 Kecepatan Aliran  

Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui maka debit aliran dapat 

dihitung, jika debit aliran dan tampang aliran diketahui maka kecepatan dapat 

dihitung. Kecepatan aliran (V) pada penampang aliran tidak sama diseluruh 

penampang aliran tetapi bermacam-macam menurut dari lokasinya. Apabila air 

bersentuhan dengan batas penampang seperti didasar dan dinding saluran makan 

kecepatan aliran menjadi 0 (nol). Hal seperti ini sering membuat sulitnya analisa, 

oleh sebab itu keperluan praktisnya sering hanya menggunakan harga rata-rata 

pada kecepatan di suatu penampang aliran. Kecepatan aliran rata-rata adalah debit 

aliran dibagi dengan luas penampang dan memiliki satuan panjang per satuan 

waktu. 

   
 

 
……………………………….…………………(35) 

 Keterangan rumus: 

 V: Kecepatan aliran rata-rata (m/s)  

 Q: Debit aliran (m
3
/s) 

 A: Luas penampang (m
2
)  

 

2.15 Kriteria Aliran 

 Kriteria aliran pada permukaan bebas dapat dikategorikan dalam beberapa 

jenis kriteria aliran dengan mengklasifikasikan kriteria yang digunakan. Aliran 

tetap (steady flow) dan tidak tetap (unsteady flow) digunakan jika fungsi pada 

kedalaman dan kecepatan mengikuti dengan fungsi waktu, sedangkan aliran 

seragam (uniform flow) dan aliran tidak seragam (non-uniform flow) digunakan 

berdasarkan fungsi ruang. Berikut adalah penjelasan kriteria aliran tersebut: 

 Aliran Tetap (Steady Flow) dan Aliran Tidak Tetap (Unsteady Flow) 

Aliran tetap merupakan aliran yang menunjukkan bahwa di seluruh analisa 

aliran diambil dengan asumsi semua debit alirannya tetap. Jika aluran 

melalui saluran dengan bentuk prismatic maka kecepatan aliran (V) juga 

tetap (kecepatan aliran tidak berubah dengan waktu). 

[
  

  
  ] 
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Sebaliknya jika kecepatan berubah mengikuti waktu maka aliran tersebut 

disebut aliran tidak tetap (unsteady flow). 

[
  

  
  ] 

 

 Aliran seragam (Uniform Flow) dan Aliran Tidak Seragam 

(Nonuniform Flow) 

Seragam menunjukkan bahwa kecepatan aliran disepanjang saluran 

merupakan tetap tanpa ada perubahan secara signifikan, dalam hal 

kecepatan aliran ini tidak bergantung pada tempat. 

[
  

  
  ] 

 

Sebaliknya juga apabila kecepatan berubah menurut tempat maka aliran 

tersebut disebut sebagai aliran tidak seragam (nonuniform flow). 

[
  

  
  ] 

 

 Aliran Laminer dan Turbulen 

Aliran laminar merupakan partikel pada zat cair yang bergerak mengikuti 

alur seragam atau tertentu dan memiliki aliran tampak seperti serat-serat 

tipis yang pararel, sebaliknya aliran turbulen merupakan partikel zat cair 

yang bergerak mengikuti alur yang tidak seragam baik yang ditinjau 

terhadap ruang maupun waktu. Faktor yang sering menentukan keadaan 

aliran laminar atau turbulen adalah pengaruhnya relatif gaya viskositas 

(kekentalan) dengan gaya inersia. Jika gaya viskositas lebih tinggi atau 

lebih dominan maka alirannya adalah aliran laminar, jika gaya inersia 

lebih dominan maka alirannya adalah aliran turbulen.   

 

 Aliran Kritis, Subkritis, dan Superkritis 

Aliran kritis adalah aliran dimana kecepatan pada aliran sama dengan 

kecepatan gelombang gravitasi, aliran subkritis adalah aliran dimana 

kecepatan aliran lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan kritis, dan 
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aliran superkritis merupakan kecepatan alirannya lebih besar dibandingkan 

dengan aliran kritis. Parameter untuk menentukan ketiga aliran ini adalah 

dengan menggunakan angka forude dimana perbandingan antara kecepatan 

aliran terhadap cepat rambat gelombang.    

 

2.16 Program Aplikasi HEC-RAS 

 HEC-RAS adalah program aplikasi yang digunakan untuk memodelkan 

aliran pada sungai (Istiarto 2014). HEC-RAS merupakan singkatan dimana RAS 

(River Analysis System) adalah program aplikasi yang dibuat oleh HEC 

(Hydrologic Engineering Center) salah satu divisi di dalam IWR (Institute for 

Water Resource) dibawah USACE (US Army Corps of Engineers). HEC-RAS 

merupakan program aplikasi untuk membantu membuat model satu dimensi aliran 

tetap maupun tidak tetap, HEC-RAS satu dimensi memiliki empat komponen 

utama, yaitu: 

 Perhitungan profil muka air aliran permanen 

 Simulasi aliran tetap dan tak tetap  

 Perhitungan transport sedimen 

 Perhitungan kualitas air 

Analisa hidrolika digunakan untuk menghitung data yang dibutuhkan 

untuk digunakan di dalam program aplikasi HEC-RAS. Hitungan hidrolika pada 

umumnya adalah untuk mencari kedalaman dan kecepatan aliran yang terdapat 

disepanjang alur yang disebabkan oleh debit masuk ke dalam alur aliran, analisa 

hitungan hidrolika pada program aplikasi HEC-RAS untuk menentukan apakah 

aliran yang digunakan dikategorikan sebagai aliran tetap atau aliran tak tetap. 

Pada aliran tetap, HEC-RAS menggunakan persamaan energi kecuali pada tempat 

yang memiliki kedalaman aliran melewati kedalaman kritis. Sedangkan pada 

aliran tidak tetap, HEC-RAS menggunakan persamaan kekekalan massa dan 

persamaan momentum. 

Langkah-langkah dalam mengoperasikan program analisa HEC-RAS ini 

secara dasar adalah menggambar  penampang saluran, memasukkan data 

berdasarkan analisa hidrologi, dan memasukan data berdasarkan analisa hidrolik. 

Untuk program analisa HEC-RAS, input data berdasarkan analisa hidrologi yang 
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dimaksud adalah data debit, baik data debit rancangan berdasarkan data otomatis 

maupun data debit rancangan berdasarkan perhitungan data hujan. Data hidrolok 

yang diinput adalah jenis aliran yang ditinjau (aliran tetap atau tak tetap), data-

data geometri, debit aliran, kecepatan aliran, dan data geometri struktur bangunan 

di sepanjang salurannuya. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul dan 

mengerjakan program analisa HEC-RAS sesuai dengan langkah-langkahnya. 

HEC-RAS kemudian menampilkan hasil dari analisa hitungan yang telah 

terprogramkan ke dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang muncul dalam tabel 

melihatkan ringkasan rinci hasil berupa angka variabel pada lokasi titik tertentu 

atau juga menampilkan laporan ringkas mengenai kesalahan dan peringatan 

didalam proses pengerjaan maupun perhitungan.  

 

2.17 ARCGIS 

 ARCGIS merupakan sebuah program perangkat lunak yang di ciptakan 

oleh sebuah perusahaan berkesimbung di dalam geospasial ESRI ( Environmental 

Systems research Institute) (Esa Unggul, 2018). ARCGIS merupakan kumpulan 

software yang terdiri dar beberapa software yaitu: 

1. ARCMAP 

Sistem yang paling utama didalam ARCGIS adalah ARCMAP 

dikarenakan hampir seluruh tahapan GIS seperti input data, output data, 

dan analisa data special dilakukan didalam ARCMAP. 

2. ARCCATALOG 

Berfungsi sebagai pengelola data spasial yang menjangkau dalam input 

data, konversi, dan analisa data. 

3. ARCSCENE 

Berfungsi untuk mengvisualisasikan kedalam bentuk 3D. 

4. ARCGLOBE 

Digunakan dengan tujuan untuk mengeksplorasi data special secara virtual 

dengan ukuran dan cakupan data yang besar. 

5. ARCREADER 

Memiliki beberapa fungsi untuk mengatur bagaimana data yang dibagikan 

dalam sebuah projek dapat diakses.  
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