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MOTTO 

 

Kamu pikir hujan bisa membasahimu? 

Disela-sela titik-titik hujan itu lebih luas daripada guyuran hujan. 

Maka, jangan risau dengan masalah, karena solusi lebih luas. 

Inna ma’al ’usri yusraa. 

Ma’al bukan Ba’dal, Bersama bukan Sesudah. 

Disitulah gunanya ilmu dan akal,  

Yakni untuk mencari kemudahan dalam kesulitan 

-- Emha Ainun Najib – 

 

 

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. 

Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti 

-- Emha Ainun Najib – 
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DIMENSI DAN STABILITAS SAND POCKET DI KALI WORO, 
KOORDINAT 7°44'42.3"BS 110°31'53.9"BT, KLATEN, JAWA TENGAH 

 

Imam Sudrajad 

Progam Studi Teknik Sipil, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019 

 

ABSTRAK 
Kali Woro mempunyai banyak sabo dam di bagian hulu sungai hingga tengah, 

untuk mengurangi aliran sedimen yang melaju hingga bagian hilir sungai 
diperlukan adanya Sand Pocket untuk mengendalikan sedimen dengan ukuran 
material lebih kecil. Selain itu dam ini juga berfungsi agar aliran air tidak meluber 
keluar dari sungai.  

Penelitian ini berfokus pada dimensi Sand Pocket yang sesuai standar untuk 
lokasi di kali Woro. Analisis perhitungan dimensi dimulai mencari data lapangan 
berupa dimensi sungai, data parameter tanah dan data curah hujan di stasiun 
terdekat Daerah Aliran Sungai (DAS). Data parameter tanah didapatkan dari 
pengujian laboratorium sampel tanah yang didapatkan dari lokasi. Data curah hujan 
kemudian digunakan untuk menghitung debit banjir rancangan kala ulang 50 
tahunan (Q50) dengan metode  Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) Nakayasu. Setelah 
debit banjir didapatkan kemudian dilanjut dengan menghitung dimensi dan 
stabilitas Sand Pocket dihitung menggunakan data parameter tanah dan dimensi 
struktur yang didapatkan.  

Lokasi penelitian di kali Woro pada daerah hilir sungai, sehingga bangunan 
Sand Pocket dibangun untuk menahan aliran sedimen di kawasan hilir kali Woro. 
Dari survey lapangan dan pengolahan data menggunakan aplikasi Arc Gis 
didapatkan luasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebesar 20,7495 km2 dengan 
panjang sungai 37,555 km. Dengan menggunakan stasiun penakar hujan Sta. 
Karangnongko, Sta. Deles dan Sta. Bronggang kemudian diolah menggunakan 
metode HSS Nakayasu didapatkan debit banjir rancangan kala ulang 50 tahunan 
(Q50) sebesar 123,4 m3/s. Dari debit banjir rancangan kemudian digunakan untuk 
menghitung dimensi. Maka didapatkan tinggi Main Dam 3,5 m, tinggi jagaan 2,75, 
lebar mercu peluap 1,5 m, panjang lantai kolam olak 27 m dan kedalaman pondasi 
1,42 m. Selanjutnya dilakukan pengecekan kekuatan saat kondisi normal, banjir dan 
gempa sesuai SNI 2815-2015. 

Kata Kunci : Kali Woro, Sand Pocket, aliran sedimen, Main Dam, stabilitas 
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DAFTAR SINGKATAN TEKNIS 

 

 

𝑋    : curah hujan rata rata (mm) 

1,5 t0,3   : waktu saat debit sama dengan 0,32 kali debit puncak (jam) 

A  : luas DPS (Km2) 

A1, A2, A3, ..... An  : bagian luas polygon untuk pos hujan 1,2,3 ..... n buah pos  

B1   : lebar dasar peluap (m);  

b1   : lebar sayap sub bendung (m);   

B2   : lebar Main Dam bagian atas (m);  

b2   : lebar mercu bendung utama;  

b2’   : lebar dasar bendung utama;     

C   : koefisien peluapan (0,60 – 0,66);  

e   : Angka pori 

F1   : angka Froude aliran pada titik terjunan;  

g   : percepatan gravitasi (m/s2; diambil 9,8 m/s2);  

Gs / γs   : Berat jenis tanah 

h   : tinggi total bendung utama;      

H   : Curah hujan 

h   : tinggi total bendung utama;  
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h1 : tinggi bendung utama dari lantai kolam olak / tinggi 

efektif (m);  

H1, H2, H3 .... Hn  : tebal hujan dari seluruh luas DPS sebesar A. 

h1’   : tinggi ambang sub bendung (m);  

h1”   : tinggi muka air di hilir bendung utama;  

h2   : tinggi muka air di atas peluap sub bendung (m);  

h3    : tinggi muka air di atas peluap;  

Ha, Hb, Hc   : curah hujan di pos A, B dan C. 

hj   : tinggi loncatan hidraulik (m);  

hs   : tinggi sedimen;         

Hx    : curah hujan normal tahunan di pos X 

Hx, Ha, Hb, Hc   : curah hujan di pos X, A, B, dan C. 

I1, I2, I3  : gaya inersia akibat gempa;     

k  : koefisien gempa  

L   : jarak bendung utama dan sub bendung (m);  

lw   : panjang terjunan dari mercu bendung utama (m);  

m   : kemiringan tubuh bendung bagian hulu;  

m2   : Kemiringan sayap Main Dam 

Mg  : Momen guling (m) 

Mt  : Momen tahan (m) 

n   : kemiringan tubuh bendung bagian hilir 

Na, Nb dan Nc   : hujan normal tahunan di pos A, B dan C 
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Nx    : hujan normal tahunan di pos X 

Ø  : sudut geser 

P   : peluang harapan 

Ph1, Ph2   : tekanan hidrostatik arah horizontal;     

Psh   : tekanan tanah/sedimen arah horizontal;  

 Psv   : tekanan tanah/sedimen arah vertikal;  

Pv1, Pv2, Pv3  : tekanan hidrostatik arah vertikal;    

Q   : debit banjir rancangan (m3/s). 

q0    : debit per meter pada peluap (m3/s/m);  

q1 : debit aliran tiap meter lebar pada titik jatuh terjunan 

(m3/s/m);  

Qd   : debit desain (m3/det) 

Qp   : debit sedimen rencana (m3/det) 

Qult   : daya dukung ultimate tanah (ton/m2) 

R0  : satuan kedalaman hujan (1 mm). 

R1...Rn   : besar curah hujan masing masing stasiun (mm) 

R24    : Nilai Curah Hujan Rancangan (mm)    

Rave    : curah hujan rata-rata (mm) 

Rn    : Nilai curah hujan untuk jam ke-n 

Sn   : standar deviasi 

t     : waktu (jam) 
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T    : Waktu konsentrasi curah hujan, Indonesia 5-7 (jam)    

T0,3  : waktu saat debit sama dengan 0,3 kali debit puncak (jam) 

tg  : waktu kelambatan (jam) 

tp  : waktu puncak (jam) 

Tr  : durasi hujan (jam) = (0,5 x tg) s/d (1 x tg) 

U1, U2   : gaya ke atas (uplift);  

Un    : Nilai hidrograf satuan untuk jam ke-n    

v0   : kecepatan aliran di atas pelimpah bendung utama (m/s);  

v1   : kecepatan jatuh pada terjunan (m/s);  

W  : berat konstruksi 

W1, W2, W3  : gaya akibat berat sendiri. 

x   : panjang olakan (m). 

Xi   : curah hujan di stasiun ke i (mm) 

Xr    : rata – rata Xi 

 z   : angka baku 

α  : koefisien, nilainya antara 1,5 – 3,0 

β    : koefisien, besarnya antara 4.5 - 5.0;  

γ   : rasio γc dan γ0 (γc/ γ0);  

γ0   : berat isi aliran (besarnya kira-kira 1,0 – 1,2 ton /m3); 

γc   : berat isi bendung utama;  

γd     : Berat isi kering tanah (ton/m3) 

γw   : Berat jenis air (ton/m3) 
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ΣH   : jumlah gaya gaya horizontal (ton) 

ΣV  : jumlah gaya gaya vertikal (ton) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 1991 tentang Sungai, bahwa sungai adalah 

tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai 

muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 

Selain itu sungai dapat diartikan juga sebagai tempat drainase alami yang mengalirkan air ke 

laut, danau atau anak-anak sungai lainnya.  

Kali Woro merupakan salah satu dari 12 sungai yang berhulu di gunung Merapi. Gunung 

Merapi merupakan salah satu gunung berapi aktif yang berada Pulau Jawa. Lebih tepatnya 

Gunung Merapi terletak di Magelang,  Jawa Tengah pada posisi 7o 32,5 LS dan 110o 26,5 BT. 

Pengamatan mengenai kegiatan gunung ini terekam baik sejak tahun 1768. Kegiatan erupsi 

gunung Merapi purba menyisakan bentuk bentang alam tapal kuda, yang meliputi puncak-

puncak selokopo, batulawang, pusung london, kendit dan plawangan. Karakterisitik erupsinya 

bersifat aktif permanen, yaitu guguran kubah lava atau lava pijar, membentuk aliran piroklastik 

(awan panas) atau ‘nuee ardentes’ yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan 

“wedhus gembel”. Kejadian ini dapat terjadi setiap saat, baik yang dipicu oleh  tekanan dari 

dalam pipa kepundannya ataupun akibat gaya gravitasi yang bekerja pada kubah lava yang 

berada dalam posisi tidak stabil (pada dasar kawah lama yang miring). (Jurnal Geologi 

Indonesia, Vol.1 No.4 Desember 2006:209-277). 

Pada september 2010, Merapi dinaikan statusnya menjadi waspada, lalu Oktober 2010 

ditetapkan awas dengan kondisi akan segera meletus. Lalu terjadi letusan pertama yang bersifat 

eksplosif yang disertai dengan awan panas dan dentuman. Letusan tersebut menjadi letusan 
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terbesar selama 100 tahun terakhir. Letusan mengakibatkan korban 337 orang meninggal dunia, 

puluhan desa rusak dan ratusan ribu orang pengungsi. (Alfarizi, M.K., 2018). 

Lahar merupakan suatu terminologi yang menggambarkan suatu aliran konsentrasi tinggi 

campuran antara runtuhan dan batuan, lumpur pasir dan air yang datang dari suatu gunung api. 

(Kusumobroto, H., 2013). Secara umum menurut Scrivenor (1929) dalam buku Aliran Debris 

dan Lahar (Kusumobroto, H., 2013) dikatakan bahwa pengertian lahar dapat disamakan 

sebagai mudstream, yaitu aliran campuran berbagai material runtuhan (debris) vulkanik. 

Pembentukan lahar erat kaitannya dengan aktivitas vulkanik gunung berapi, namun tidak selalu 

demikian karena diketahui pula lahar yang proses pembentukannya serupa dengan aliran bahan 

rombakan non-vulkanik. Salah satu pembentukan lahar akibat gunung api yakni terjadi dari 

hujan lebat pasca endapan aliran piroklastik kemudian masuk ke sungai. Ketika terjadi erupsi 

gunung berapi, berbagai macam gas dan batuan akan selalu dimuntahkan melalui kawahnya. 

Seluruh jenis material muntahan kecuali gas akan terlempar dan kemudian jatuh, sebagian 

besar tertimbun disekitar kawah. Timbunan ini bukan material yang solid, antar materialnya 

tidak terikat alias terlepas. Kondisi material yang terletak di lereng yang miring dapat meluncur 

kebawah karena pengaruh curah hujan. Air yang perlahan meresap kedalam material tersebut 

merubahnya menjadi semacam adonan yang kental dan licin serta akan meuncur melalui 

sungai-sungai yang berhulu disekitar puncaknya (Kusumobroto, H., 2013). 

Pada erupsi yang relatif pendek gunung Merapi tahun 2010 tumpahan material yang 

dihasilkan berkisar 140 juta m3 dalam waktu 10 hari, sedangkan erupsi pada tahun 2006, 

dengan masa erupsi April s/d Juni, adalah sekitar 8 juta m3, dengan laju produksi kurang dari 

0,25 juta m3 per hari (Legono, D., dkk, 2011). Erupsi mengakibatkan banyaknya aliran lahar 

yang mengalir ke sungai sehingga mengakibatkan erosi pada sungai yang dilewatinya, selain 

erosi material-material yang terbawa aliran lahar yang semakin menjauh ke arah hilir akan 

menambah sedimen yang berada didasar sungai. Hal ini terjadi karena perkulasi ini terjadi jika 
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partikel dalam pengaruh gaya gravitasi bergerak ke bawah dalam celah yang terbuka di 

bawahnya. Proses ini menyebabkan partikel kecil berpindah kebawah menggantikan yang 

besar, dan partikel besar secara bertahap berpindah ke atas.  

 

Gambar 1.1 Peta Aliran Sungai Utama di Gunung Merapi 

(Sumber : BAPPEDA Yogyakarta) 

Kali Woro secara geografis berada di sisi selatan gunung Merapi. Panjang sungai Woro 

± 22 km (Bangunan Sabo di Indonesia, 2012) dari hulu yang berada di gunung Merapi. Sungai 

Woro berada di kabupaten klaten, melewati 5 kecamatan yaitu Kemalang, Karangnongko, 
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Kebonarum, Jogonalan, Gantiwarno. Karena mempunyai hulu yang berada di gunung Merapi, 

maka aliran lahar dingin juga melewati kali Woro. Kali Woro menjadi potensi aliran sedimen 

yang berasal dari gunung Merapi yang hingga saat ini belum ada tanda – tanda akan berhenti 

meletus.  

Terdapat 26 Sabo Dam yang dibangun di kali woro dengan ukuran yang berbeda dimana 

untuk bagian atas menahan batuan yang berukuran kecil hingga bagian bawah untuk menahan 

material yang lebih kecil lagi. Lokasi perencanaan berada sebelum bagian hilir kali woro, 

karena material yang lebih besar sudah tertahan oleh sabo dam maka untuk bagian hilir 

menyisakan material pasir. Oleh sebab itu Sand Pocket dibangun untuk menahan sedimen pasir 

agar tidak terbawa ke pertemuan sungai yang lain di bawah kali woro. Letusan gunung Merapi 

yang masih akan berlanjut menandakan potensi sedimen yang akan terbawah aliran air semakin 

besar. Sehingga aliran air yang membawa material dari gunung Merapi akan terus membawa 

sedimen. Area persawahan yang berada sekitar lokasi serta pemukiman yang tidak jauh dari 

lokasi sehingga bangunan Sand Pocket yang sesuai dengan kondisi sungai serta curah hujan 

yang berada di wilayah tersebut. Bangunan Sand Pocket pun juga mampu menahan gaya – gaya 

yang terjadi. Dari permasalahan itu topik yang diambil adalah “Dimensi Dan Stabilitas Sand 

Pocket Di Kali Woro, Koordinat 7°44'42.3"LS 110°31'53.9"BT Klaten, Jawa Tengah”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bahaya dari gunung berapi bukan hanya saat gunung tersebut meletus, saat hujan deras 

yang mengguyur puncaknya akan menimbulkan bahaya lain yaitu banjir lahar dingin. Karena 

aliran air berasal dari daerah puncak gunung, maka debit aliran yang dihasilkan akan besar dan 

cakupan alirannya pun semakin luas. Curah hujan di wilayah Merapi adalah Magelang sebesar 

2.252 – 3.627 mm/th, Boyolali : 1.856 – 3.136 mm/th, Klaten : 902 -  2.409 mm/th, dan Sleman 

: 1.869,8 – 2.495 mm/th (BTNGM,2009). Lokasi objek yang merupakan wilayah sungai, 

memperhitungkan debit yang mengalir diatasnya merupakan suatu keharusan. Perhitungan 
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debit digunakan sebagai analisis hidrologi perencanaan Sand Pocket. Luas Daerah Aliran 

Sungai (DAS) dan panjang sungai diperlukan untuk mendukung perhitungan debit banjir. Data 

tersebut diperolah dari pengolahan data peta topografi yang telah didapatkan dan diolah 

menggunakan aplikasi ArcGis dengan acuan titik koordinat 7°44'42.3"BS 110°31'53.9"BT. 

Maka berapakah luas dan panjang kali Woro? 

Analisis debit banjir rancangan menggunakan analisis secara kuantitatif yang mengacu 

pada berbagai metode yang relevan dan mengacu pada standar nasional indonesia yang berlaku. 

Data curah hujan dari stasiun penakar hujan yang berada di dekat lokasi DAS diasumsikan 

menggambarkan keadan hujan yang terjadi di wilayah tersebut. Lebih lanjut analisis data curah 

hujan ini digunakan untuk mendukung penentuan dalam mencari debit banjir rancangan kala 

ulang 50 tahunan. Maka, berapakah besar debit banjir rancangan kala ulang 50 tahunan di kali 

Woro? 

Setiap bangunan yang menggunakan tanah sebagai tempat pijakan, maka parameter tanah 

sangat menentukan sebagai pertimbangan. Parameter tanah berfungsi sebagai acuan untuk 

merencanakan pondasi yang akan digunakan untuk struktur Sand Pocket. Kestabilan struktur 

dapat direncanakan menyesuaikan dengan parameter tanah yang berada di lokasi bangunan. 

Dengan demikian, bagaimanakah pentingnya parameter tanah untuk kestabilan Sand Pocket ? 

Dalam bangunan Sand Pocket, ada tiga bagian utama yaitu Main Dam, Sub Dam, dan 

Apron (kolam olak). Bangunan tersebut haruslah kuat dan sudah memnuhi faktor keamanan 

yang ditentukan. Sewaktu perencanaan Sand Pocket, bagian bagian tersebut harus mampu 

menahan gaya berat sendirinya, gaya akibat tekanan air statik, gaya akibat tekanan sedimen 

dan gaya akibat tekanan air ke atas (uplift pressure). Akibat pengaruh gaya – gaya tersebut , 

maka Sand Pocket harus aman terhadap guling, geser, dan penurunan. Kondisi untuk 

menghitung stabilitas dibagi menjadi saat kondisi normal, banjir dan gempa. Dengan demikian, 

bagaimanakan Sand Pocket dapat menahan gaya – gaya yang terjadi? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dari rumusan masalah maka penulis 

memberikan pembatasan pada masalah yang dikaji, adapaun pembatasan masalahnya meliputi 

a. Pembuatan peta Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Woro dari titik koordinat yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

b. Pengambilan data hujan yang digunakan menggunakan 3 stasiun penakar hujan terdekat 

dan data yang digunakan adalah data curah hujan 10 tahun terakhir. Data hujan 

didapatkan dari lembaga yang menyediakan data terkait. Stasiun penakar hujan yang 

digunakan antara lain Sta. Bronggang, Sta. Deles dan Sta. Karangnongko. 

c. Data sampel uji tanah yang digunakan mengambil sampel tanah dari lokasi sungai dan 

pengujian tanah yang dilakukan adalah uji berat jenis, uji permeabilitas dan uji geser. 

Serta data tanah yang lain berasal dari Balai Sabo Yogyakarta. 

d. Analisis data hujan menggunakan metode Log Pearson Type III dan uji sebaran data 

menggunakan Smirnov Kolmogorov. 

e. Perhitungan debit banjir menggunakan Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) Nakayasu 

dengan kala ulang 50 tahunan (Q50). Hasil dari debit banjir ini kemudian digunakan 

untuk menghitung dimensi Sand Pocket. 

f. Parhitungan desain  Sand Pocket hanya sampai dimensi yang memenuhi dan stabilitas 

saat kondisi normal, banjir dan gempa tidak sampai detail material yang digunakan. 

g. Gaya – gaya yang dianalisis disesuaikan dengan tinggi Main Dam berdasarkan panduan 

dari SNI 2815-2015. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalah adalah.  

a. Bagaimana luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dari titik lokasi rencana Sand Pocket ? 

b. Bagaimana debit banjir rancangan untuk kala ulang 50 tahunan (Q50) di Kali Woro 

menggunakan metode HSS Nakayasu ? 

c. Bagaimana dimensi Sand Pocket yang sesuai dengan debit banjir rancangan dan kondisi 

sungai? 

d. Bagaimana stabilitas Sand Pocket saat kondisi normal, banjir dan gempa? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah. 

a. Menganalisis luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dari titik lokasi rencana Sand Pocket; 

b. Menganalisis nilai debit banjir kala ulang 50 tahunan (Q50) dengan metode Hidrograf 

Satuan Nakayasu; 

c. Menganalisis dimensi bangunan Sand Pocket yang sesuai dengan debit banjir yang 

didapatkan; 

d. Menganalisis stabilitas bangunan Sand Pocket saat kondisi normal, banjir dan gempa; 

1.6 Manfaat Penelitian 

Data yang valid dibutuhkan agar perencanaan Sand Pocket di kali Woro sesuai dengan 

keadaan lapangan. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian oleh penulis, yaitu : 

1.6.1. Manfaat Teoritik 

a. Mendukung penggunaan perhitungan menggunakan Hidrograf Santuan Sintetik (HSS) 

Nakayasu. 

b. Mendukung penggunaan perhitungan gaya – gaya yang bekerja untuk stabilitas Sand 

Pocket saat kondisi normal, banjir maupun gempa. 

c. Mendukung penggunaan konsep Japan International Cooperation Agency untuk 

perencanaan bangunan penanggulangan akibat bencana aliran sedien. 

1.6.2. Manfaat Praktik 

a. Mengembangkan desain Sand Pocket untuk bangunan pengendali sedimen di sungai 

Woro Kabupaten Klaten. 

b. Sebagai referensi mahasiswa untuk penelitian yang lebih lanjut lagi.  

c. Mencegah adanya aliran sedimen yang besar di bagian hilir sungai Woro karena dampak 

pengikisan yang diakibatkan apabila terlalu banyak aliran sedimen yang berjalan. 
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d. Mengurangi besarnya aliran debris yang terjadi di sungai Woro dengan menggunakan 

Sand Pocket. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut merupakan uraian singkat 

mengenai pembahasan di setiap bab, yaitu : 

BAB I . PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang pembahasan topik yang diteliti. Kemudian 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dari  topik penelitian yang sedang 

dibahas hingga tujuan dan manfaat dari penelitian ini.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan di tempat yang 

berbeda yang dabat dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang ada di Kali Woro. Selain itu 

juga berisi sumber  analisis perhitungan dimensi dan stabilitas yang digunanak untuk 

perencanaan. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian, metode diperlukan untuk dijadikan acuan dan langkah apa 

saja yang akan dikerjakan serta urutan pekerjaan yang mestinya dilakukan agar hasilnya sesuai 

dengan keinginan. Maka dalam bab ini akan berisikan sistematika penelitian dan penulisan, 

metode pengambilan data dan metode pengolahan data dari hasil penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan terdiri dari hasil 

pembuatan peta DAS, pengolahan data curah hujan untuk menghitung debit banjir rancangan, 

perhitungan dimensi bangunan Sand Pocket dan pengecekan stabilitas dalam berbagai kondisi 

yang sesuai peraturan yang digunakan sebagai acuan.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari tujuan penelitian, berisikan mengenai simpulan dari seluruh 

hasil yang didapat dari penelitian dan pengolahan data yang dilakukan serta referensi yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya atau yang 

serupa.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian  Pustaka 

Untuk menyelesaikan penelitian pada skripsi ini menggunakan berbagai penelitian yang 

sebelumnya sudah pernah dilakukan di tempat yang sama maupun lokasi yang berbeda. 

Penelitian yang ada tersebut digunakan sebagai rujukan agar penelitian yang dikerjaan saat ini. 

Penelitan yang digunakan pun masih berkaitan dengan bangunan pengendali sedimen, 

perhitungan debit banjir rencana, pembuatan peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan segala 

aspek lain untuk mendesain bangunan tersebut. Sumber penelitian yang digunakan untuk 

rujukan adalah yang sudah pernah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, skripsi dan thesis. 

Diharapan penelitian ini lebih terarah, sistematis dan tidak bertentangan dengan maksud dan 

tujuan serta standar yang telah ditetapkan. 

Mulyana, A, R, dkk, (2012) dalam Mitigasi Bencana Merapi 2010, dalam buku 

Optimasi Kapasitas Tampung Baangunan Sabo Pasca Erupsi 2010, Puslitbang Sumer Daya Air 

menyebutkan endapan Material yang berpotensi menjadi Banjir Lahar di Kali Pabelan 20,8 juta 

m3, Kali Trising 3,8 juta m3, Kali Senowo 4,4 juta m3, Kali Lamat 2,8 juta m3, Kali Putih 3,8 

juta m3, Kali Krasak 4,4 juta m3, Kali Kuning 3,7 juta m3, Kali Boyong 2,4 juta m3, Kali Gendol 

24 juta m3, dan Kali Woro 7,5 juta m3. Beberapa penelitian mengenai bangunan pengendali 

sedimen dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 2. 1 Perbandingan dengan penelitian yang sejenis namun berbeda lokasi 

No Nama Peneliti & 

Judul 

Rumusan Masalah Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Prananda, D.A. 

(2018) Perencanaan 

Sand Pocket Pada 

 1. Pengumpulan data 

primer (data geometri 

sungai dan sampel 

1. Luas DAS sebesar 6,5 

km2 menghasilkan debit 
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Sungai Putih 

Sebagai Bangunan 

Pengendali Aliran 

Sedimen 

tanah) dan data 

sekunder (data curah 

hujan). 

2. Analisis hidrologi 

dengan metode 

rasional 

3. Analisis hidrolika 

untuk menentukan 

dimensi Sand Pocket 

dan menghitung 

stabilitasnya  

kala ulang 50 tahun 

sebesar 101,3361m3/s 

2. Dimensi Sand Pocket 

yaitu tinggi Main Dam 

8 m, kedalaman pondasi 

3 m, tinggi sub dam 3,5 

m dan panjang lantai 

terjun 23 m. Daya 

tampung Sand Pocket 

sebesar 293.176,0602 

m3 

2 Nur Efendi (2014)  

Studi Pengendalian 

Aliran Sedimen 

Sungai Hera 

Dengan Metode 

Sand Pocket 

Seberapa besar 

efektifitas dari Sand 

Pocket yang akan di 

desain untuk 

mengendalikan 

sedimen sungai Hera. 

1. Pengumpulan data 

primer (Pengukuran di 

lapangan) dan data 

sekunder dari instansi-

instansi yang 

diperlukan 

2. Analisis data hidrologi 

yaitu :  

- Perhitungan curah 

hujan rancangan 

dengan distribusi 

Normal. 

- Uji chi kuadrat 

- Perhitungan debit 

banjir rancangan 

menggunakan 

Hidrograf Satuan 

Sintetik Nakayasu. 

3. Perhitungan dimensi 

Sand Pocket dan 

perhitungan stabilitas 

terhadap gaya-gaya 

yang terjadi.  

 

1. Erosi sebelum Sand 

Pocket dibangun 

59.624,561 m3/s/m 

apabila ada Sand 

Pocket maka berkurang 

menjadi 38.321.942 

m3/s/m. Efektivitas 

bangunan tersebut 

mencapai 90,31 % 

3 Wicaksono, M. R. 

S. (2019) 

Pengendalian 

Aliran Sedimen 

dengan Sand Pocket 

1. Mendesain curah 

hujan efektif 50 

tahun.  

1. Mencari data primer 

(data parameter tanah 

dari sampel yang 

didapat)  dan 

sekunder (data curah 

1. Besarnya curah hujan 

efektif periode 50 

tahunan dengan DAS 

28,62 Km2 sebesar 

319,86 mm. 
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Guna Mengurangi 

Volume Aliran 

Lahar Dingin 

Gunung Merapi di 

Kali Putih 

Magelang 

2. Menghitung 

hidrograf banjir 50 

tahunan. 

3. Parameter tanah 

untuk kestabilan 

struktur Sand 

Pocket 

4. Kemampuan 

konstruksi Sand 

Pocket mengatasi 

gaya-gaya yang 

terjadi. 

5. Rancangan Sand 

Pocket secara 

keseluruhan 

hujan dan peta RBI 

untuk membuat DAS) 

2. Analisis data hidroligi 

yaitu : 

- Uji validitas data 

menggunakan 

metode Smirnov 

Kolmogorov 

- Perhitungan curah 

ujan wilayah dengan 

metode Log Pearson 

Type III 

- Perhitungan debit 

banjir rancangan 

dengan metode HSS 

Nakayasu. 

3. Perhitungan dimensi 

dan stabilitas Sand 

Pocket menggunakan 

Pd T-12-2004-A. 

2. Debit banjir periode 

ulang tahun 50 dengan 

HSS Nakayasu sebesar 

303,84 m3/s.  

3. Kohesi tanah sebesar 

29,46 Kpa dengan 

hujun sudut geser 

sebesar 72,10 

4. Volume sedimen 

sebelum adanya Sand 

Pocket dari 10458,8 

m3/s/s. 

5. Efektifitas kemampuan 

bangunan Sand Pocket 

dalam pengndalian 

sedimen mencapai 

93,91 % 

4 Nurokhman dan 

Ghifari, S. Z. 

(2016) Perencanaan 

Sand Pocket 

sebagai Bangunan 

Pengendali Aliran 

Sedimen di Kali 

Opak Yogyakarta 

1. Mendesain curah 

hujan efektif 50 

tahun.  

2. Menghitung 

hidrograf banjir 50 

tahunan. 

3. Parameter tanah 

untuk kestabilan 

struktur Sand 

Pocket 

4. Kemampuan 

konstruksi Sand 

Pocket mengatasi 

gaya-gaya yang 

terjadi. 

5. Rancangan Sand 

Pocket secara 

keseluruhan 

1. Mengumpulkan data 

primer dan data 

sekunder 

2. Analisis hidrologi :  

- Uji Distribusi 

frekuensi 

menghasilkan Log 

pearson Type III 

- Uji kesesuaian 

distribusi 

menggunakan uji 

Chi kuadrat 

- Uji non parametik 

menggunakan 

metode Smirnov 

Kolmogorov 

- Perhitungan curah 

hujan rancangan 

menggunakan 

analisis distribusi 

1. Dimensi Sand Pocket 

yaitu Main Dam 4 m, 

kedalaman pondasi 2 m, 

tinggi sub dam 2 m, 

dengan kedalaman 

pondasi 2 m, panjang 

lantai terjun 10 m 

dengan tebal lantai 0,98 

m menggunakan behan 

beton bertulang. 

2. Jumlah lubang drainase 

17 dengan dimensi 

drainase 1,5 x 1,5 m. 

3. Stabilitas terhadap 

guling geser dan 

penurunan pada kondisi 

banjir, normal dan 

gempa telah 

direncakana dengan 

hasil yang baik terhadap 
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Log Pearson Type 

III 

- Menghitung debit 

banjir rancangan 

menggunakan 

metode HSS 

Nakayasu  

kekuatan struktur dan 

kestabilannya sesuai 

dengan rumus dan teori 

yang berlaku.  

4. Erosi sebelum ada 

bangunan Sand Pocket 

18650,30 m3 setelah ada 

Sand Pocket menjadi 

1828,63 m3 maka 

keefektifitasnya 

mencapai 90,2 %.. 

 

Ningsih, D. H. U. (2012) dalam jurnal dengan judul Motode Thiessen Polygon untuk 

Ramalan Sebaran Curah Hujan Periode Tertentu pada Wilayah yang Tidak Memiliki Data 

Curah hujan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan Data curah hujan yang tercatat 

diproses berdasarkan areal yang mendapatkan hujan sehingga didapat tinggi curah hujan rata-

rata dan kemudian meramalkan besarnya pada periode tertentu. Sebaran curah hujan di wilayah 

studi bisa dihitung untuk wilayah yang bertetangga yang tidak memiliki curah hujan dengan 

menggunakan metode Polygon Thiessen dimana rata-rata terbobot masing-masing stasiun 

hujan ditentukan berdasarkan polygon yang dibentuk. Hasil dari metode ini dapat mewakili 

wilayah di sekitar penakar hujan dan masih dalam lingkup area polygon bisa diprediksi rata-

rata curah hujan wilayah yang diinginkan. 

Berdasarkan berbagai penelitian diatas ada berbagai metode yang digunakan, untuk 

penelitian ini metode yang saya pakai adalah Polygon Thiessen untuk perhitungan DAS 

masing-masing stasiun hujan untuk mencara hujan rata-rata, HSS Nakayasu untuk perhitungan 

debit banjir rencana dengan kala ulang 50 tahun. Dan SNI 2815-2015 tentang Desain Bangunan 

Penahan Sedimen untuk perhitungan dimensi Sand Pocket serta pengecekan gaya-gaya yang 

terjadi pada bangunan tersebut. 

Dalam penelitian yang saya kerjakan ini yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya adalah 1. Lokasi penelitan berada di Kali Woro Klaten; 2. Stasiun penakar hujan 
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yang digunakan adalah Sta. Karangnongko, Sta. Deles, Sta. Bronggang; 3. Perhitungan curah 

hujan rancangan menggunakan metode Log Pearson Type 3; 4. Uji sebaran data menggunakan 

Smirnov Kolmogorov; 5. Perhitungan debit banjir rancangan menggunakan metode HSS 

Nakayasu; 6. Untuk perencanaan dimensi dan analisis stabilitas menggunakan SNI 2815-2015 

serta pendekatan yang lain. 

2.2 Landasan Teori 

Dalam mengendalikan aliran sedimen yang menjadi permasalahan di kali woro ini, 

bangunan yang akan akan dibuat harus memenuhi beberapa aspek. Mempertimbang kan daerah 

topografi, penyebab aliran debris, lokasi kejadian, kondisi sekitar lokasi dan daerah 

sedimentasi. Karena lokasi penelitian yang berada di bagian hilir kali woro sehingga jarak yang 

dari sumber aliran cukup jauh dan diatasnya sudah ada bangunan yang menahan aliran debris 

dengan material yang lebih besar atau batuan yang ikut di aliran tersebut. Sand Pocket 

merupakan bangunan yang cocok untuk diterapkan di daerah hilir sungai yang mempunyai 

aliran debris di jalur sungainya. Untuk perencanaan bangunan ini menggunakan beberapa 

metode antara lain sebagai berikut. 

2.2.1 Erosi dan Sedimentasi 

Erosi adalah suatu pemindahan dan transportasi material permukaan bumi yang 

kebanyakan berupa tanah dan debris batuan (regolith), bahan-bahan yang tererosi secara alami. 

Denudasi atau degradasi merupakan proses penghancuran relief muka bumi yang mencakup 

pelapukan bentuk-bentuk lahan (relief) pada permukaan bumi, termasuk pelapukan batuan 

pada tempat aslinya, transportasi material hasil-hasil pelapukan oleh angin, proses fluvial, dan 

proses bahari. Proses penghancuran relief muka bumi adalah suatu proses alami yang harus 

dan selalu terjadi. Hasil dari proses penghancuran ini akan diangkut oleh aliran air walaupun 

angin dapat juga berperan disini dan dideposisikan atau diendapkan di tempat lain. Kedua 

proses ini disebut erosi yang terjadi dalam suatu siklus erosi yang memakan waktu lama 
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sehingga tidak begitu disadari manusia. Proses penghancuran atau pelapukan batuan dasar ini 

akan mengubahnya menjadi butiran-butiran pecahan yang lebih kecil yang akan mampu 

terbawa oleh aliran air atau tiupan angin ke daerah yang lebih rendah. Penyebab pelapukan itu 

antara lain: (1) Mekanis yaitu pergantian suhu dari musim ke musim yang lain maupun harian 

dari siang ke malam dan sebaliknya akan meyebabkan batuan dasar mengalami pecahan dan 

retakan kecil karena muai susut, (2) Organik yaitu perakaran tetumbuhan, ganggang, lumut dan 

tetumbuhan lainnya yang tumbuh memasuki celah-celah batuan dasar, (3) Zat-zat kimia yang 

terbentuk dari proses alami yang mampu menyebabkan korosi dan pelapukan pada mineral 

batuan, serta berbagai aktivitas manusia yang banyak menimbulkan pelapukan secara tidak 

langsung seperti pertanian, pertambangan dan lain-lain (Mulyanto, 2008). 

Pada sungai-sungai erosi tebing yan terjadi ditimbulkan oleh aliran debit banjir. Debit 

yang meningkat akan menimbulkan degradasi pada dasar sungai karena meningkatkan 

kapasitas perpindahan aliran, memperbesar kedalaman sungai yang akan menimbulkan ketidak 

stabilan pada lereng alur sehingga menimbulkan longsoran tebing. Daya gerus yang diperbesar 

oleh kandungan sedimen yang terbawa aliran air mengabrasi tebing dan dasar sungai, yang 

akan menambah kandungan sedimen yang terbawa aliran, kemudian sedimen tersebut akan 

diendapkan dalam muara sungai saat debitnya mengecil, membentuk kipas endapan, bantaran 

banjir, gosong-gosong pasir dan delta-delta sungai. Lembah sungai yang tidak terkena aliran 

tetap akan terkena erosi yang disebabkan oleh air hujan (Mulyanto,2008).  

Erosi yang terjadi pada anak-anak sungai sungai pemasok air waduk umumnya berjenis 

jeram (torrential) atau berjalin (braided) dengan kecepatan aliran yang sangat deras karena 

curamnya lereng aliran dan mempunyai kampasita perpindahan sedimen yang angat besar. 

Semakin bertambah dalamnya alur akan merangsang longsoran tebing alur, dan menambah 

pasokan sedimen kedalamya. 
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Menurut Mulyana, A, R, dkk, pada tahun 2012 endapan material yang berpotensi 

menjadi banjir lahar sebesar 7,5 juta m3. Sisa material erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 

yang mengendap di tujuh sungai berhulu di gunungapi aktif tersebut masih mencapai sekitar 

58 juta m3 dan berpotensi menjadi banjir lahar saat musim hujan.  

Sedimen adalah hasil proses erosi baik berupa permukaan, erosi parit, atau kenis erosi 

tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap dibagian bawah kaki bukit, di daerah genangan 

banjit, saluran air, sungai dan waduk (Asdak, 1995). 

Menurut Wentworth, 1922 dimater butiran sedimen dibagi menjadi berikut : boulders 

(batuan) dengan diameter butiran lebih besar dari 256 mm, gravel (kerikil) diameter 2 sampai 

256 mm, very coarse sand (pasir sangat kasar) diameter 1 sampai 2 mm, coarse sand (pasir 

kasar) 0,5 sampai 1 mm, fine sand (pasir halus) diameter 0,125 sampai 0,5 mm, very fine sand 

(pasir sangat halus) diameter 0,0625 sampai 0,125 mm, silt (lumpur) diameter 0,002 sampai 

0,0625 mm dan dissolved material (bahan-bahan terlarut) diameter lebih kecil dari 0,0005 mm. 

Pengendapan sedimen tergantung pada media angkut, dimana bila kecepatan 

berkurang, media tersebut tidak mampu mengangkut sedimen sehingga terjadi pengendapan. 

Hutabarat dan Evans (1985) menyatakan bahwa partikel tersuspensi yang tertinggi pada 

perairan muara terdapat pada daerah yang lebih dekat ke hulu sungai, karena daerah tersebut 

lebih banyak menerima limpasan air sungai yang selalu membawa patikel-partikel tersuspensi 

daratan. 

2.2.2 Hidrograf Banjir 

Hidrograf merupakan penyajian grafis antara salah satu unsur aliran dengan waktu. 

Hidrograf menjunjukan sifat tanggapan DAS terhadap masukan hujan dengan intesitas, lama 

dan tagihan tertentu (Sri Harto Br, 1993). Hidrograf terdiri dari tiga bagian, yaitu sisi naik 

(Rising Limb), puncak (Crest), dan sisi resesi (Recession Limb). Bentuk hidrograf dapat 

ditandai dengan tiga sifat pokoknya, yaitu waktu naik (time of rise) adalah waktu yang diukur 
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dari saat hidrograf mulai naik sampai waktu terjadinya debit puncak, debit puncak (peak 

discharge) adalah debit maksimum yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan waktu dasar 

(base time) adalah waktu yang diukur dari saat hidrograf mlai naik sampai waktu dimana debit 

kembali pada suatu besaran yang ditetapkan (Sri Harto Br,1993). 

Bentuk hidrograf pada uumnya sangat dipengaruhi oleh sifat hujan yang terjadi, akan 

tetapi juga dapat dipengaruhi oleh sifat DAS yang lain. Menurut Kennedy dan Watt (1967) 

sifat hujan yang sangat mempengaruhi bentuk hidrograf ada tiga macam, yaitu intensitas hujan, 

lama hujan dan arah gerak hujan. 

Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) Nakayasu merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan hidrograf banjir rencana dalam suatu DAS, dengan mempertimbangkan 

karakteristik atau parameter daerah aliran sungai tersebut. Metode ini akan digunakan untuk 

menghitung debit banjir maksimum di DAS sungai woro. HSS Nakayasu dikembangkan 

berdasarkan beberapa sungai di Jepang (Sumartono, C.D. 1987). Penggunaan metode ini 

memerlukan beberapa karakteristik parameter daerah lainnya, seperti tenggang waktu dari 

permukaan hujan sampai puncak (time of peak), tenggang waktu dari titik berat hujan sampai 

titik berat hidrograf (time lag), tenggang waktu hidrograf (time base of hydrograph), luas DAS, 

panjang alur sungai utama terpanjang (length of the longest channel) (Sri Harto Br,1993). 

Kegunaan hidrograf satuan sendiri untuk memperkirakan debit banjir rencana pada 

suatu DAS atau sub-DAS. Menurunkan hidrograf satuan DAS atau sub-DAS lain khususnya 

yang mempunyai kemiripan karakter, penggunaannya harus memperhatikan luas DAS atau 

sub-DAS, dan dalam Linsey (1998) bahwa penggunaan hidrograf satuan tidak boleh lebih dari 

5000 km2, kecuali diperkenankan menggunakan akurasi. Chow (1998) menjelaskan bahwa 

penggunaan hidrograf satuan diperbolehkan untuk luas DAS 30 s/d 30000 km2. 
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2.2.3 Dam Pengendali Sedimen 

Dam Pengendali Sedimen atau dikenal dengan Dam Sabo merupakan salah satu 

bangunan pengendali sedimen yang bekerja dalam satu sistem pengendalian guna mencapai 

tujuan yang ditetapkan, yaitu mengelola kelebihan sedimen sedemikian rupa sehingga tidak 

membahayakan bagian hilirnya. Dam Pengendali Sedimen memiliki peran dominan dalam 

mengelola volume sedimen melalui fungsi mandi yang ada dalam setiap DAM Sabo, yaitu 

fungsi menampung, mengontrol dan menahan sedimen. Fungsi-fungsi tersebut dalam satu 

sistem pengendalian sedimen memberikan kontribusi secara koherensif dalam pengelolaan 

kelebihean sedimen yaitu mereduksi jumlah sedimen, mereduksi proses sedimen dan 

mengontrol aliran sedimen. (Mulyanto, 2018) 

Salah satu bangunan sedimen yang masih sejenis dengan Sabo DAM adalah kantong pasir 

/ Sand Pocket. Sand Pocket dibuat menutup cekungan yang terdapat di ujung atau di pangkal 

alur sungai dengan konstruksi bendungan  dan tanggul keliling untuk menahan/menimbun 

debris yang memasukinya dan meneruskan aliran air ke hilir melewati suatu mercu limpasan 

yang disediakan pada bendungannya. Bangunan tersebut dapat dilengkapi jalan akses untuk 

memfasilitasi penambangan bahan galian C dari dalamnya. Aktivitas ini akan membantu 

mengosongkan deposit di dalamnya agar memulihkan volume penampungan rencana untuk 

mengendalikan sedimentasi aliran sungai serta memberikan penghasilan bagi para 

penambangnya. (Mulyanto, 2018) 

2.2.4 Analisis Debit Banjir Rancangan 

Dalam perencanaan Sand Pocket ada beberapa tahapan langkah yang harus dilakukan, 

pertma adalah merencanakan debit banjir yang akan digunakan. Menganalisis data hidrologi 

yang diperoleh untuk mengetahui besarnya debit banjir rancangan dengan periode ulang 

tertentu yang dapat dialirkan tanpa minumbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar dan stabilitas 

bangunan itu sendiri. Berikut ini merupakan berbagai analisis hidrologi yang akan dilakukan : 
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1) Perhitungan Curah Hujan Wilayah 

Siklus Hujan merupakan nama lain dari daur hidrologi, yaitu menunjukkan gerakan air 

di permukaan bumi. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjanalan air dari 

permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanan dan kembali lagi ke laut yang tidak 

pernah berhenti tersebut. 

Curah hujan merupakan input utama dalam proses hidrologi suatu kawasan (DPS). 

Karena besarnya curah hujan inilah sebenrnya dialihkan menjadi aliran (stream flow), baik 

melalui aliran permukaan (surface run off), aliran antara (inter flow, sub surface flow) maupun 

sebagai aliran air tanah (ground water flow). Besarnya aliran sungai dipengaruhi oleh kondisi 

geologi, topografi, vegetasi, iklim dan budi daya manusia terhadapan kawasan tersebut.  

Q = H – L        (2.1) 

Keterangan : 

Q : Debit sungai 

H : Curah hujan 

L : kehilangan air (losses) 

Kehilangan air pada persamaan tersebut antara lain sudah mencakup penguapan, 

evapotransiprasi, interapsi dan banyaknya air yang disimpan di permukaan (surface storage). 

Secara ringkas dan sederhana, terjadinya hujan terutama karena adanya perpindahan massa air 

basah ke tempat yang lebih tinggi sebagai respon adanya beda tekanan udara antara dua tempat 

yang berbeda ketinggiannya. Di tempat tersebut, karena adanya akumulasi uap air pada suhu 

yang rendah maka terjadilah proses kondensasi dan pada gilirannya massa air basah tersebut 

jatuh sebagai air hujan. Namun demikian, mekanisme berlangsungnya hujan melibatkan tiga 

faktor utama yaitu : (1) Kenaikan massa uap air ke tempat yang lebih tinggi sampai saat 

atmosfer menjadi jenuh; (2) Terjadi kondensasi atas partikel-partikel uap air di atmosfer; (3) 
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Partikel-partikel uap air tersebut bertambah besar sejalan dengan waktu untuk kemudian jatuh 

ke bumi dan permukaan laut sebagai hujan karena gaya grafitasi.  

Menurut Asdak, C. (2007) di daerah tropis ada tiga jenis hujan yang umum dijumpai, 

yaitu: 

a. Hujan konvektif (Convectional storms), tipe hujan ini desebabkan oleh adanya beda panas 

yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara diatas 

permukaan tanah tersebut. 

b. Hujan frontal (Frontal/cyclonic storms), tipe hujan yang umumnya disebabkan oleh 

bergulungnya dua massa di udara yang berbeda suhu dan kelembaban. 

c. Hujan orografik (Orographic storms), jenis hujan yang umum terjadi di daerah pegunungan, 

yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang lahan 

pegunungan sampai saatnya terjadi kondensasi.  

Menurut Asdak, C. (2007) para pakar hidrologi dalam melaksanakan pekerjaannya 

seringkali memerlukan informasi besarnya volume presipitasi (hujan) rata-rata untuk suatu 

daerah tangkapan hujan atau daerah aliran sungai (DAS). Untuk data curah hujan diberbagai 

daerah tersebut diperlukan alat-alat penangkar hujan dalam jumlah yang cukup. Dengan 

demikian semakin banyak alat yang dipasang, maka diharapkan dapat diketahui besarnya 

variasi hujan yang terjadi di tempat tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui besarnya hujan 

rata-rata di tempat tersebut yang akan menunjukan besarnya curah hujan yang terjadi di tempat 

tersebut.  

Secara umum, ketelitian pengukuran presipitasi (hujan) akan meningkat dengan 

meningkatnya jumlah alat penakar hujan yang digunakan. Susahnya pengaturan kerapatan di 

lapangan apabila jumlah alat yang tinggi disamping biaya alat yang mahal.cara penyelesaian 

yang merupakan kompromi antara keterbatasan jumlah alat dan dengan hasil ketelitian yang 
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memadai adalah dengan membuat klasifikasi yang nantinya akan digunakan untuk pemilihan 

tempat yang diprioritaskan untuk di pasang alat pengukur curah hujan. (Chay Asdak, 2007) 

Analisis hidrologi memang tidak selalu memerlukan pengisian data kosong, misal 

terdapat data kosong pada musim kemarau sedang analisis hidrologi tersebut menghitung debit 

banjir musim penghujan maka dipandang tidak perlu melengkapi data pada periode kosong 

musim kemarau tersebut, tetapi apabila untuk analisis kekeringan maka data kosong pada 

musim kemarau tersebut harus diusahakan untuk dilengkapi. Beberapa cara untuk 

memperkirakan data hujan periode kosong tersebut diantaranya metode : (1) Rata-rata aritmatik 

(arithmetical ratio); (2) Perbandingan normal (normal ratio); (3) Kantor Cuaca Nasional 

Amerika Serikat (US Nation Weather Service). Penelitian ini didasarkan pada pengisian data 

kosong dengan metode 1 dan 2 dengan penjabaran seperti di bawah ini : 

a. Metode rata rata aritmatik. Pos hujan (X) kadang-kadang terdapat data kosong maka data 

pada periode kosong itu dapat diperkirakan berbasis data dari pos hujan A, B dan C yang 

lokasinya berdekatan dengan pos X. Bila semua pos hujan itu mempunyai karakteristik 

mempunyai karakteristik sama dan curah hujan normal tahunan dari pos A, B dan C tersebut 

tidak lebih besar dari 10% bedanya dengan pos hujan X. Data hujan dari pos X pada periode 

kosong dapat dihitung dengan rumus :  

Hx = 1/3 (Ha + Hb + Hc) (2.2) 

Keterangan : 

Hx   : curah hujan normal tahunan di pos X 

Ha, Hb, Hc  : curah hujan di pos A, B dan C. 

b. Metode perbandingan normal. Bila curah hujan normal pos A, B dan C tersebut berbeda 

lebih dari 10% dari pos hujan X, maka metode aritmatik tidak berlaku dan dapat digunakan 

metode perbandingan normal yang dapat dirumuskan : 

Hx = 1/3 [ (Nx / Na) Ha + (Nx/Nb) Hb + (Nx / Nc) Hc ] (2.3) 

Keterangan : 
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Nx    : hujan normal tahunan di pos X 

Na, Nb dan Nc  : hujan normal tahunan di pos A, B dan C 

Hx, Ha, Hb, Hc  : curah hujan di pos X, A, B, dan C. 

Untuk menghitung curah hujan harian, bulanan, dan tahunan di suatu SUB–

DAS/DAS,umumnya menggunakan dua cara perhitungan, yaitu dengan menggunakan cara 

rata – rata aritmatik dan teknik poligon (Polygon Thiessen). Untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik polygon thisessen karena lebih efektif dari segi waktu penlitian dan 

ketelitiannya. Karena teknik Polygon Thiessen menghasilkan angka curah hujan yang lebih 

akurat dibanding rata – rata aritmatik dan dari segi waktu lebih membutuhkan sedikit waktu 

daripadi cara isohyet. Teknik isohyet yang mana lebih teliti dibanding dua cara diatas. Namun, 

cara perhitungan ini memerlukan banyak waktu karena garis-garis isohyet yang baru perlu 

ditentukan untuk setiap curah hujan. . (Asdak, C. 2007) 

Teknik poligon dilakukan dengan cara menghubungkan satu alat penakar hujan dengan 

lainnya menggunakan garis lurus. Pada peta daerah tangkapan air untuk masing-masing alat 

penakar hujan, daerah tersebut dibagi menjadi beberapa poligon (jarak garis pembagi dua 

penakar hujan yang bedekatan lebih kurang sama). Hasil pengukuran pada setiap alat penakar 

hukan terlebih dahulu diberi bobot dengan menggunakan bagian – bagian wilayah dari total 

daerah tangkapan air yang diwakili oleh alat penakar hujan masing – masing lokasi. Kemudian 

dijumlahkan. Atau dalam persamaan berikut untuk lebih jelasnya. . (Asdak, C. 2007) 

Tebal hujan rata-rata DPS (Hr) dapat dihitung dengan rumus : 

Hr = 1/A [A1.H1 + A2.H2 + A3.H3 + .... + An.Hn]  (2.4) 

Keterangan : 

A1, A2, A3, ..... An  : bagian luas polygon untuk pos hujan 1,2,3 ..... n buah pos  

H1, H2, H3 .... Hn  : tebal hujan dari seluruh luas DPS sebesar A. 



23 
 

 
 

 

Gambar 2. 1 Metode Thiessen 

Rumus untuk metode perhitungan curah hujan wilayah yang lain didapat dari 

Departemen Pekerjaan Umum (1983) antara lain : 

𝑅 =  
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + ⋯ . +𝑅𝑛

𝑛
                                        (2.5) 

Keterangan : 

Rave   : curah hujan rata-rata (mm) 

n  : jumlah stasiun pengukuran hujan 

R1...Rn  : besar curah hujan masing masing stasiun (mm) 

 

2) Analisis Frekuensi Hujan Rancangan 

Analisis frekuensi data hujan atau data debit digunakan guna memperoleh nilai hujan 

rencana atau debit rencana, dikenal beberapa distribusi probabilitas kontinu yang sering 

digunakan, yaitu : Gumbel, Normal, Log Normal, dan Log Pearson Type III. Penentuan jenis 

distribusi probabilitas yang sesuai dengan data dilakukan dengan mencocokkan parameter data 

tersebut dengan syarat masing-masing jenis distribusi seperti pada tabel 2.1. 
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Tabel 2. 2 Persyaratan parameter statistik suatu distribusi (Bambang, T. 2008) 

No Distribusi Persyaratan 

1 Gumbel Cs = 1,14 

Ck = 5,4 

2 Normal Cs ≈ 0 
Ck ≈ 3 

3 Log Normal Cs = Cs
3 + 3Cv 

Ck = Cv
8 + 6Cv

6 + 15Cv
4 + 16Cv

2 + 3 

4 Log Pearson III Selain dari nilai diatas 

 

Penjabaran tabel (2.1) : 

a. 𝑋 = nilai rata rata dari X =  
∑

 (2.6) 

Keterangan :   

Xi : curah hujan di stasiun ke i (mm) 

n   : jumlah data  

b. Standar deviasi (S) =  
∑ (  )

 (2.7) 

Keterangan :   

𝑋  : curah hujan rata rata (mm) 

Xi : curah hujan di stasiun ke i (mm) 

n   : jumlah data 

c. Koefisien kepencengan (Cs)  =  
∑ (  )

(  )(  )( )
  (2.8) 

Keterangan :  

𝑋  : curah hujan rata rata (mm) 

Xi : curah hujan di stasiun ke i (mm) 

n   : jumlah data 

S : standar deviasi 

d. Koefisien kurtosis (Ck) =  
∑ (  )

(  )(  )(  )( )
 (2.9) 

Keterangan :   

𝑋  : curah hujan rata rata (mm) 
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Xi : curah hujan di stasiun ke i (mm) 

n   : jumlah data 

S : standar deviasi 

e. Koefisien Variasi (Cv) =  (2.10) 

Keterangan :   

𝑋  : curah hujan rata rata (mm) 

S : standar deviasi 

Penjelasan untuk masing-masing distribusi 

a. Distribusi Probabilitas Gumbel 

Jika data hujan yang dipergunakan dalam perhitungan adalah berupa smpel (populasi 

terbatas), maka perhitungan hujan rencana berdasarkan distribusi probabilitas gumbel 

dilakukan dengan rumus berikut. 

XT = 𝑋 + S x K   (2.11) 

Keterangan rumus : 

XT  : hujan rencana atau debit dengan periode ulang T 

𝑋  : nilai rata rata dari data hujan (X) 

S  : standar deviasi dari data hujan (X) 

K  : faktor frekuensi Gumbel : K =                (2.12) 

Yt   : reduce variate = -Ln -Ln  dapat pula ditentukan dari tabel (2.13) 

Sn  : Reduced Standart deviasi 

Yn   : Reduced Mean 
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Tabel 2. 3 Nilai Reduced Standar Deviation (Sn) dan Nilai reduced mean (Yn) (Soemarto, 

1987) 

n Sn Yn n Sn Yn 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0,9497 

1,0210 

1,0630 

1,0910 

1,1120 

1,1280 

1,1410 

1,1520 

1,1610 

0,4952 

0,5128 

0,5236 

0,5390 

0,5362 

0,5403 

0,5436 

0,5463 

0,5485 

60 

70 

80 

90 

100 

20 

500 

1000 

1,1750 

1,1850 

1,1940 

1,2010 

1,2060 

1,2360 

1,2590 

1,2690 

0,5521 

0,5548 

0,5567 

0,5586 

0,5600 

0,5672 

0,5724 

0,5745 

 

Tabel 2. 4 Nilai Reduced Variate (Yt) (Soemarto, 1987) 

Periode Ulang T (Tahun) Yt 

2 

5 

10 

20 

25 

50 

100 

0,3065 

1,4999 

2,2504 

2,9702 

3,1255 

3,9019 

4,6001 

 

b. Distribusi Probabilitas Normal 

Perhitungan hujan rencana berdasarkan distribusi ini jika data yang dipergunakan adalah 

berupa sampel, dilakukan dengan rumus rumus berikut. 

𝑋 = 𝑋 + 𝐾 . 𝑆  (2.14) 

Keterangan : 

XT : hujan rencana atau debit dengan periode ulang T 

𝑋   : nilai rata rata dari data hujan (X) 

S : standar deviasi dari data hujan (X) 
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K : faktor frekuensi (Tabel variabel reduksi Gauss) 

Tabel 2. 5 Nilai Reduksi Gauss 

No Periode Ulang, T (tahun) KT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1,001 

1,005 

1,010 

1,050 

1,110 

1,250 

1,350 

1,480 

1,670 

2,000 

2,500 

3,300 

4,000 

5,000 

10,000 

20,000 

50,000 

100,000 

200,000 

500,000 

1000,000 

-3,05 

-2,58 

-2,33 

-1,64 

-1,28 

0,84 

0,67 

-0,52 

-0,25 

0 

0,25 

0,52 

0,67 

0,84 

1,28 

1,64 

2,05 

2,33 

2,58 

2,88 

3,09 

 

c. Distribusi Probabilitas Log Normal 

Perhitungan hujan rencana berdasarkan Distribusi Probabilitas Log Normal, jika data 

yang dipergunakan adalah berupa sampel, dilakukan dengan rumus-rumus berikut. 

Log XT = log 𝑋 + 𝐾  𝑥 𝑆 log 𝑋 (2.15) 

Keterangan : 

Log XT  : nilai logaritmis hujan rencana dengan periode ulang T. 
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log 𝑋  : nilai rata-rata dari log X = 
∑

 (2.16) 

S log x : deviasi standar log X = 
∑

,

 (2.17) 

KT : Faktor Frekuensi yang nilainya bergantung pada T di tabel 1.4 

 

 

d. Distribusi Probabilitas Log Pearson Tipe III 

Perhitungan hujan rencana berdasarkan Distribusi Probabilitas Log Pearson Tipe III, jika 

data yang dipergunakan adalah berupa sampel, dilakukan dengan rumus-rumus berikut. 

Log XT = log 𝑋 + 𝐾  𝑥 𝑆 log 𝑋 (2.18) 

Keterangan :  

Log XT  : nilai logaritmis hujan rencana dengan periode ulang T. 

log 𝑋  : nilai rata-rata dari log X = 
∑

 (2.19) 

S log x : deviasi standar log X = 
∑

,

 (2.20) 

KT : Faktor Frekuensi yang nilainya bergantung pada koefisien kemencengan 

(Cs atau G) di tabel 1.5 dan 1.6 

Tabel 2. 6 Faktor frekuensi KT untuk Distribusi Log Pearson Type III (G atau Cs positif) 

G or Cs 

Return period in years 
2 5 10 25 50 100 200 

Excendence probabilitas 
0,5 0,2 0,1 0,04 0,02 0,01 0,005 

3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1,7 

-0,396 
-0,390 
-0,384 
-0,376 
-0,368 
-0,360 
-0,351 
-0,341 
-0,330 
-0,319 
-0,307 
-0,294 
-0,282 
-0,268 

0,420 
0,440 
0,460 
0,479 
0,499 
0,518 
0,537 
0,555 
0,574 
0,592 
0,609 
0,627 
0,643 
0,660 

1,180 
1,195 
1,210 
1,224 
1,238 
1,250 
1,262 
1,274 
1,284 
1,294 
1,302 
1,310 
1,318 
1,324 

2,278 
2,277 
2,275 
2,272 
2,267 
2,262 
2,256 
2,248 
2,240 
2,230 
2,219 
2,207 
2,193 
2,179 

3,152 
3,134 
3,114 
3,097 
3,071 
3,048 
3,023 
2,997 
2,970 
2,942 
2,912 
2,881 
2,848 
2,815 

4,051 
4,013 
3,973 
3,932 
3,889 
3,845 
3,800 
3,753 
3,705 
3,656 
3,605 
3,553 
3,499 
3,444 

4,970 
4,909 
4,847 
4,783 
4,718 
4,652 
4,584 
4,515 
4,454 
4,372 
4,298 
4,223 
4,147 
4,069 
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1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 

-0,254 
-0,240 
-0,225 
-0,210 
-0,195 
-0,180 
-0,165 
-0,148 
-0,132 
-0,116 
-0,099 
-0,083 
-0,066 
-0,050 
-0,033 
-0,017 
0,000 

0,675 
0,690 
0,705 
0,719 
0,732 
0,745 
0,758 
0,769 
0,780 
0,790 
0,800 
0,808 
0,816 
0,824 
0,830 
0,836 
0,842 

1,329 
1,333 
1,337 
1,339 
1,340 
1,341 
1,340 
1,339 
1,336 
1,333 
1,328 
1,323 
1,317 
1,309 
1,301 
1,292 
1,282 

2,163 
2,146 
2,128 
2,108 
2,087 
2,066 
2,043 
2,018 
1,993 
1,967 
1,939 
1,910 
1,880 
1,849 
1,818 
1,785 
1,751 

2,780 
2,743 
2,706 
2,666 
2,626 
2,585 
2,542 
2,498 
2,453 
2,407 
2,359 
2,311 
2,261 
2,211 
2,159 
2,107 
2,054 

3,388 
3,330 
3,271 
3,211 
3,149 
3,087 
3,022 
2,957 
2,891 
2,824 
2,775 
2,686 
2,615 
2,544 
2,472 
2,400 
2,326 

3,990 
3,910 
3,828 
3,745 
3,661 
3,575 
3,489 
3,401 
3,312 
3,223 
3,132 
3,041 
2,949 
2,856 
2,763 
2,670 
2,576 

 

Tabel 2. 7 Faktor frekuensi KT untuk Distribusi Log Pearson Type III 

G or Cs 

Return period in years 
2 5 10 25 50 100 200 

Excendence probabilitas 
0,5 0,2 0,1 0,04 0,02 0,01 0,005 

0 
-0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
-0,6 
-0,7 
-0,8 
-0,9 
-1,0 
-1,1 
-1,2 
-1,3 
-1,4 
-1,5 
-1,6 
-1,7 
-1,8 

0 
0,017 
0,033 
0,050 
0,066 
0,083 
0,099 
0,116 
0,132 
0,148 
0,164 
0,180 
0,195 
0,210 
0,225 
0,240 
0,254 
0,268 
0,282 

0,842 
0,846 
0,850 
0,853 
0,855 
0,856 
0,857 
0,857 
0,856 
0,854 
0,852 
0,848 
0,844 
0,838 
0,832 
0,825 
0,817 
0,808 
0,799 

1,282 
1,270 
1,258 
1,245 
1,231 
1,216 
1,200 
1,183 
1,166 
1,147 
1,128 
1,107 
1,086 
1,064 
1,041 
1,018 
0,994 
0,970 
0,945 

1,751 
1,716 
1,680 
1,643 
1,606 
1,567 
1,528 
1,488 
1,448 
1,407 
1,366 
1,324 
1,282 
1,240 
1,198 
1,157 
1,116 
1,075 
1,035 

2,054 
2,000 
1,945 
1,890 
1,834 
1,777 
1,720 
1,663 
1,606 
1,549 
1,492 
1,435 
1,379 
1,324 
1,270 
1,217 
1,166 
1,116 
1,059 

2,326 
2,252 
2,178 
2,104 
2,029 
1,995 
1,880 
1,806 
1,733 
1,660 
1,588 
1,518 
1,449 
1,383 
1,318 
1,256 
1,197 
1,140 
1,087 

2,576 
2,482 
2,388 
2,294 
2,201 
2,108 
2,016 
1,926 
1,837 
1,749 
1,664 
1,581 
1,501 
1,424 
1,351 
1,282 
1,216 
1,155 
1,097 
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-1,9 
-2,0 
-2,1 
-2,2 
-2,3 
-2,4 
-2,5 
-2,6 
-2,7 
-2,8 
-2,9 
-3,0 

0,294 
0,307 
0,319 
0,330 
0,341 
0,351 
0,360 
0,368 
0,376 
0,384 
0,390 
0,396 

0,788 
0,777 
0,765 
0,752 
0,739 
0,752 
0,711 
0,696 
0,681 
0,666 
0,651 
0,636 

0,920 
0,895 
0,869 
0,844 
0,819 
0,795 
0,771 
0,747 
0,724 
0,702 
0,681 
0,666 

0,996 
0,959 
0,923 
0,888 
0,855 
0,823 
0,793 
0,764 
0,738 
0,712 
0,683 
0,666 

1,023 
0,980 
0,939 
0,900 
0,864 
0,826 
0,798 
0,768 
0,740 
0,714 
0,689 
0,666 

1,037 
0,990 
0,946 
0,905 
0,867 
0,832 
0,799 
0,769 
0,740 
0,714 
0,690 
0,667 

1,044 
0,995 
0,949 
0,907 
0,869 
0,833 
0,800 
0,769 
0,741 
0,714 
0,690 
0,667 

 

3) Analisis uji sebaran data Smirnov Kolmogorov  

Metode ini juga dikenal dengan uji non parametik, karena pengujiannya yang tidak 

menggunakan fungsi distribusi. Langkah – langkah dari pengujian ini adalah sebagai berikut.  

a. Urutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar dan kemudian hitung nilai angka 

baku (z). 

𝑧 =   

Keterangan  : 

z  : angka baku 

Xi  : data ke i 

Xr  : rata – rata Xi 

Sn  : standar deviasi 

b. Tentukan nilai normal distribusi F(x) pada Ms. Excel dengan rumus : 

𝐹(𝑥) = 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐷𝐼𝑆𝑇  

Keterangan : 

 F(x) : normal distribusi 

  X  : curah hujan 

  Xr  : harga rata-rata dari X 

c. Menentukan peluang harapan untuk tiap-tiap data dengan rumus : 
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𝑃 =   

Keterangan : 

 P : peluang harapan 

  n : jumlah data 

d. Dari nilai tersebut kemudian  tentukan nilai Dmax selisih antara pengamatan dan peluang 

teoritis. 

Dselisih  = F(X) - P(X) 

e. Berdasarkan tabel nilai kritis Smirnov Kolmogorov, tentukan nilai Δo untuk mengetahui jika 

Dhitung max < Dtabel tabel maka nilai tersebut memenuhi. 

Tabel 2. 8 Nilai Dkritik uji Smirnov Kolmogorov 

n α 
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 0,18 0,18 0,20 0,24 

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

Sumber : Bambang Triatmodjo, Hidrologi Terapan,(2008) 

4) Perhitungan debit banjir rancangan 

Intensitas hujan yang makin tinggi akan mengakibatkan hidrograf naik 

dengan cepat, atau dengan kata lain akan terjadi hidrograf dengan waktu naik 

pendek dan debit puncak tinggi, demikian pula sebaliknya. Intensitas hujan yang 

tinggi pada umumnya terjadi dalam waktu yang pendek, atau lama hujan pendek, 

sedangkan intensitas hujan yang rendah pada umumnya terjadi dengan lama 

hujan yang besar. Arah gerak hujan ke hulu mengakibatkan hidrograf naik dengan 

cepat mencapai debit puncak dengan waktu dasar yang relatif panjang. 
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Sebaliknya, arah gerak hujan ke hilir menyebabkan hidrograf naik lebih lambat, 

akan tetapi kemudian naik dengan cepat dan mempunyai waktu dasar yang relatif 

pendek (Sri Harto Br, 1993). 

Sherman mengemukakan bahwa dalam suatu sistem DAS terdapat satu sifat khas yang 

menunjukkan sifat tanggapan DAS terhadap suatu masukan tertentu. Tanggapan yang 

demikian dalam konsep model hidrologi dikenal dengan 

hidrograf satuan (unit hydrograph). Hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan 

langsung (direct runoff hydrograph) yang dihasilkan oleh hujan mangkus yang 

terjadi merata di seluruh DAS dan dengan intensitas tetap dalam satu satuan 

waktu yang ditetapkan (Sri Harto Br, 1993) 

a. HSS Nakayasu 

Hidrograf satuan dapat dibuat jika tersedia pasangan data hujan dan debit 

aliran, namun jika tidak tersedia kedua data tersebut maka hidrograf satuan dapat 

dibuat secara sintetik yaitu hidrograf satuan sintetik. Hidrograf satuan sintetik 

dapat digunakan untuk membangun hidrograf satuan di tempat lain pada sungai 

yang tidak diukur. Di Indonesia metode hidrograf satuan sintetik yang sering digunakan adalah 

hidrograf satuan sintesis Nakayasu. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rumus-rumus 

yang digunakan dalam metode Nakayasu 

1) Waktu Kelambatan (time lag, tg), rumusnya : 

𝑡𝑔 = 0,4 + 0,058 𝑥 𝐿  untuk L > 15 km (2.23) 

𝑡𝑔 = 0,21 𝑥 𝐿 ,  untuk L < 15 km (2.24) 

2) Waktu puncak dan debit puncak hidrograf satuan sintesis dirumuskan sebagai berikut: 

𝑡𝑝 = 𝑡𝑔 + 0,8𝑇𝑟 (2.25) 

3) Waktu saat debit sama dengan 0,3 kali debit puncak: 

𝑇 , = 𝛼. 𝑡𝑔    (2.26) 
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4) Debit puncak hidrograf satuan sintesis dirumuskan sebagai berikut: 

𝑄    =  
1

3,6
 𝑥 𝐴 𝑥 𝑅  𝑥 

1

0,3 𝑥 𝑡 𝑥𝑡 ,

                                                       (2.27) 

Keterangan rumus (2.34) s/d (2.39) : 

tg : waktu kelambatan (jam) 

L : panjang sungai (Km) 

T0,3 : waktu saat debit sama dengan 0,3 kali debit puncak (jam) 

1,5 t0,3  : waktu saat debit sama dengan 0,32 kali debit puncak (jam) 

α : koefisien, nilainya antara 1,5 – 3,0 

  𝛼 =
, ( . ) ,

     (2.28) 

tp : waktu puncak (jam) 

Qp : debit puncak (m3/det) 

A : luas DPS (Km2) 

Tr : durasi hujan (jam) = (0,5 x tg) s/d (1 x tg) 

R0 : satuan kedalaman hujan (1 mm). 

5) Grafik untuk bagian lengkung naik (0 < t < tp) 

𝑄 =  𝑄  
𝑡

𝑡

,

                                                                                                       (2.29) 

Dengan : 

Q  : debit sebelum mencapai debit puncak 

t   : waktu (jam) 

6) Grafik untuk bagian lengkung turun 

6a) Jika tp < t < t0,3  

𝑄 =  𝑄  𝑥 0,3 ,                                                                                   (2.30) 

6b) Jika tp < t < 1,5 t0,3  
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𝑄 =  𝑄  𝑥 0,3
, ,

,   ,                                                                      (2.31) 

6c) Jika t > 1,5 t0,3 

𝑄 =  𝑄  𝑥 0,3
, ,

  ,                                                                      (2.32) 

 

 

Gambar 2. 2 Hidrograf Satuan Sintesis Nakayasu (Triatmodjo, B., 2006) 

 

b. Distribusi Curah Hujan Jam-jaman 

Setelah diperoleh nilai curah hujan rancangan dan hidrograf satuan, selanjutnya kita akan 

menghitung distribusi hujan jam-jam yang didasarkan dengan rumus Mononobe berikut : 

𝑅𝑡 =                (2.32a) 

Keterangan : 

R24  : Nilai Curah Hujan Rancangan (mm)    

T   : Waktu konsentrasi curah hujan, Indonesia 5-7 (jam)    

t   : hujan satuan (jam) 

c. Hidrograf Banjir Nakayasu 

Untuk memperoleh nilai debit banjir, diambil dari debit terbesar dari hasil perkalian antara 

nilai hidrograf satuan dan curah hujan jam-jaman. Adapun persamaan yang digunakan yaitu :   

Q = U1 Ri + U2Ri+1 + U3Ri+2 + ... + UnRn       (2.32b) 

Keterangan  :    

Un  : Nilai hidrograf satuan untuk jam ke-n    
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Rn  : Nilai curah hujan untuk jam ke-n 

Untuk memilih kala ulang yang digunakan dalam perhitungan Sand Pocket berdasarkan tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2. 9 Kala lang banjir rancangan  (Srimoemi Doelchomid, 1987) 

Jenis Bangunan Kala ulang rancangan 

Bendung sungai besar sekali 100 

Bendung sungai besar sekali 50 

Bendung sungai kecil 25 

Tanggul sungai besar/daerah penting 25 

Tanggul sungai kecil/daerah kurang penting 10 

Jembatan jalan penting 25 

Jembatan jalan tidak penting 10 

 

2.2.5 Analisis Mekanika Tanah 

Data parameter tanah diperlukan untuk perhitungan dimensi dan stabilitas Sand Pocket. 

Sampel tanah diambil dari lokasi penelitian kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan 

pengujian. Adapun data tanah yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Berat Jenis Tanah atau specific gravity (Gs) 

Berat jenis tanah merupakan perbandingan antara berat isi butiran tanah dan berat isi air 

murni dengan volume yang sama dan dalam temperatur tertentu. Rumus untuk mencari berat 

jenis tanah yang digunakan adalah : 

𝐺 =   (2.33) 

Keterangan : 

Gs  : Berat jenis tanah 

Ws : Berat butiran padat (ton) 

γw : Berat jenis air (ton/m3) 
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b. Berat Isi Kering 

Berat isi kering merupakan berat volume kering tanah, dimana volume rongga tanah hanya 

terisi oleh udara. Persamaan untuk mencari nilai dari berat isi adalah sebagai berikut: 

𝛾𝑑 =
.   (2.34) 

Keterangan : 

γd   : Berat isi kering tanah (ton/m3) 

γw : Berat jenis air (ton/m3) 

e : Angka pori 

c. Kadar Air 

Kadar air optimum merupakan perbandingan antara berat air pada tanah dengan berat 

batuan padat tanah tersebut. 

W =  (2.35) 

Keterangan : 

W   : Kadar air  (%) 

Ww : Berat air (ton) 

Ws : Berat batuan padat (ton) 

d. Kuat Geser Tanah 

Kekuatan geser tanah dibagi dalam dua komponen yaitu : 

1) Kekuatan kohesi yang tergantung dari macam tanah dan kepadatannya, tetap tidak 

tergantung dari tegangan vertikal yang bekerja pada bidang geseran. 

2) Kekuatan gesekan yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan vertikal yang 

bekerja pada bidang geseran. 

Dari kuat geser tanah didapatkan nilai sudut geser  tanah (δ) dan kohesi (c). Variabel ini 

nantinya untuk mengecek stabilitas dari desain Sand Pocket. 

e. Permeabilitas 

Permeabilitas  adalah  kemampuan   struktur  tanah  untuk  dapat  meresap air.  Tingkat 

permeabilitas suatu  bahan  biasanya  ditandai  dengan  angka koefisien   permeabilitas  dengan   
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satuan  crn/det.   Nilai   standar   permeabilitas dapat  digunakan   angka  rata-rata  yaitu  k  =  

1.10  x  10-2   crn/det  ( Dalam  tim Proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Merapi 

Yogyakarta,  1988).  Maka akan lebih baik jika di lakukan pengujian berdasar standar yang 

berlaku. 

2.2.6 Analisis Bangunan Sand Pocket 

Memasuki tahapan terakhir yaitu perencanaan Sand Pocket, pada tahap terakhir ini ada 

beberapa tahapan yang harus dikerjakan antara lain, (1) Perencanaan tinggi Main Dam; (2) 

Perencanaan Sub Dam dan bangunan pelengkap; (3) Perhitungan stabilitas geser, guling dan 

penurunan yang terjadi pada bangunan; (4) Kontrol terhadap tebal lantai dan rembesan. 

Perhitungan ini menggunakan SNI 2815:2015 dan Pd T-14-2004-A. Penggunaan dua sumber 

karena saling terkait serta ada beberapa perhitungan yang tidak dijelaskan di SNI 2815:2015 

namun ada di Pd T-14-2004-A, sehingga masih perlu menggunakannya. 

a. Perencanaan Bendung Utama 

Perhitungan tinggi tanggul pada bangunan Sand Pocket dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

𝑄 = 2
15 𝐶 2𝑔[3𝐵 + 2𝐵 ]ℎ      (2.36) 

 

Gambar 2. 3 Bagian Peluap Penahan Sedimen 

(Sumber : SNI 2851-2015) 

𝑄 = 2
15 𝐶 2𝑔[3𝐵 + 2𝐵 ]ℎ   

Keterangan 
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B1  : lebar dasar peluap (m);  

B2  : lebar muka air di atas peluap (m);  

C  : koefisien peluapan (0,60 – 0,66);  

g  : percepatan gravitasi (m/s2; diambil 9,8 m/s2);  

h3  : tinggi muka air di atas peluap (m);  

Q  : debit desain (m3/s). 

m2  : Kemiringan sayap Main Dam 

Sebagai perbandingan dari maka diperlukan perhitungan debi desain. Rumus menghitung 

besar debit desain (Qd) adalah : 

𝑄𝑑 = (1 + 𝛼)𝑄  (2.37) 

Keterangan : 

Qd : debit desain (m3/det) 

α : konsentrasi sedimen 

Q0 : debit banjir rencana (m3/det) 

b. Tinggi Jagaan, ditentukan dengan menggunakan tabel berikut : 

Tabel 2. 10 Tinggi Jagaan Pada Peluap (SNI 2815:2015) 

Debit Desain 

(m3/s) 
50 50 - 100 100 - 200 200 - 500 500 – 2000 

Tinggi Jagaan 

(m) 
0,6 0,8 1 1,2 1,5 

 

Setelah mengetahui tinggi jagaan rencana, maka perlu merencanakan beberapa bagian 

lain yang ada pada Main Dam sebagai berikut : 

c. Tinggi air diatas peluap (h3)  

Untuk menghitung limpasan air di atas peluap, dengan menggunakan rumus : 

𝑄 = 𝑚  𝑥 
2

15
 𝑥 𝐶 2𝑔 3𝐵 + 2𝐵 )𝐻 /                                 (2.45) 

Keterangan : 
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Q : debit rancangan (m3/det) 

C : koefisien debit (0,6 – 0,66) 

g : percepatan gravitasi (9,81 m/det2) 

H3 : tinggi muka air di atas peluap (m) 

m2 : kemiringan tepi peluap (0,5) 

B1 : lebar peluap bagian bawah (m) 

B2 : lebar muka air di atas peluap (m) = (B1 + 2 m Hw) (2.48) 

 

 
Gambar 2. 4 Potongan melintang  

(Sumber : SNI 2851-2015) 

d. Lebar peluap mercu Main Dam, 

Mercu Main Dam diperhitungkan berdasarkan stabilitas dan kemungkinan rusak akibar 

aliran debris serta berdasarkan jenis material dan aliran yang melaluinya. Perhatikan tabel 

berikut : 

Tabel 2. 11 Lebar mercu peluap (SNI 2851:2015) 

Sedimen Sifat Hidraulik Aliran Lebar Mercu, 
b (m) 

Pasir dan kerikil atau 
kerikil dan batu-batu kecil 

Gerakan mandiri (lepas) 1,5 – 2 

Batu-batu besar Gerakan massa (debris flow) 3 - 4 

 

e. Kedalaman Pondasi 

Untuk menghitung kedalaman pondasi dapat menggunakan rumus : 
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𝑑 =  
1

3
𝑠

𝑑
1

4
 (𝐻 + 𝐻 )                                                            (2.46) 

Keterangan : 

He : tinggi efektif Main Dam (m) 

Hw/ H3 : tinggi muka air di atas peluap (m) 

f. Kemiringan Hulu Bendung Utama  

Untuk menhitung kemringan bagian hulu Main Dam <15 m berdasarkan rumus : 

(1 + α)𝑚 + [2(𝑛 + β) + 𝑛(4α + γ) + 2αβ]𝑚 − (1 + 3α) + αβ(4n + β) +

γ(3nβ + β + n ) = 0                    (2.47) 

𝛼 =
ℎ + 𝐹

ℎ
                                                                                                  (2.48) 

𝛽 =
𝑏

ℎ
                                                                                                         (2.49) 

𝛾 =
𝛾

𝛾
                                                                                                        (2.50) 

Keterangan : 

α : rasio tinggi peluapan dan tinggi bendung utama (h3/h);  

β : rasio panjang dasar peluap dan tinggi bendung utama (b1/h);  

γ : rasio γc dan γ0 (γc/ γ0);  

γc : berat isi bendung utama;  

γ0 : berat isi aliran (besarnya kira-kira 1,0 – 1,2 ton /m3); 

m : kemiringan tubuh bendung bagian hulu;  

n : kemiringan tubuh bendung bagian hilir; 

 
Gambar 2. 5 Notasi Pada bendung utama 

(Sumber : SNI 2851-2015) 
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Keterangan :  

b2 : lebar mercu bendung utama;  

b2’  : lebar dasar bendung utama;  

h : tinggi total bendung utama;  

h1” : tinggi muka air di hilir bendung utama;  

h3  : tinggi muka air di atas peluap;  

hs : tinggi sedimen dari dasar bendung utama;  

m : kemiringan tubuh bendung bagian hulu;  

n  : kemiringan tubuh bendung bagian hilir; 

g. Kemiringan Hilir Bendung Utama  

Kemiringan hilir ditentukan agar aliran tidak menyusur permukaan bagian hilirnya, 

perbandingan tegak dan datar 1:0,2 maksimum 1:0,0 (tegak). (SNI 2815:2015) 

h. Sayap Main Dam 

Kemiringan sayap ditentukan oleh JICA (1985) dengan nilai 2:1 

 

Gambar 2. 6 Penetrasi Sayap (JICA, 1985) 

Lebar sayap, harus diperhitungkan terhadap gaya tumbukan aliran debris maka lebar 

mercu sayap diambil sama dengan lebar mercu peluap. Penetrasi sayap, karena tanah pada 

tebing tebing mudah tergerus maka sayap direncanakan masuk ke dalam tebing minimal = 2,0 

m. 

i. Sub Dam dan Bangunan Pelengkap 

Sub Dam berfungsi untuk mencegah pondasi dam dan dasar sungai di hilir dari gerusan 

dan penurunan yang disebabkan oleh terjunan air dan sedimen yang melalui Main Dam.  
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Gambar 2. 7 Stereometri bendung pengendali dasar sungai 

(Sumber :Pd T-12-2004) 
 

1) Lebar dan tebal peluap Sub Dam, direncanakan sesuai dengan perhitungan lebar dan 

tebal peluap Main Dam. 

2) Tinggi Sub Dam, digunakan rumus rumus : 

ℎ = 𝑠
𝑑 (ℎ) (2.51) 

Keterangan : 

h : tinggi total Main Dam (m) 

3) Kemiringan tubuh Sub Dam, sama dengan kemiringan tubuh pada Main Dam. 

4) Kedalaman pondasi Sub Dam, sama dengan kedalaman pondasi Main Dam. 

5) Konstruksi sayap Sub Dam, sama dengan konstruksi sayap Main Dam. 

6) Tebal lantai terjun dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Koefisien (0,1 – 0,2) apabila lantai kolam olak tanpa sub dam koefisien yang 

dipakai 0,2; dan apabila kolam olak memakai sub dam koefisien yang dipakai 0,1. 

𝑡 = (0,1 𝑎𝑡𝑎𝑢 0,2) 𝑥 (0,6ℎ + 3ℎ − 1)                                    (2.51) 

Keterangan :  
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h1  : tinggi dari lantai permukaan sampai mercu Main Dam (m) 

Hw : tinggi muka air di atas peluap (m) 

7) Panjang lantai terjun atau panjang kolam olak, merupakan jarak antara Main Dam 

dan Sub Dam, dengan syarat tinggi Main Dam < 15 m, dapat ditentukan dengan :  

𝐿 = 𝑙𝑤 + 𝑥 + 𝑏  (tinggi Main Dam <15)   (2.52) 

𝑙𝑤 = 𝑣
(

      (2.53) 

𝑣 =         (2.54) 

𝑥 = 𝛽 ℎ𝑗        (2.55) 

ℎ𝑗 = 1 + 8𝐹 − 1       (2.56) 

ℎ " =         (2.57) 

𝑣 = 2𝑔(ℎ + ℎ )      (2.58) 

𝐹 =
"
        (2.59) 

ℎ = ℎ𝑗 − ℎ        (2.60) 

Keterangan : 

b1 : lebar sayap sub bendung (m);   

β  : koefisien, besarnya antara 4.5 - 5.0;  

F1 : angka Froude aliran pada titik terjunan;  

g : percepatan gravitasi (m2s);  

h1 : tinggi bendung utama dari lantai kolam olak (m);  

h1’ : tinggi ambang sub bendung (m);  

h2 : tinggi muka air di atas peluap sub bendung (m);  

h3 : tinggi muka air di atas peluap bendung utama (m);  

hj : tinggi loncatan hidraulik (m);  

L : jarak bendung utama dan sub bendung (m);  

lw : panjang terjunan dari mercu bendung utama (m);  

q0  : debit per meter pada peluap (m3/s/m);  

q1 : debit aliran tiap meter lebar pada titik jatuh terjunan (m3/s/m);  
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v0 : kecepatan aliran di atas pelimpah bendung utama (m/s);  

v1 : kecepatan jatuh pada terjunan (m/s);  

x : panjang olakan (m). 

8) Perhitungan lubang drainase 

Untuk menentukan jumlah lubang drainase menggunakan debit aliran, persamaan 

yang digunakan untuk perhitungan adalah sebagai berikut : 

𝑄 = 2𝐶𝑑. 𝐴. 2𝑔. ℎ
,

          (2.60.a) 

𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎  

𝐴 =
. . .

           (2.60.b) 

𝐶𝑑 =
. . .

           (2.60.c) 

Keterangan : 

Q : debit desain (m3/s) 

A : luas lubang drainase (m2) 

g : percepatan gravitasi (9,8 m/s) 

Cd : koefisien debit 

Ho : rencana tinggi dari puncak mercu bagian hulu bendung utama hingga titik 

tengah drainase 

Setelah mendapatkan luas seluruh lubang drainase, selanjutnaya akan dibagi 

dengan luas lubang perdrainase untuk mendapatkan jumlah lubangnya.  

2.2.7 Stabilitas Geser, Guling dan Penurunan  

Stabilitas Main Dam harus diperhitungkan dalam tiga keadaan yaitu pada saat banjir, 

kondisi air normal dan kondisi gempa.  

a. Gaya-gaya yang bekerja 

Gaya-gaya yang bekerja antara lain : (1) Berat sendiri (W); (2) Tekanan air statik (P); (3) 

Tekanan sedimen (Ps); (4) Gaya angkut (U); (5) Gaya inersia saat gempa (I); (6) Tekanan air 

dinamik (Pd). Gaya-gaya untuk keadaan normal dan banjir dapat dilihat pada tabel berikut. 



45 
 

 
 

Tabel 2. 12 Gaya-gaya yang bekerja pada bangunan penahan sedimen untuk tinggi 

<15 m pada keadaan normal dan banjir 

 

Sumber : SNI 2851:2015 Desain Bangunan Penahan Sedimen 
 
 

Tabel 2. 13 Gaya-gaya yang bekerja pada bangunan penahan sedimen untuk tinggi >15 m 
pada keadaan Normal. 

 
Sumber : SNI 2851:2015 Desain Bangunan Penahan Sedimen 
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Tabel 2. 14 Gaya-gaya yang bekerja pada bangunan penahan sedimen untuk tinggi >15 m 
pada keadaan Banjir. 

 
Sumber : SNI 2851:2015 Desain Bangunan Penahan Sedimen 

 

 

Gambar 2. 8 Gaya-gaya yang bekerja di Main Dam 
(Sumber : SNI 2851:2013 Desain Bangunan Penahan Sedimen) 

Keterangan :  

b2  : lebar sayap bendung utama;     

b2’  : lebar dasar bendung utama;     

h  : tinggi total bendung utama;      

hs  : tinggi sedimen;         

I1, I2, I3 : gaya inersia akibat gempa;     

Ph1, Ph2  : tekanan hidrostatik arah horizontal;     
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 Psv  : tekanan tanah/sedimen arah vertikal;  

Psh  : tekanan tanah/sedimen arah horizontal;  

Pv1, Pv2, Pv3 : tekanan hidrostatik arah vertikal;    

U1, U2  : gaya ke atas (uplift);  

W1, W2, W3 : gaya akibat berat sendiri. 

1) Menghitung berat sendiri (W), menggunakan rumus : 

W = γc x A (2.61) 

Keterangan : 

W : berat sendiri per meter 

γc : berat volume bahan ( beton 2,4 ton/m3 dan pasangan batu 2,2 ton/m3) 

A : volume per meter 

 

2) Menghitung tekanan air statik 

P = γ0 . Hw (2.62) 

Keterangan : 

P  : tekanan air statik horizontal pada titik sedalam Hw (ton/m3) 

γ0  : berat volume air (1 ton/m3) 

Hw : kedalaman air (m) 

 

3) Tekanan sedimen (Pe) 

Pev = γsi . he   (2.63) 

Peh = Ce . γsi . he    (2.64) 

 

Keterangan :  

Pev  : gaya tekan vertikal sedimen (ton/m2) 

Peh : gaya tekan horizontal sedimen (ton/m2) 

γsi : berat volume sedimen dalam air (1,5 – 1,8 ton/m2) 

Ce : koefisien gaya tekan tanah aktif (0,3) 
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he : tinggi sedimen (m) 

4) Gaya angkat (U) 

𝑈 = 𝐻 −
𝐿𝑥

∑ 𝐿
𝑥 ∆𝐻                                                                                         (2.65) 

Dimana :  

Ux  : gaya angkat pada titik x (ton/m2) 

Hx : tinggi muka air hulu sampai dengan titik x (m) 

Lx  : jarak ke titik x (m) 

ΔH : beda tinggi muka air hulu dengan muka air hilir (m) 

ΣL : panjang rembesan (m) 

Untuk Lane   :  ΣL = 1/3 ΣL + ΣV (2.66) 

Untuk Blight :  ΣL= ΣH + ΣV (2.67) 

 

5) Gaya inersia saat gempa (I) 

I = k x W (2.68) 

Dimana : 

I : gaya inersia oleh gempa (ton/m2) 

k : koefisien gempa (0,10 – 0,12) 

W : berat sendiri dam per meter (t) 

 

6) Tekanan air dinamik (Pd) 

Px = C x γ0 x K x h0  (2.69) 

𝐶 =  
𝐶𝑚

2

ℎ𝑥

ℎ𝑜
2 −

ℎ𝑥

ℎ𝑜
                                                                                    (2.70) 

𝑃 =  𝜂 𝑥 
𝐶𝑚

2
 𝑥 𝛾  𝑥 𝐾 𝑥 ℎ  𝑥 sec 𝜃                                                            (2.71) 

ℎ = 𝜆 𝑥 ℎ                                                                                                           (2.72) 

Keterangan : 

Px  : gaya tekan air dinamik pada titik x (ton/m2) 

Pd : gaya tekan air dinamik total dari muka air ke titik x (ton/m2) 
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γ0 : berat volume air (1/m3) 

K : koefisien seismik (0,12) 

h0 : kedalaman air dari muka air sampai dasar pondasi (m) 

hx : kedalaman air dari muka air sampai titik x (m) 

hd : jarak vertikal x sampai Pd 

Cm : diperoleh dari tabel, fungsi dari sudut θ 

Θ : sudut antara kemiringan Sand Pocket dan sisi tegak 

η,λ : koefisien yang diperoleh dari grafik 

C : koefisien tekanan air dinamik 

b. Stabilitas Main Dam pada kondisi normal 

Stabilitas Main Dam pada saat kondisi normal harus diperhitungkan karena pada saat 

kondisi aliran normal akan terjadi tumbukan pada dinding bagian hulu Main Dam oleh aliran 

debris, oleh sebab itu maka gaya tumbukan tersebut perlu diperhitungkan dalam perencanaan 

Main Dam  

1) Stabilitas terhadap guling dianalisa menggunakan persamaan berikut : 

𝑆𝑓 =  
∑ 𝑀

∑ 𝑀
> 1,2                                                                                            (2.73) 

Keterangan  : 

Mt : Momen tahan (m) 

Mg : Momen guling (m) 

 

2) Stabilitas terhadap geser menggunakan persamaan : 

𝑆𝑓 =  
𝑓 ∑ 𝑉

∑ 𝐻
> 1,2                                                                                                (2.74) 

Keterangan : 

f : koefisien antara bangunan dengan tanah dasar = 0,75 

ΣV : jumlah gaya gaya vertikal (ton) 

ΣH : jumlah gaya gaya horizontal (ton) 

3) Kontrol terhadap penurunan (tergazhi) menggunakan persamaan berikut : 

𝑄 = 1,3 .  𝐶 . 𝑁 + ℎ  . 𝛾 . 𝑁  +  0,4𝐵  . 𝛾 . 𝑁  (2.75) 
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Keterangan :  

Qult  : daya dukung ultimate tanah (ton/m2) 

γ : berat jenis tanah (ton/m2) 

B2 : lebar dasar Main Dam (m) 

Ø : sudut geser 

Sedangkan tegangan yang terjadi akibat beban dapat dihitung dengan bersamaan berikut ini. 

Q /  =
∑ 𝑉

𝐵2
1 ±

∑ 𝑉

𝐵2
>  𝑄                                                                   (2.76) 

Keterangan : 

e : eksentrisitas gaya akibat berat Main Dam (m) 

e : x – ½ B2  (2.77) 

𝑥 =  
∑ ∑

∑
                                                                                                          (2.78)  

Syarat : 

1/3 B2  ≤  x  ≤  2/3 B2 dan e < 1/6 B2 

4) Stabilitas Main Dam akibat terjadi gempa 

Stabilitas Main Dam akibat terjadi gempa pada kondisi debit normal harus diperhitungkan 

dengan gaya-gaya yang bekerja akibat gaya gempa dapat dilihat pada gambar 2.24 berikut. 

Gaya gempa yang bekerja dapat dihitung dengan persamaan berikut. 

H = k x W (2.79) 

Keterangan : 

H : Gaya gempa (ton) 

k : koefisien gempa  

W : berat konstruksi 

c. Stabilitas Main Dam pada kondisi banjir 

Pada saat terjadi banjir, Main Dam dipengaruhi oleh beberapa gaya yaitu (1) Gaya akibat 

berat sendiri konstruksi; (2) Gaya akibat tekanan air statik; (3) Gaya akibat tekanan tanah 

sedimen; (4) Gaya akibat tekanan air ke atas (uplift pressure). Akibat pengaruh gaya-gaya 

tersebut maka tubuh Main Dam harus aman antara lain terhadap beberapa kondisi, yaitu (1) 
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Guling; (2) Geser; dan (3) Penurunan (settlement). Dimana angka keamanan harus melebihi 

dari yang diisyaratkan.  

1) Stabilitas terhadap guling dianalisa menggunakan persamaan berikut : 

𝑆𝑓 =  
𝑀

𝑀
> 1,2                                                                                                       (2.80) 

Keterangan  : 

Mt = Momen tahan (m) 

Mg = Momen guling (m) 

2) Stabilitas terhadap geser menggunakan persamaan : 

𝑆𝑓 =  
𝑓 ∑ 𝑉

∑ 𝐻
> 1,2                                                                                                     (2.81) 

Keterangan : 

f = koefisien antara bangunan dengan tanah dasar  

ΣV = jumlah gaya gaya vertikal (ton) 

ΣH = jumlah gaya gaya horizontal (ton) 

3) Kontrol terhadap penurunan (tergazhi) menggunakan persamaan berikut : 

𝑄 = 1,3 .  𝐶 . 𝑁 + ℎ  . 𝛾 . 𝑁  +  0,4𝐵  . 𝛾 . 𝑁  (2.82) 

Keterangan :  

Qult  : daya dukung ultimate tanah (ton/m2) 

γ : berat jenis tanah (ton/m2) 

B2 : lebar dasar Main Dam (m) 

Ø : sudut geser 

Sedangkan tegangan yang terjadi akibat beban dapat dihitung dengan bersamaan berikut 

ini: 

Q /  =
∑ 𝑉

𝑏 ′
1 ±

6𝑒

𝑏 ′
>  𝑄                                                                          (2.83) 

Keterangan : 

e : eksentrisitas gaya akibat berat Main Dam (m) 

e : ½ B2  – x (2.84) 
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𝑥 =  
∑ ∑

∑
                                                                                                  (2.85)  

Syarat : 

1/3 b2’ ≤ x ≤ 2/3 b2’ dan e < 1/6 b2’ 

Stabilitas Main Dam saat kondisi banjir akibat terjadi gempa harus diperhitungkan dengan 

gaya-gaya yang bekerja dapat dilihat pada gambar 2.24. Gaya gempa yang bekerja dapat 

dihitung dengan persamaan berikut. 

H = k x W (2.86) 

Keterangan : 

H : Gaya gempa (ton) 

k : koefisien gempa (1,5) 

W : berat konstruksi
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Hasil dari analisis yang dilakukan berdasarkan data yang ada menghasilkan kesimpulan 

antara lain: 

1) Kali Woro merupakan salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Letak kali 

woro berada di kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Titik lokasi perencanaan Sand Pocket berada 

di kawasan hilir kali Woro. Maka untuk pengukuran luas DAS dimulai dari titik lokasi Sand 

Pocket. Setelah pengolahan peta menggunakan aplikasi maka luas SUB - DAS di kali woro 

yang didapatkan adalah sebesar 20,75 km2 dengan panjang sungai 37,55 km;  

2) Untuk mendapatkan debit banjir rancangan membutuhkan 3 stasiun penakar hujan yang 

berada di dekat DAS. Stasiun penakar hujan yang digunakan adalah Sta. Deles, Sta. 

Bronggang, dan Sta. Karangnongko. Dari ketiga stasiun hujan tersebut diuji menguunakan uji 

sebaran Kolmogorov Smirnov kemudian setelah sesuai data tersebut diolah menggunakan 

metode Polygon Thiessen untuk mendapatkan curah hujan efektif. Besaran curah hujan efektif 

tersebut digunakan untuk mencari debit banjir rancangan menggunakan metode HSS 

Nakayasu. Besaran debit yang dicari adalah kala ulang 50 tahunan. Maka hasil debit banjir 

rancangan dengan kala ulang 50 tahunan (Q50) sebesar 123,4 m3/s. Dari debit banjir yang telah 

diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung dimensi Sand Pocket; 

3) Berdasarkan debit banjit yang didapatkan dan berbagai parameter yang lain dimensi 

bangunan Sand Pocket yang diperoleh yaitu tinggi Main Dam 3,5 m; lebar mercu peluap 1,5 

m; lebar dasar main dam 3,95 m; total tinggi jagaan 2,75 m; kemiringan hulu (m) 0,5; 

kemiringan hilir (n) 0,2; kedalaman pondasi 1,4 m. Pada bagian kolam olak, panjang kolam 

olak 27 m dengan tebal lantai 0,6 m. Untuk Sub Dam yaitu: tinggi Sub Dam 1,1 m; lebar mercu 

1,5 m; kedalaman pondasi 1.4 m dengan kemiringan hulu (m) 0,5 dan kemiringan hilir (n) 0,2. 
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Sedangkan untuk dinding tepi yaitu : tinggi dinding tepi 6,25 dengan dibagi menjadi 2 trap 

yaitu 4 m dan 2,25 m. lebar ketebalan dinding 0,4 dengan kemiringan hulu (m) 0,15 dan 

kemiringan hilir (n) 0,32. 

4) Dimensi Sand Pocket yang didapatkan kemudian dicek stabilitasnya. Pembagian 

stabilitasnya antara lain: a) Stabilitas Sand Pocket saat kondisi Normal; b) Stabilitas Sand 

Pocket saat kondisi banjir; c) Stabilitas Sand Pocket saat kondisi Gempa. 

Stabilitas Sand Pocket saat kondisi normal menghasilkan menghasilkan nilai – nilai 

yaitu: 1) Stabilitas terhadap geser dinyatakan aman dengan nilai 4,08 nilai tersebut memenuhi 

syarat yaitu lebih dari 1,5; 2) Stabilitas terhadap guling dinyatakan aman dengan nilai sebesar 

8,48 nilai tersebut memenuhi syarat yaitu lebih dari 1,2; 3) Stabilitas terhadap penurunan tanah 

dinyatakan aman dengan nilai 4,75 dalam kondisi maksimal dan 7,91 dalam kondisi tersebut 

memenuhi syarat yaitu nilai tersebut tidak melebihi dari faktor aman sebesar 62,7.  

Stabilitas Sand Pocket saat kondisi banjir menghasilkan menghasilkan nilai – nilai 

yaitu: 1) Stabilitas terhadap geser dinyatakan aman dengan nilai 2,43 nilai tersebut memenuhi 

syarat yaitu lebih dari 1,5; 2) Stabilitas terhadap guling dinyatakan aman dengan nilai sebesar 

3,86 nilai tersebut memenuhi syarat yaitu lebih dari 1,2; 3) Stabilitas terhadap penurunan tanah 

dinyatakan aman dengan nilai 11,41 dalam kondisi maksimal dan 4,14 dalam kondisi tersebut 

memenuhi syarat yaitu nilai tersebut tidak melebihi dari faktor aman sebesar 62,7.  

Stabilitas Sand Pocket saat kondisi gempa menghasilkan menghasilkan nilai – nilai 

yaitu: 1) Stabilitas terhadap geser dinyatakan aman dengan nilai 2,01 nilai tersebut memenuhi 

syarat yaitu lebih dari 1,5; 2) Stabilitas terhadap guling dinyatakan aman dengan nilai sebesar 

5,03 nilai tersebut memenuhi syarat yaitu lebih dari 1,2; 3) Stabilitas terhadap penurunan tanah 

dinyatakan aman dengan nilai 6,63 dalam kondisi maksimal dan 6,02 dalam kondisi tersebut 

memenuhi syarat yaitu nilai tersebut tidak melebihi dari faktor aman sebesar 62,7. 
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5.2 SARAN 

Adapun saran- saran yang bisa penulis sampaikan antara lain : 

1) Hasil pada pengecekan stabilitas lantai terjun Sand Pocket terhadap gaya angkat tidak 

memenuhi faktor aman sehingga perlu tambahan grouting tabir kedap air dibawah Main 

Dam sedalam 7 m untuk memenuhi faktor aman. Tambahan grouting tabir kedap air ini 

untuk mencegah rembesan masuk lebih jauh kedalam struktur; 

2) Pengecekan stabilitas lantai terjun terhadap gaya angkat sebaiknya dilakukan untuk 

memastikan rencana Main Dam sudah masuk kategori aman; 

3) Perlu mengetahui lapisan tanah yang berada di lokasi, untuk memastikan perlu dilakukan 

perkuatan atau tidak agar stabilitas bangunan tetap aman;
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