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Abstract: Along with the times, ITERA has increased the number of enthusiasts 

and the number of new student admissions. This makes the ITERA campus 

experience developments in terms of facilities and infrastructure. The problem 

arises when there is rain with high enough rainfall and the rainwater does not enter 

the ground (infiltration) and there is no proper disposal system, so that it will 

become runoff on the ground surface, causing inundation in a larger capacity called 

flooding. . Of course, to overcome this requires proper drainage planning. The 

calculation of regional rainfall using the arithmetic method with the results of the 

frequency analysis using the log person III method. The channel discharge 

calculation uses the Rational Method. The channel cross section that is planned is a 

rectangular channel with dimensions of 60 cm width and 80 cm height, and in this 

drainage plan 9 units of box culvert are planned with dimensions of 60 cm x 60 cm 

x 100 cm. Rainfall data analysis, field data and channel cross-section calculation 

results are included in the planning in the HEC-RAS (Hydrologic Engineering 

Center - River Analysis System) application. The analysis results show that the 

channel discharge is 0.3083 m³ / s. Budget analysis in making this drainage is IDR 

1,660,000,000.00 
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Abstrak: Seiring dengan perkembangan zaman, ITERA mengalami peningkatan 

jumlah peminat dan jumlah penerimaan mahasiswa baru. Ini membuat kampus 

ITERA mengalami perkembangan dalam segi sarana dan prasarana. Permasalahan 

muncul ketika terjadinya hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi dan air hujan 

tersebut tidak masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan tidak ada sistem pembuangan 

yang baik, sehingga akan menjadi limpasan di permukaan tanah, hal itu 

menyebabkan genangan yang dalam kapasitas lebih besar disebut banjir. Tentunya 

untuk mengatasi ini diperlukan perencanaan drainase yang tepat. Perhitungan curah 

hujan wilayah menggunakan metode aritmatik dengan didapatkan hasil analisis 

frekuensi adalah menggunakan metode log person III. Perhitungan debit saluran 

menggunakan Metode Rasional. Penampang saluran yang direncanakan adalah 

saluran berbentuk persegidengan dimensi lebar 60 cm dengan tinggi 80 cm, dan 

pada perencanaan drainase ini juga direncanakan box culvert sebanyak 9 unit 

dengan dimensi 60 cm x 60 cm x 100 cm.  Analisis data hujan, data lapangan dan 

hasil perhitungan penampang saluran dimasukkan kedalam perencanaan pada 

aplikasi HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System). Hasil 

analisis menunjukan debit saluran sebesar 0,3083 m³/s. Analisis anggaran biaya 

dalam pembuatan drainase ini sebesar Rp 1.660.000.000.00. 

Kata Kunci : Itera, Drainase, Rasional, Hec-ras, Rancangan Anggaran Biaya 
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1. PENDAHULUAN 

Kampus ITERA termasuk ke dalam Provinsi Lampung, dimana curah hujan 

cukup tinggi. Karena curah hujan yang tinggi dan berdasarkan siklus air, air 

hujan turun ke bumi kemudian meresap ke dalam tanah, dan mengalir 

menuju hilir. Sedangkan air yang tidak meresap ke dalam tanah dapat 

menyebabkan genangan air di badan jalan. Pada saat musim hujan 

menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lingkungan. Salah satu ruas 

jalan yang menjadi perhatian saya yaitu ruas jalan yang menghubungkan 

bundaran kedua setelah masuk ke ITERA melalui Gerbang Barat hingga 

Embung D. Karena pada ruas jalan ini banyaknya genangan air ketika hujan 

serta tidak berfungsinya saluran yang menjadi alat untuk membawa air ke 

tempat penampungan akhir seperti embung 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Drainase 

Menurut Suripin (2004), drainase yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu 

drainage mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air. Secara umum, drainase dapat didefinisikan sebagai suatu 

tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air 

hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau 

lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. 

 

2.2  Analisis Hidrologi 

Analisis hidrologi merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk 

merencanakan besarnya sarana penampungan dan pengaliran. Hal ini 

diperlukan untuk dapat mengatasi aliran permukaan yang terjadi agar tidak 

mengakibatkan terjadinya genangan. 

 

2.2.1  Curah Hujan 

Ada 3 (tiga) macam metode yang berbeda dalam menentukan tinggi curah 

hujan rata-rata pada areal tertentu dari angka-angka curah hujan di beberapa 

titik pos penakar atau pencatat. (Soemarto, CD. 1995). 

1. Metode Rata - Rata Aljabar 

Merupakan metode yang paling sederhana dalam perhitungan hujan 

kawasan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua penakar hujan 

mempunyai pengaruh yang setara. Cara ini cocok untuk kawasan dengan 

topografi rata atau datar, alat penakar tersebar merata/ hampir merata, dan 

harga individual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga rata-ratanya. 

Hujan kawasan diperoleh dari persamaan berikut : 

𝑅𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
(𝑅1 +  𝑅2+ . . + 𝑅𝑛)

𝑛
 

Dimana: 

Rrata – rata  = Hujan rata-rata DAS/catchment area (mm) 

R1, R2, Rn  = Hujan yang tercatat di stasiun 1,2,n (mm) 

n   = Jumlah stasiun hujan 

2. Metode Poligon Thiessen 

Metode ini dikenal juga sebagai metode rata rata timbang (weighted mean). 

Cara ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh pos penakar hujan 

untuk mengakomodasi ketidak seragaman jarak. Hasil metode poligon 

Thiessen lebih akurat dibandingkan dengan metode rata-rata aljabar. Cara 

ini cocok untuk daerah datar dengan luas 500 - 5.000 km2, dan jumlah pos 

penakar hujan terbatas dibandingkan luasnya. 
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𝑃 =
𝑃1𝐴1+𝑃2𝐴2+𝑃3𝐴3+⋯+𝑃𝑛𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+𝐴3+⋯+𝐴𝑛
  

Keterangan : 

Ρ = Curah hujan maksimum rata-rata (mm) 

n = Jumlah pos penakar hujan 

PI,P2,...,Pn = Curah hujan yang tercatat pada pos 1,2,... ,n (mm) 

A1, A2,...,An = Luas daerah pada poligon 1,2,... ,n (km2) 

3. Metode Isohiet 

Metode ini merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan hujan 

rata-rata, namun diperlukan keahlian dan pengalaman. Cara ini 

memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap tiap pos penakar hujan. 

 

2.2.2 Analisis Frekuensi 

Tujuan analisis frekuensi data hidrologi adalah berkaitan dengan besaran 

peristiwa-peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya 

melalui penerapan distribusi kemungkinan. Data hidrologi yang di analisis 

diasumsikan tidak bergantung (independent) dan terdistribusi secara acak 

dan bersifat stokastik (Suripin, 2004). 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai debit curah hujan 

menurut Suripin adalah sebagai berikut: 
 

1. Curah Hujan Maksimum 

Perhitungan curah hujan diambil dari rerata biasa atau disebut arithmetic 

mean. Curah hujan maksimum didapatkan dengan mengambil data paling 

maksimum dalam tahun tertentu, dalam penentuan curah hujan digunakan 

analisis frekuensi. Beberapa metode analisis frekuensi yang banyak 

digunakan dalam bidang hidrologi, antara lain: 

A. Distribusi Normal  

Distribusi Normal disebut pula Distribusi Gauss. Secara sederhana, 

persamaan distribusi normal dapat ditulis sebagai berikut 

XT = X + KT × S 

Dengan:  

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

tahunan  

X   =  Nilai rata-rata hitung variant  

S    =  Deviasi standar nilai variant  

KT =  Faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang. 

Nilai KT didapat dari nilai reduksi Gauss yang ditampilkan dalam Tabel 

berikut. 

B. Distribusi Log Normal  

Distribusi Log Normal menggunakan persamaan variabel acak Y = log X 

yang terdistribusi secara normal, sehingga X disebut Distribusi Log 

Normal. Adapun persamaan Distribusi Log Normal adalah:  

Y𝑇 = Y + K𝑇 × 𝑆       

Dengan:  

Y𝑇 =   Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode   ulang 

tahunan. 

Y   =  Nilai rata-rata hitung variat  

S    =   Deviasi standar nilai variat  

K𝑇 =  Faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang tahun periode 

ulang. Nilai K𝑇 dapat dilihat pada Tabel nilai variabel reduksi Gauss. 

 

C. Distribusi Log-Person III 

Pada persamaan Distribusi Log-Person III memliliki persamaan yang 



 

 

 

hampir sama dengan Distibusi Log Normal, yaitu sama-sama 

mengkonversikan ke dalam bentuk logaritma. Akan tetapi besarnya nilai 

K𝑇 tergantung dari kefisien kemencengan G. 
 

D. Metode Gumbel 

Distribusi Gumbel dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:   

XTr = X + 𝑆𝑥 × (0,78 𝑦 − 0,45)    

Dengan:   

𝑆𝑥 =  √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)

(𝑛 − 1)
 

𝑌 =  −( −𝐿𝑛 (
𝑇 − 1

𝑇
)) 

Dimana:   

XTr  = Curah hujan dengan kala ulang Tr tahun (mm)  

X  = Curah hujan maksimum rerata  

𝑆𝑥  = Simpangan baku  

𝑦  = Perubahan reduksi  

𝑛  = Jumlah data  

𝑥𝑖  = Data curah hujan (mm)  

𝑇  = Kala ulang dalam tahun  

Bentuk lain dari persamaan Gumbel adalah:  

XTr = X + 𝑆𝑥 .K       

Dengan:  

𝐾 =
𝑌𝑡−𝑌𝑛

𝑆𝑛
         

Dimana:  

K =  Konstanta  

𝑌 𝑡 = Reduksi sebagai dari fungsi probabilitas (Ireduced variete)  

𝑌𝑛 =  Reduced mean  

𝑆𝑛 =  Reduced standard 

 

Menurut Soewarno (1995), dalam statistik dikenal beberapa parameter 

yang berkaitan dengan analisis data yang meliputi rata-rata ( X ), standar 

deviasi (s), koefisien skewness (Cs), koefisien kurtosis (Ck) dan koefisien 

variasi (Cv). 

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛
 

 

𝐶𝑠 = [
𝑛 ∑(𝑙𝑜𝑔𝑋𝑖 − 𝑙𝑜𝑔𝑋)3

((𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆𝑥2)
] 

 

𝐶𝑘 =
𝑛2

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)𝑆𝑥4
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)4

𝑛

𝑖=1
 

 

 

𝐶𝑣 =  
𝑠

𝑥
 

 

 

2. Uji Keselarasan 
Uji keselarasan dimaksudkan untuk menetapkan apakah persamaan distribusi 
peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sample data 

yang dianalisa. Ada dua jenis keselarasan (Goodness of Fit Test), yaitu uji 

keselarasan Chi Kuadrat dan Smirnov Kolmogorof. 
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a. Uji Keselarasan Chi Kuadrat 
Uji keselarasan distribusi ini digunakan pengujian Chi-kuadrat yang dimaksud untuk 

menentukan apakah persamaan distribusi yang telah dipilih dapat mewakili 
distribusi statistik sampel data yang dianalisa. 

Persamaan Chi-Kuadrat menurut Soewarno (1995), yaitu: 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑓 − 𝐸𝑓)2

𝐸𝑓

𝐺

𝑖=1
 

 

b. Uji Keselarasan Smirnov Kolmogorov 

Uji keselarasan Smirnov Kolmogorov adalah uji beda antara data yang 

di uji normalitasnya dengan data normal baku. Konsep Dasar dari uji 

normalitas yaitu membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Kelebihan dari uji ini 

adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara 

satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji 

normalitas dengan menggunakan grafik. 
 

2.2.3.   Intensitas Curah Hujan   

Menurut (Suripin, 2004) Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air 

hujan per satuan waktu. Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan 

berlangsung, intensitasnya cenderung makin tinggi dan makin besar 

periode ulangnya makin tinggi pula intensitasya. Intensitas curah hujan 

dapat dihitung dengan beberapa rumus, salah satu rumus untuk mencari 

intensitas curah hujan adalah Rumus Mononobe.   

𝐼 =
R24

24
(
24

𝑇𝑐
)

2
3⁄  

2.2.4. Koefisien Pengaliran (C)  

Menurut (Suripin, 2004) Koefisien Pengaliran (C) didefinisikan antara 

puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor ini merupakan 

variabel yang paling menentukan hasil perhitungan debit banjir. 

2.2.5. Waktu Konsentrasi (tc)  

Menurut (Suripin, 2004), waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan 

oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari tititk terjauh sampai ke 

tempat keluaran DAS (titik control) setelah tanah menjadi jenuh dan 

depresi depresi kecil terpenuhi. 
Tc = to + td 

𝑡 = (
2

3
 𝑋 3,28 𝑋 𝐿

𝑛

√𝑠
) 

𝑡𝑑 =  
𝐿𝑠

60𝑣
 

2.2.6.   Debit Hujan  

Perhitungan debit hujan atau limpasan dapat dihitung dengan 

menggunakan metode rasional (Sosdarsono, 1987), metode ini sangat 

simpel dan mudah penggunaannya, namun penggunaannya terbatas untuk 

DAS dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 ha. 

𝑄 = 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 

2.3. Analisis Hidrolika 

2.3.1.  Debit Saluran 

Dalam perhitungan debit saluran, biasanya di gunakan persamaan kontinuitas. 

Adapun persamaan dapat di tulis sebagai berikut :  

 Q = V x A       

Dimana : 

Q = Debit aliran air (m 

V = Kecepatan aliran (m/s) 



 

 

 

A = Luasan daerah aliran (m/s) 

Perhitungan kecepatan aliran pada saluran dapat di hitung dengan 

menggunakan persamaan chezy yang kemudian di sempurnakan oleh 

manning sebagai berikut : 

𝑉 = 𝐶 𝑥√𝑅𝑆      

𝑣 =  
1

𝑛
𝑥 𝑅

2

3 𝑥 𝑆
1

2      

2.3.2  Penampang Saluran Drainase  

Dalam perencanaan saluran harus di usahakan dapat membentuk dimensi yang 

ekonomis. Dimensi saluran yang terlalu kecil akan menimbulkan permasalahan 

karena daya tampung yang tidak memadai.  

2.4. Rencana Anggaran Biaya 

2.4.1 Defini Rencana Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya adalah perkiraan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk 

tiap paket pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi. Perhitungan rencana 

anggaran biaya dilakukan berdasarkan gambar rencana, spesifikasi pekerjaan 

yang telah ditentukan, upah tenaga kerja, serta harga bahan dan alat. 

2.4.2 Analisis Harga Satuan 

Analisis harga satuan terdiri dari harga satuan pekerjaan serta harga satuan 

bahan dan upah. Harga satuan bahan dan upah pada setiap daerah cenderung 

berbeda-beda, maka dalam menghitung dan menyusun RAB suatu proyek 

diperlukan pedoman harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di pasaran dan 

lokasi pekerjaan. 

2.5  Aplikasi HEC-RAS 

Program Aplikasi HEC-RAS  

HEC-RAS merupakan program aplikasi untuk memodelkan aliran di sungai, 

River Analysis System (RAS), yang dibuat oleh Hydrologic Engineering Center 

(HEC) yang merupakan satu divisi di dalam Institute for Water Resources 

(IWR), di bawah US Army Corps of Engineers (USACE). HECRAS merupakan 

model satu dimensi aliran permanen maupun tak permanen (steady and unsteady 

one-dimensional flow model). HEC-RAS versi terbaru saat ini, versi 4.1, beredar 

sejak Januari 2010.   

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempatan di jalan raya ITERA yang berada pada 

Institut Teknologi Sumatera, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data data yang dikumpulkan dalam perencanaan ini dapat digolongkan 

menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan 

observasi ke lapangan. Data tersebut yaitu tata guna lahan serta kondisi 

saluran drainase alami pada daerah studi. 

A. Data Eksisting Lapangan 

Data yang telah diambil di lapangan akan digunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan drainase yang akan dilakukan. Data data yang diambil 

seperti panjang jalan, lebar jalan, kontur eksisting, serta situasional 

sekitar saluran rencana drainase. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan peralatan ukur lapangan yaitu waterpass.  

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan sebanyak 25 titik dengan 
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total panjang saluran sebesar 1517 m. Pada wilayah penelitian ini dibagi 

menjadi 4 wilayah (Skema) berdasarkan daerah tangkapan hujannya. 

Pembagian wilayah ini juga didasari oleh pola aliran yang berbeda 

dikarenakan elevasi tanah yang sangat berbeda dan daerah pembuangan 

terakhir yang berbeda. 

 
B. Kondisi daerah saluran drainase pada daerah penelitian 

Data berupa foto keadaan asli pada daerah penelitian seperti jaringan 

jalan, saluran drainase alami serta daerah sekitar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari instansi yang terkait 

dengan topik penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan adalah: 

A. Data Curah Hujan. 

Data meliputi hasil perhitungan dari stasiun penakar hujan di sekitar 

kawasan Kampus ITERA selama 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2019. 

Data didapatkan dari instansi terkait yaitu Balai Besar Wilayah Sungai 

(BBWS) Mesuji-Sekampung. Data hujan yang digunakan pada penelitian 

ini didapat dari stasiun hujan Stasiun Pahoman (PH.001), Stasiun 

Sukarame (PH.003), Stasiun Negara Ratu (PH.033) dan Stasiun Way 

Galih (PH.035). 

B. Data Rencana Pembangunan (Master Plan) ITERA 

Data rencana pembangunan didapatkan dari bagian pengelola 

pembangunan dan pengembangan Kampus ITERA. 

C. Data Topografi 

Data topografi wilayah Kampus ITERA didapatkan dari departemen 

bagian pengelolaan lahan kampus dan pemetaan. Data berupa peta yang 

berisikan garis-garis kontur wilayah Kampus ITERA yang 

menggambarkan perbedaan tinggi muka tanah setiap meter elevasinya, hal 

ini dapat digunakan untuk menentukan pola aliran air hujan yang jatuh 

pada kawasan tersebut. 

D. Data Harga Satuan Pekerjaan 

Harga satuan pekerjaan didapat dari instansi maupun pelaku profesional 

pada bidang konstruksi. 

 

3.3. Interpretasi Data 

3.3.1. Analisis Hidrologi 

1. Curah Hujan Maksimum 

Dalam penelitian ini digunakan Metode Rata-Rata Aljabar atau Aritmatik 

dalam mendapatkan nilai curah hujan regional. Metode tersebut dipilih 

karena daerah tangkapan hujan (catchment area) yang dipergunakan 

dalam perencanaan drainase jalan dalam kasus skema 9 ITERA tidaklah 

lebih dari 500 km2 

2.Intensitas Curah Hujan 

Pada perhitungan intensitas curah hujan digunakan Rumus Mononobe. 

Pemilihan metode perhitungan tersebut didasarkan dari data curah hujan 

yang didapat dari stasiun penakar hujan berupa data hujan harian. 

 



 

 

 

3.Waktu Konsentrasi 

Perhitungan waktu konsentrasi dihitung dari lamanya aliran air untuk 

mengalir dari titik kontur tertinggi daerah tangkapan hujan di sekitar 

wilayah perencanaan yang megarahkan aliran permukaan menuju saluran 

drainase yang direncanakan. 

4.Debit Rencana 

Metode yang digunakan dalam perencanaan debit saluran adalah Metode 

Rasional. Metode ini dipilih karena luasan daerah perencanaaan drainase 

tidak lebih dari 10 hektar. 

 

3.3.2   Analisis Hidrolika 

Perencanaan saluran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah saluran 

drainase jalan dengan jenis saluran terbuka dan tertutup. Adapun jenis 

saluran yang direncanakan adalah saluran dengan penampang persegi. 

3.3.3   Perhitungan RAB 

RAB merupakan suatu acuan atau metode penyajian rencana biaya yang 

harus dikeluarkan dari awal pekerjaan dimulai hingga pekerjaan tersebut 

selesai dikerjakan. Secara garis besar RAB terdiri dari 2 Komponen  utama 

yaitu, Volume pekerjaan dan Harga satuan pekerjaan. jika dirumuskan 

secara umum RAB merupakan total penjumlahan dari hasil perkalian 

antara volume suatu item pekerjaan dengan harga satuannya. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Analisis Hidrologi 

4.1.1  Analisis Curah Hujan 

Pada perhitungan curah hujan menggunakan persamaan diatas didapatkan 

curah hujan maksimum harian rata rata sebesar 55,515. 

4.1.2  Analisis Frekuensi 

Hasil perhitungan analisis frekuensi yang dilakukan dengan persamaan 

pada bab 2, maka hasil untuk dispersi statistik normal untuk stadar deviasi 

(Sx) 28,714, koefisien skewness (cs) 1,702, koefisien kurtois (Ck)7,41 dan 

koefisien variasi (Cv) 0,517, sedangkan untuk dispersi logaritmik untuk 

stadar deviasi (Sx) 0,201, koefisien skewness (cs) 0,501, koefisien kurtois 

(Ck) 4,26 dan koefisien variasi (Cv) 0,118. Serta hasil dari perhitungan 

untuk curah hujan rencana pada metode log person III di kala ulang 5 

tahun 72,9. 
 

4.1.3  Uji Kesesuaian Distribusi 

1. Uji Chi Kuadrat 

Setelah dilakukan perhitungan didapat Dk = 3 dan derajat signifikasi (ά) = 

5 %, diperoleh nilai chi kuadrat X2Cr hitung = 4, lebih kecil dari pada nilai 

chi kuadrat X2Cr d tabel yaitu 7,815. Maka hasil uji kesesuaian distribusi 

dapat diterima. 
 

2. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Pengujian data menggunakan uji Smirnov- Kolmogorov dengan menguji 

data untuk derajat kepercayaan sebesar 5% (lima persen) dan dengan 

jumlah data sebanyak 10 tahun. Sehingga nilai dari Δkritis haruslah lebih 

kecil dari 0.41. Hasil data yang diperoleh dari perhitungan didapatkan nilai 

delta maksimum adalah sebesar 0,202 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan telah sesuai dengan distribusi teoritis. 
 

4.1.4  Waktu Konsentrasi 

Dalam mencari waktu konsentrasi kita harus menggunakan komponen data 
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yang tertera pada rumus diatas, karena ada 4 skema maka dicari waktu 

konsentrasi pada semua skema. 

 

  
tc 

(Menit) 
to (Menit) 

td 

(Menit) 

L 

(m) 

Ls 

(m) 

V 

(m/s) 
n S 

Skema 

1 
5,689999 4,9299985 0,76 30 68,4 1,5 0,017 0,05117 

Skema 

2 
7,235044 6,2061556 1,028889 30 92,6 1,5 0,017 0,03229 

Skema 

3 
16,12698 8,1114283 8,015556 30 721,4 1,5 0,017 0,0189 

Skema 

4 
16,34842 10,781749 5,566667 30 501 1,5 0,017 0,0107 

 

4.1.5  Intensitas Curah Hujan 

Pada penelitian ini perhitungan intensitas hujan menggunakan metode 

mononobe. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan intensitas 

curah hujan, berupa data curah hujan dengan kala ulang yang telah 

dilakukan perhitungan menggunakan metode log person III, serta 

menggunakan data waktu konsentrasi (tc) yang telah dilakukan 

perhitungan sebelumnya. Hasil untuk tiap skema pada kala ulang 5 tahun 

yaitu, skema 1 (121,529 mm/menit), skema 2 (103,545 mm/menit), skema 

3 (60,681 mm/menit), skema 4 (62,336 mm/menit). 
 

4.1.6  Koefisien Pengaliran 

Pada perhitungan koefisien pengaliran dipengaruhi oleh daerah sekitar 

saluran perencanaan desain drainase seperti gedung, jalan raya, hutan, 

pepohonan dan perencanaan lahan kedepannya. 

 
Keterangan :  

A  = Lahan Kosong Skema 1  

B = Lahan Kosong Skema 3 

C = Lahan Kosong Skema 2 

D = Lahan Kosong Skema 4 

1 = Gedung 1 

2 = Gedung 2 

3  = Gedung 3 

3   = Gedung 4 

4   = Gedung 5 

5   = Gedung 6 

6   = Gedung 7 

Gsg = Gedung Serba Guna 

Menggunakan rumus berikut. 

𝐶 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 =  
∑(𝐶 × 𝐴)

∑ 𝐴
 

Hasilnya pada tiap skema yaitu skema 1(0,327), skema 2(0,336), skema 3 

(0,6442), Skema 4(0,463). 
 

4.1.7 Debit Banjir Rencana 

Pada perhitungan debit banjir rencana menggunakan metode rasional, 



 

 

 

dalam perhitungan ini dilakukan perhitungan debit sesuai dengan 

intensitas, dan koefisien pengaliran yang telah didapatkan sebelumnya 

serta dengan luas lahan yang telah didapatkan 

Untuk hasil debit pada tiap skema yaitu Skema 1(0,024(m³/s)), skema 

2(0,027(m³/s)) skema 3(0,308(m³/s)), skema 4(0,198(m³/s)). 
 

4.2  Analisis Hidrolika 

4.2.1 Penampang Saluran Drainase 

V h^2/3 Q h h (m) B 

B 

(m) 

W 

(m) 

W 

(m) 

H 

(m)   

4,435 0,025 0,143 0,300 0,143 0,3 0,036 0,1 0,400 Skema 1 

3,523 0,028 0,162 0,300 0,162 0,3 0,041 0,1 0,400 Skema 2 

2,696 0,308 0,443 0,600 0,443 0,6 0,111 0,2 0,800 Skema 3 

2,099 0,199 0,413 0,600 0,413 0,6 0,103 0,2 0,800 Skema 4 

Dalam desain saluran direncanakan bentuk segi empat seragam untuk debit banjir 

diambil dengan kala ulang 5 tahun. maka yang diambil yaitu desain yang paling 

besar, setelah dilakukan perhitungan dan dapat dilihat pada tabel diatas untuk 

desain tinggi saluran yang paling besar terdapat di skema 3 dan skema 4 sebesar 

0,8 meter dan lebar sebesar 0,6 meter. 

 

4.2.2  Perhitungan Dimensi Gorong Gorong 

Untuk penggunaan saluran drainase tertutup yang akan digunakan yaitu gorong-

gorong (box culvert) yang direncanakan memiliki bentuk penampang persegi 

dengan tinggi 0,6 m dan lebar 0,6 m dengan panjang saluran yaitu 9 m dan nilai 

koefisien debit 0.8. 

 

4.2.3  Bak Kontrol 

Untuk ukuran bak control disesuaikan dengan kebutuhan saluran air yang dibuat, 

dan disarankan agar dimensi detail bak kontrol tidak berukuran lebih kecil 

dibandingkan saluran air yang dihubungkannya. 

 

4.3  Pemodelan Saluran menggunakan Aplikasi HEC-RAS 

Dalam proses pemodelan ini dibuat 2 model yaitu model saluran eksisting dan 

model  saluran  yang telah di desain.  Dari  hasil pemodelan didapat bahwa 

sebelum di lakukan perencanaan desain air tergenang dan dapat menyebabkan 

banjir di beberapa titik, setelah dilakukan pemodelan air dapat mengalir secara 

lancar dan tidak terdapat genangan air yang dapat menyebabkan banjir. Contoh 

diambil pada long section skema 3. 

       
 

4.4 Rencana Anggaran Biaya 

Dalam melakukan perhitungan rencana anggaran biaya dilakukan perhitungan 

dalam menentukan harga satuan pada tiap pekerjaan. Harga anggaran biaya untuk 

pembuatan drainase pada ruas jalan dari bundaran sipil hingga embung D pada 

penelitian ini sebesar Rp. 1.657.967.651.00 dibulatkan menjadi Rp. 
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1.660.000.000.00 (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan pada bab sebelumnya. dapat diambil 

kesimpulan sebagai berkut: 

1. Data curah hujan harian maksimum diperoleh dari 4 stasiun hujan dari data 

harian selama 10 tahun yang didapat dari BBWS. dan dirata ratakan secara 

aritmatik diluar area perencanaan sejauh 3,5 km – 15 km. Curah hujan rencana 

R2. R5. R10 untuk distribusi yang paling memenuhi kriteria analisis yaitu 

dengan metode log person III dengan curah hujan rencana sebesar 48,257 mm 

; 72,9 mm ; 92,525  mm perhari. Dalam perencanaan drainase ditetapkan 

periode ulang 5 tahun; 

2. Debit banjir berdasarkan metode rasional dengan koefisien pengaliran C 

didapat Ckomposit bervariasi dari 0,32 – 0,644. Intensitas hujan (I) dengan 

kala ulan 5 tahun dihitung berdasarkan rumus mononobe dikarenakan data 

hujan jangka pendek tidak tersedia yang ada hanya data hujan harian. Terdapat 

4 skema dalam perhitungan sebesar 121,529 mm/jam ; 103,545 mm/jam ; 

60,681 mm/jam ; 62,336 mm/jam. Pada perhitungan debit banjir digunakan 

metode rasional masing masing skema dan didapat debit banjir pada tiap 

skema yaitu 0,02486 m³/s ; 0,02755 m³/s ; 0,3083 m³/s ; 0,1987 m³/s; 

3. Pola aliran pada perencanaan saluran drainase terdapat 4 pola aliran dengan 

jenis pola jaringan drainase siku serta terdapat 3 pembuangan yang berbeda. 

Pola aliran pertama dan kedua mengarah ke embung e. pola aliran ketiga 

mengarah ke box culvert pada bundaran di depan lapangan bola. pola aliran 

keempat mengarah pada embung D; 

4. Pada perencanaan digunakan 2 jenis saluran. yaitu saluran terbuka dan tertutup 

(box culvert). Untuk saluran terbuka dimensi penampang desain saluran yaitu 

dengan lebar 0,6 m dan tinggi 0,8 m. sementara untuk saluran tertutup dimensi 

penampangnya yaitu dengan lebar 0,6 m dan tinggi 0,6 m serta panjang 9 m. 

serta juga merencanakan 2 unit bak kontrol  pada saluran drainase. 

5. Pada hasil analisis hidrolika dengan menggunakan aplikasi HEC-RAS didapat 

kesimpulan bahwa desain telah memenuhi dengan kondisi tidak terjadi 

limpasan disepanjang saluran drainase. 

6. Rencana anggaran biaya untuk saluran drainase dari bundaran sipil hingga 

embung D (1.517 m) yaitu sebesar Rp. 1.660.000.000.00 (Satu Miliar Enam 

Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang meliputi beberapa paket pekerjaan yaitu: 

a. Pekerjaan persiapan (Dokumentasi. gambar kerja. mobilisasi peralatan. 

pembersihan lahan. pemasangan bouwplank; 

b. Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan volume galian 1.200.40 m³ urugan 

kembali 60,87 m³ dan pengangkutan tanah keluar area 1.139.53 m³; 

c. Pekerjaan saluran meliputi pekerjaan pasangan batu sebesar 1.092.24 m³ 

dan pekerjaan bekisting 2.427.20 m². pekerjaan bak control 2 unit ; 

d. Pekerjaan pemasangan box culvert sebanyak 9 unit; 

e. Pekerjaan Finishing meliputi pekerjaan plesteran dan acian sebesar 

3.337.40 m².  
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