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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Studi Pustaka 

Fasdarsyah (2016) melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Karakteristik 

Sedimen Dasar Sungai Terhadap Parameter Kedalaman”. Fasdarsyah 

menggunakan Metode Survei untuk mendapatkan data primer berupa kedalaman 

aliran, lebar sungai, dan gradasi butiran sedimen. Data sekunder berupa peta lokasi 

dan penampang melintang sungai diperoleh dari instansi-instansi terkait. 

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil kecepatan aliran di bagian tengah 

penampang sungai lebih besar dibandingkan pinggir penampang sungai, lebar muka 

air sungai menyesuaikan diri sesuai dengan kecepatan terhadap ruang dan waktu, 

Koefisien kekasaran (n) akan berkurang bila taraf air dan debitnya rendah, butiran 

tanah halus pada tengah sungai tidak sempat mengendap melainkan terangkut 

sedangkan pada bagian pinggir sungai mengalami pengendapan, hubungan 

karakteristik material dasar sungai terhadap geometriknya menunjukkan bahwa 

pada bagian tengah sungai mempunyai kandungan terbanyak adalah tanah berbutir 

kasar sedangkan pada bagian pinggir sungai mempunyai kandungan terbanyak 

adalah tanah berbutir halus. 

Hari Wibowo (2017) melaksanakan penelitian dengan judul “Aplikasi Debit Aliran  

Menggunakan Koefisein Dasar Dengan Didasarkan Bentuk Konfigurasi Dasar  

Saluran”. Studi lokasi penelitian dilakukan di Sungai Jawi dan Parit Tokaya di Kota 

Pontianak. Metode penelitian berupa pengambilan data lapangan dalam upaya 

mencari hubungan bentuk dasar saluran terhadap koefisien kekasaran material non 

kohesif. Berdasarkan penelitian tersebut diadapatkan hasil nilai Koefisien 

kekasaran (n) Manning berdasarkan mekanisme perlawanan aliran atas pergerakan 

dasar dengan pemisahan radius hidraulik diperoleh hasil yang lebih baik, dengan 

kesalahan absolut Sungai Jawi (1.733 %) dan Parit Tokaya (10.687%). Sehingga 

penggunan rumusan ini dapat digunakaan dalam menghitung kecepatan dan debit 

aliran. 
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Miskar Maini dan Djoko Legono (2021) melaksanakan penelitian dengan judul 

“Sensitivitas Hasil Uji Model Fisik Terhadap Perbedaan Penggunaan Angka  

Kekasaran n-Manning”. penelitian tersebut melakukan review jurnal pada data 

penelitaian Webb et al (2010) dan Allen (2014). Berdasarkan penelitian tersebut 

didapatkan hasil nilai rata-rata sensitivitas skala penggunaan kekasaran n-Manning 

dari tes model sebesar 27,27%. Nilai tersebut berbeda dengan nilai rencana yaitu 

sebesar 25% sehingga terjadi deviasi sensitivitas sebesar 25%. Nilai rata-rata 

kesalahan dari prototip mencapai ±31%. Jika model fisik hidraulik tidak dapat 

dioperasikan dalam rezim aliran yang kasar sepenuhnya, maka skala model baru 

harus dipilih atau jika prototip tidak beroperasi dalam kondisi aliran yang kasar 

sepenuhnya, maka metode penskalaan khusus untuk kekasaran tidak berlaku. 

Miskar Maini, Mashuri, Junita Eka Susanti (2021) melaksanakan penelitian dengan 

judul “Efek Angkutan Sedimen Bed-Load Terhadap Hambatan Aliran di Sungai  

Baturusa Pulau Bangka”. Studi lokasi penelitian dilakukan di Sungai Baturusa 

Pulau Bangka. Pengambilan sampel di dasar sungai dilakukan untuk dianalisis 

saringan sehingga diketahui nilai gradasi sedimen. Pengukuran kecepatan aliran 

menggunakan Propeller Currentmeter dan kecepatan aliran permukaan dengan 

menggunakan Metode Pelampung dengan faktor koreksi 0,85. Berdasarkan 

penelitan tersebut didapatkan hasil sedimen yang terjadi di Sungai Baturusa akan 

mempengaruhi nilai koefisien hambatan aliran. Analisa debit aliran berdasarkan 

koefisien Manning yang digunakan bebarapa metode, semuanya memberikan 

selisih debit yang sangat besar terhadap debit terukur. Penentuan nilai Manning 

memiliki pengaruh yang cukup besar dalam estimasi kecepatan aliran dan debit 

aliran. Pengaruh Fr dan U/U* juga memiliki pengaruh terhadap nilai koefisien 

kekasaran pada Sungai Baturusa. Tingkat error melebihi estimasi sebasar ±25% 

yaitu ±33,33%. 

2.2. Definisi Sungai 

Sungai adalah saluran terbuka yang terbentuk secara alami di atas permukaan bumi 

yang menampung serta mangalirkan air dari hulu sampai ke bagian hilir dan muara 

(Junaidi, 2014). Sungai merupakan wadah atau alur air alami dan/atau buatan 

berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai hilir, 

dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Peraturan Pemerintah 38 tahun 
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2011). Sungai memiliki ukuran geometrik (kemiringan lembah, tampak melintang 

dan profil memanjang) yang berubah seiring waktu, tergantung kecepatan aliran, 

debit, material dasar dan tebing, serta jumlah dan jenis sedimen yang terangkut oleh 

air (Putra, 2014). Setiap sungai memiliki bentuk dan karakteristik berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebakan oleh banyak faktor seperti 

topografi, iklim, dan segala gejala alam dalam pembentukannya. 

2.3. Kecepatan Aliran 

Kecepatan aliran merupakan komponen aliran yang penting, karena pengukuran 

debit secara langsung di saluran terbuka sulit dilakukan. Kecapatan diukur dalam 

dimensi jarak yang ditempuh aliran air di saluran dalam satuan waktu, umunya 

kecepatan (V) dinyatakan dalam satuan meter/detik (m/s). Pengukuran kecepatan 

aliran dilapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan Metode Pelampung (Float).  

Prinsip pengukuran kecepatan Metode Pelampung adalah kecepatan aliran (V) 

ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung (Vp) dengan: 

𝑉𝑝 =
𝐿

𝑡
 .....................................................  (2.1) 

Keterangan: 

L = Jarak (m) 

t = Waktu (d) 

𝑉 = 𝑉𝑝 𝑥 𝑘 ................................................  (2.2) 

Keterangan: 

Vp = Kecepatan pelampung (m/s) 

k = Koefisien pelampung 

Gambar dibawah ini menujukan bagaimana cara melakukan pengukuran debit 

Metode Pelampung di lapangan. 
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Gambar 2. 1. Sketsa Pengukuran Kecepatan Metode Pelampung. 
Sumber: Widyastuti, M., Cahyadi, A., dan Sasongko, M.H.D., 2016 

Gambar 2. 2. Tampak Atas Pengukuran Kecepatan Metode Apung 
Sumber: Widyastuti, M.., Cahyadi, A., dan Sasongko, M.H.D., 2016 
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Berikut gambar jenis-jenis pelampung dan nilai koefisiennya: 

Gambar 2. 3. Tipe-tipe Pelampung dan Nilai Koefisien Pelampung Aliran 
Sumber: Widyastuti, M.; Cahyadi, A. dan Sasongko, M.H.D.,2016 

Kecepatan aliran pada saluran terbuka juga dapat dicari dengan menggunakan 

Rumus Manning atau Persamaan Manning. Adapun Persamaan Manning sebagai 

berikut: 

𝑉 =
1

𝑛
 𝑥 𝑅2/3 𝑥 𝑆1/2 .......................................  (2.3) 

Keterangan: 

V = Kecepatan aliran (m/s) 

R = Jari-jari hidraulik (m) 

S = Kemiringan saluran arah memanjang (%) 

n = Nilai koefisien kekasaran Manning (Tanpa satuan) 

𝑅 =
𝐴

𝑃
   ...................................................  (2.4) 

Keterangan: 

R = Jari-jari hidraulik (m) 

A = Luas penampang saluran (m2) 

P = Keliling permukaan basah saluran (m) 
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Prinsip pengukuran dengan Metode Pelampung adalah kecepatan aliran diukur 

dengan menggunakan pelampung. Luas penampang basah (A) didapatkan dengan 

melakukan pengukuran lebar permukaan air dan kedalaman air. Persamaan debit 

yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐴   ..................................................  (2.5) 

Keterangan: 

Q = Debit aliran (m3/s) 

V = Kecepatan aliran (m/s) 

A = Luas penampang saluran (m2) 

2.4. Koefisien Kekasaran 

Kecepatan aliran yang melalui suatu saluran alami maupun buatan akan 

dipengaruhi oleh kekasaran, kemiringan dan ukuran saluran yang ada maupun yang 

dibuat. Pengaruh kekasaran saluran dinyatakan dalam satuan nilai koefisien 

kekasaran. Koefisien kekasaran bergantung pada beberapa faktor, yakni kekasaran 

saluran, ketidakteraturan permukaan saluran, ukuran dan bentuk saluran, tinggi 

muka air, vegetasi (tetumbuhan) dan sedimen. 

Faktor penghambat (koefisien kekasaran) secara langsung akan mempengaruhi 

kecepatan rata-rata aliran air dan debit dalam saluran. Saluran yang memiliki 

permukaan yang kasar maka semakin kecil kecepatan di saluran. Sehingga untuk 

mengatur debit yang mengalir agar sesuai kebutuhan perlu diketahui nilai koefisien 

kekasaran, kecepatan dan faktor penghambat saluran. 

Penentuan koefisien kekasaran sangat penting dalam menentukan pendistribusian 

debit aliran yang telah direncanakan pada saluran terbuka. Koefisien kekasaran 

memberikan efek hambatan terhadap kecepatan aliran air, hal ini juga akan 

berpengaruh terhadap debit dan efisiensi penyaluran air. Cara untuk menentukan 

koefisien kekasaran saluran telah diperkenalkan oleh Manning dan Chezy (Bazak, 

1999) 

2.5. Koefisien Kekasaran Manning (n) Berdasarakan Parameter Hidraulik 

Berdasarkan Pesamaan (2.3) Nilai koefisien kekasaran yang ada dilapangan dapat 

dihitung dengan persamaan berikut: 



13 
 

𝑛 =
1

𝑉
 𝑥 𝑅2/3 𝑥 𝑆1/2  ......................................  (2.6) 

Keterangan: 

n = Nilai koefisien kekasaran Manning (tanpa satuan) 

V = Kecepatan aliran (m/s) 

R = Jari-jari hidraulik (m) 

S = Kemiringan saluran arah memanjang (%) 

2.6. Parameter-parameter Hidraulik yang Mempengaruhi Nilai Koefisien 

Kekasaran Manning (n) 

Setiap saluran terbuka belum tentu memiliki nilai koefisien kekasaran yang sama. 

Hal ini dikarenakan nilai kekasaran sangat bervariasi tergantung dari berbagai 

faktor (Chow,1998 dalam Fardasyah,2016), antara lain: 

2.6.1. Bentuk dan Ukuran Saluran 

Bentuk dan ukuran saluran merupakan parameter yang mempengaruhi nilai 

koefisien kekasaran. Bentuk dan ukuran saluran akan mempengaruhi nilai dari luas 

penampang aliran dan keliling basah dari penampang saluran. Dari Persamaan (2.4) 

nilai jari-jari hidraulik ditentukan berdasarkan luas penampang dan keliling basah. 

Berdasarakan Persamaan (2.6) pembesaran jari-jari hidraulik dapat memperbesar 

dan memperkecil nilai kekasaran yang bergantung pada keadaan saluran. 

1. Merawas Sungai 

Merawas sungai merupakan salah satu metode pengukuran luas penampang 

aliran dilapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke sungai tanpa 

menggunakan kereta gantung ataupun perahu, kemudian dengan membuat 

profil penampang melintang dengan cara melakukan pengukuran kearah 

horizontal (lebar aliran) dan kearah vertikal (kedalaman aliran). Jumlah luas 

tiap bagian (segmen) dari profil yang terbuat dinamakan luas aliran. 

Perhitungan luas aliran terdapat 2 metode yakni: 

a. Mid-Section Method 

Mid-Section Method merupakan perhitungan luas penampang suatu 

sungai dengan lebar suatu sub-seksi ditentukan oleh setengah jarak dari 

sebalah kiri dan sengah jarak dari sebelah kanan dari pengukuran 

veritkal. 
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Gambar 2. 4. Penampang Mid-Section Method 

Sumber: Soewarno, 2000 

Menghitung luas penampang: 

𝑎𝑛 =
𝑏𝑛+ 𝑏𝑛+1

2
 𝑥 𝑑𝑛  ........................................  (2.7) 

Keterangan: 

an = Luas penampang (m2) 

bn = Lebar sungai ke-n (m) 

bn+1 = Lebar sungai ke-n+1 (m) 

dn = kedalaman sungai seksi ke-n (m) 

b. Mean Section Method 

Mean Section Method merupakan perhitungan luas penampang suatu 

sungai dengan lebar suatu sub-seksi ditentukan oleh dua pengukuran 

vertikal yang bersebelahan (dn dan dn+1). 

Gambar 2. 5. Penampang Mean Section Method 
Sumber: Soewarno, 2000 
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Menghitung luas penampang: 

𝑎𝑛 =
𝑑𝑛+ 𝑑𝑛+1

2
 𝑥 𝑏𝑛 .........................................  (2.8) 

Keterangan: 

an = Luas penampang (m2) 

dn = Kedalaman sungai ke n (m) 

dn+1 = Kedalaman sungai ke-n+1 (m) 

bn = Lebar sungai seksi ke-n (m) 

2.6.2. Ketidakteraturan Saluran 

Ketidakteraturan saluran meliputi bentuk dan ukuran, variasi penampang dan 

ketidakteraturan keliling basah di sepanjang saluran. Adanya gelombang pasir, 

lubang dan tonjolan, gosong pasir, cekung dan gundukan di dasar saluran 

merupakan contoh ketidakteraturan saluran pada saluran alam. 

2.6.3. Geometri Sungai 

Besar kecilnya nilai kemiringan saluran arah memanjang di sungai ditentukan 

berdasarakan geometri daerah sungai berada. Sungai yang berada di hulu akan 

memiliki nilai kemiringan lebih besar dari pada bagian tengah maupun hilir. 

Berdasarkan Persamaan (2.6) kemiringan saluran arah memanjang akan 

menentukan besar kecilnya nilai koefisien kekasaran.  

Pengukuran kemiringan saluran dilakukan dengan cara mencari selisih nilai beda 

tinggi antara dua titik di permukaan bumi. Nilai beda tinggi dicari dengan 

menggunakan alat waterpass yang dilengkapi dengan tripot, rambu ukur, nivo dan 

meteran.  

Adapun cara pengukuran beda tinggi antara dua titik di permukaan bumi misalnya 

titik A dan titik B. Alat ukur ditempatkan di atas salah satu titik, misal titik B. Tinggi 

alat waterpass (garis bidik teropong) diatas titik B diukur dengan rambu seperti 

yang ditunjukan Gambar 2.6. nilai tinggi alat waterpass dinyatakan sebesar a. 

Setelah dilakukan pengaturan waterpass (gelembung nivo di tengah-tengah), garis 

bidik diarahkan ke rambu ukur yang diletakkan di titik A. Misal pembacaan pada 

rambu ukur sebesar b, maka angka b menyatakan jarak angka b itu dengan alas 

rambu 



16 
 

Gambar 2. 6. Waterpass ditempatkan di salah satu titik 
Sumber: MODUL IUT D4 STPN, 2020 

Maka beda tinggi antara titik A dan titik B adalah:   

∆𝐻 = 𝑏 − 𝑎..................................................  (2.9) 

Keterangan: 

ΔH = Nilai beda tinggi (cm) 

b = Tinggi bacaan pada rambu ukur (cm) 

a = Tinggi alat berdiri (cm) 

Kemiringan saluran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑆 =
∆𝐻

𝑙
 𝑥 100%   ............................................  (2.10) 

Keterangan: 

S = Kemiringan saluran arah memanjang (%) 

ΔH = Nilai beda tinggi (cm) 

l = Jarak dari Waterpass ke rambu ukur (cm) 

2.6.4. Kekasaran Permukaan 

Kekasaran permukaan disebabkan adanya bentuk dan ukuran butiran yang 

membentuk keliling dan luas pemukaan basah menghasilkan efek hambatan pada 

aliran. Secara umum dapat dikatakan bahwa butiran kasar dapat mengakibatkan 

nilai kekasaran yang tinggi dan butiran halus mengakibatkan nilai kekasaran yang 

relatif rendah. Pada saluran alluvial dimana butir-butir bahannya kasar, seperti 

kerikil dan kerakal, efek hambatan yang dihasilkan jauh lebih besar daripada efek 

hambatan pada pasir dan lempung lanau. 
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2.7. Koefisien Kekasaran (n) Berdasarakan Geometri Saluran 

Persamaan Manning memberikan prediksi cukup baik untuk saluran seragam 

(prismatis), seperti saluran buatan. Untuk saluran non prismatis (sungai alami), 

persamaan hanya memberikan nilai pendekatan saja. Cowan telah mengembangkan 

suatu cara untuk memperkirakan besaran n. Berikut bentuk persamaannya: 

𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) 𝑥 𝑛5 .........................   (2.11) 

Keterangan: 

n   = Nilai koefisien kekasaran Manning (tanpa satuan) 

n0, n1, n2, n3, n4, n5 = Nilai kekasaran berdasarkan keadaan saluran 

Perhitungan koefisien kekasaran Manning menurut Cowan disajikan dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2. 1. Nilai Koefisien Kekasaran (n) 

KEADAAN SALURAN Harga 

Material dasar 

Tanah 

n0 

0,020 

Batu 0,025 

Gravel halus 0,024 

Gravel kasar 0,028 

Tingkat ketidakseragaman 

saluran 

Halus 

n1 

0,000 

Agak Halus 0,005 

Sedang  0,010 

Kasar 0,020 

Variasi penampang melintang 

saluran 

Lambat laun 

n2 

0,000 

Berubah (kadang-

kadang) 
0,005 

Sering berubah 0,010-0,015 

Pengaruh adanya bangunan, 

penyempitan, dll. Pada 

penampang melintang 

Diabaikan 

n3 

0,000 

Agak berpengaruh 0,010-0,015 

Cukup berpengaruh 0,020-0,030 

Terlalu berpengaruh 0,040-0,060 

Tanaman 

Rendah 

n4 

0,005-0,010 

Menengah/sedang 0,010-0,025 

Tinggi 0,025-0,050 

Sangat tinggi 0,050-0,100 

Tingkat dari pada meander 

Rendah 

n5 

1,000 

Menengah 1,150 

Tinggi 1,300 
Sumber: Chow V.T., 1959 dalam Noviana dan Slamet,2014 
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2.8. Parameter Kekasaran 

Paramater kekasaran yang digunakan sebagai satuan kekasaran untuk suatu 

percobaan di laboratorium, harus dapat diaplikasikan pada suatu material seperti 

pasir dan kerikil yang mempunyai bentuk dan variasi yang berbeda. Distribusi 

ukuran material diasumsikan bahwa material dengan ukuran yang besar mempunyai 

pengaruh yang lebih dominan daripada ukuran material yang lebih kecil (halus). 

Berdasarkan SNI-6371-2015 jenis pasir dibagi menjadi 4 yaitu: 

1. Pasir kasar : Ukuran butir batuan yang lolos ayakan No. 4 (4,75 mm) dan 

tertahan ayakan No. 10 (2,00 mm). 

2. Pasir sedang : Ukuran butir batuan yang lolos ayakan No. 10 (2,00 mm) 

dan tertahan ayakan No. 40 (0,475 mm). 

3. Pasir halus : Ukuran butir batuan yang lolos ayakan No. 40 (0,475 mm) 

dan tertahan ayakan No. 200 (0,075 mm). 

4. Tanah lanau / lempung : Ukuran butir batuan yang lolos ayakan No. 200 (0,075 

mm) 

Ukuran yang biasa digunakan sebagai kesatuan kekasaran adalah D90, D84, D65, D50, 

D35, yang dikenal dengan Dn dimana Dn adalah ukuran dari nilai tengah yang 

digunakan sebagai n% dari jumlah keseluruhan material, yang menjadi 

perbandingan antara batas tahanan dan mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

suatu tempat dan jenis aliran. Keadaan yang sesungguhnya mungkin tidak akan 

ditemui dengan suatu pendekatan, tetapi pendekatan ini diharapkan dapat 

memenuhi, sepanjang variasi skala kekasaran, distribusi ukuran sedimen, bentuk 

dan orientasi jarak dari suatu tempat tidak terlalu jauh perbedaannya. 

2.9. Koefisien Kekasaran Berdasarkan Material Dasar Angkutan Sedimen 

Menurut Simons dan Senturk menjelaskan bahwa pada Tahun 1889 dalam 

(Fasdarsyah, 2016), Robert Manning menyajikan formula untuk menghitung 

kecepatan rata-rata dalam saluran terbuka yang dilakukan di Irlandia. Formula ini 

menyajikan kekasaran aliran. Bentuk umum dari formula ini adalah: 
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2.9.1. Koefisien Kekasaran Metode Keulegan (1938) 

Menurut Wibowo (2017), menjelaskan bahwa pada Tahun 1938, Keulegan 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,039 (𝐷50)1/6   ......................................   (2.12) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D50 = Diameter butiran yang 50% fraksi butirannya lolos saringan (m) 

2.9.2. Koefisien Kekasaran Metode Mayer-Peter-Muller (MPM) (1948) 

Menurut Yusuf (2012) menjelaskan bahwa pada Tahun 1948, Mayer-Peter-Muller 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,038 (𝐷90)1/6   ......................................   (2.13) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D90 = Diameter butiran yang 90% fraksi butirannya lolos saringan (ft) 

2.9.3. Koefisien Kekasaran Metode Lane dan Carlson (1953) 

Menurut Yusuf (2012) menjelaskan bahwa pada Tahun 1953, Lane dan Carlson 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,026 (𝐷75)1/6   ......................................   (2.14) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D75 = Diameter butiran yang 75% fraksi butirannya lolos saringan (inci) 

2.9.4. Koefisien Kekasaran Metode Henderson (1966) 

Menurut Wibowo (2017) menjelaskan bahwa pada Tahun 1966, Henderson 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,031 (𝐷75)1/6   ......................................   (2.15) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 
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D75 = Diameter butiran yang 75% fraksi butirannya lolos saringan (m) 

2.9.5. Koefisien Kekasaran Metode Raudkidvi (1976) 

Menurut Wibowo (2017) menjelaskan bahwa pada Tahun 1976, Raudkidvi 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,042 (𝐷50)1/6   ......................................   (2.16) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D50 = Diameter butiran yang 50% fraksi butirannya lolos saringan (m) 

2.9.6. Koefisien Kekasaran Metode Subramaya (1982) 

Menurut Wibowo (2017) menjelaskan bahwa pada Tahun 1982, Subramaya 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,047 (𝐷50)1/6   ......................................   (2.17) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D50 = Diameter butiran yang 50% fraksi butirannya lolos saringan (m) 

2.9.7. Koefisien Kekasaran Metode Wong dan Parker (2006) 

Menurut Wibowo (2017) menjelaskan bahwa pada Tahun 2006, Wong dan Parker 

menghitung angka kekasaran saluran berdasarkan material dasar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑛 = 0,043 (𝐷50)1/6   ......................................   (2.18) 

Keterangan: 

n = Koefisien kekasaran 

D50 = Diameter butiran yang 50% fraksi butirannya lolos saringan (m) 

2.10. Perhitungan Penyimpangan Debit 

Perhitungan persentase penyimpangan nilai debit pengukuran terhadap nilai debit 

hasil perhitungan. Penentuan persentase penyimpangan nilai debit, dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam meneliti keakuratan atau kebenaran hasil hitungan. 
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Metode yang digunakan adalah Metode persen kesalahan. Rumusan ini didasarkan 

persentase penyimpangan. Rumus ditulis dalam persamaan: 

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =  |
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛
|  𝑥 100%   .........  (2.19) 

Keterangan: 

% Penyimpngan = Kesalahan absolut rata-rata 

Nilai Perhitungan = Nilai debit yang didapatkan dari perhitungan 

Nilai Pengukuran = Nilai debit yang didapatkan dari pengukuran dilapang
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