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2 BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. ArcGIS 

ArcGIS merupakan perangkat lunak berbasis Geographic Information System 

(GIS) yang diluncurkan pada tahun 1999 kemudian dikembangkan oleh 

Environment Science & Research Institute (ESRI). Program utama ArcGIS terdiri 

dari tiga komponen, yaitu: 

1. ArcView, berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan 

dan analisis. 

2. ArcEditor, berfungsi sebagai editor dari data spasial. 

3. ArcInfo, menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS. 

Program ArcGIS memiliki beberapa aplikasi dan salah satu yang sering 

digunakan dalam analisis perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah 

ArcMap. Citra atau peta yang dianalisis bisa berupa Digital Elevation Model 

(DEM), peta hasil proyeksi dari Google Earth, dan peta hasil unduhan dari 

Indonesia Geospatial Portal (Inageoportal). 

2.2. Siklus Hidrologi 

Menurut Triatmodjo (2008) dalam Florince, dkk (2015), siklus hidrologi 

adalah proses berulang di mana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian 

kembali ke bumi. Proses siklus hidrologi yaitu air yang berada di permukaan tanah 

dan laut menguap ke udara akibat energi panas matahari yang disebut evaporasi. 

Kemudian uap air tersebut bergerak dan naik ke atmosfer. Dalam keadaan yang 

memungkinkan uap tersebut mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik 

air yang membentuk awan. Titik-titik air tersebut jatuh ke bumi sebagai presipitasi 

berupa hujan atau salju. Presipitasi tersebut ada yang jatuh di samudera, di darat, 
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dan sebagian langsung menguap kembali sebelum mencapai ke permukaan bumi. 

Presipitasi atau yang biasa dikenal dengan istilah hujan akan turun dengan beberapa 

kemungkinan seperti air hujan yang turun akan tertahan di dedaunan tumbuhan atau 

turun melewati tumbuhan dan menuju ke tanah. Air yang menuju ke tanah akan 

memiliki dua jalur yang berbeda. Pertama, air yang menuju ke tanah dan masuk ke 

dalam pori – pori tanah yang dikenal dengan istilah infiltrasi, sedangkan yang kedua 

air yang menuju ke tanah mengalir di atas permukaan tanah yang disebut surface 

runoff.  Aliran ini nantinya akan mengisi cekungan tanah, danau, masuk ke sungai 

dan akhirnya mengalir ke laut. Air yang sudah meresap ke dalam tanah sebagian 

mengalir di dalam tanah (perkolasi), kemudian mengisi air tanah yang nantinya 

keluar sebagai mata air atau mengalir ke sungai lalu kembali lagi menuju laut. 

Proses ini berlangsung secara kontinyu dan disebut siklus hidrologi. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat di Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Siklus Hidrologi 

Sumber: therglobalsa.com 

2.3. Banjir 

 Menurut Suripin (2004) dalam Florince, dkk (2015) Banjir adalah suatu 

kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang (palung sungai) 

atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap 
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menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya. Penyebab banjir pada umumnya 

disebabkan karena ulah manusia. 

2.4. Kolam Retensi 

 Menurut Kamus Istilah Pekerjaan Umum (2009), Kolam retensi adalah kolam 

yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan 

kesempatan untuk dapat meresap ke dalam tanah atau pemanfaatan evaporasi yang 

operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air serta bangunan 

air lainnya seperti pada Gambar 2.2. 

 Fungsi dari kolam retensi adalah untuk menggantikan peran lahan resapan 

yang sudah dijadikan lahan tertutup seperti perumahan dan perkantoran sehingga 

fungsi resapan dapat digantikan dengan kolam retensi. Selain itu, fungsi kolam 

retensi juga untuk menampung air hujan langsung dan aliran dari sistem untuk 

diresapkan ke dalam tanah sehingga kolam retensi ini perlu ditempatkan pada 

bagian yang terendah dari lahan. Nilai volume, luas dan kedalaman kolam ini sangat 

tergantung dari berapa lahan yang dialih fungsikan serta luas lahan yang tersedia. 

 

Gambar 2.2 Kolam Retensi 

Sumber: Artikel Strong Indonesia 

2.5. Analisis Hidrologi 

 Analisis hidrologi meliputi penentuan hujan kawasan, analisis frekuensi dan 

probabilitas, uji kecocokan, analisis intensitas hujan, dan perhitungan debit banjir 

rencana. Untuk perkiraan curah hujan rencana dilakukan dengan analisis frekuensi 
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terhadap data curah hujan harian rata-rata maksimum tahunan, dengan lama 

pengamatan sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir dari minimal 1 (satu) stasiun 

pengamatan (Kementrian PU, 2012). 

 

2.5.1. Penentuan Hujan Kawasan 

 Menurut Kementrian PU (2012), apabila dalam suatu wilayah administrasi 

kota terdapat lebih dari 1 (satu) stasiun pengamatan, maka perhitungan hujan rata-

rata kawasan dapat ditentukan dengan tiga metode umum yang digunakan, yaitu 

metode aritmatik, metode Polygon Thiessen dan metode Isohyet. Penggunaan 

rumus penentuan hujan kawasan pada skripsi ini adalah metode Polygon Thiessen. 

Contoh Polygon Thiessen dapat dilihat di Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Polygon Thiessen 

Sumber: Zevri, 2017 

 

Menurut Kementerian PU (2012), untuk mencari nilai hujan rerata kawasan 

dihitung dengan rumus: 

𝐻𝑢𝑗𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 =
(𝑃1𝑥𝐴1) + (𝑃2𝑥𝐴2) + (𝑃3𝑥𝐴3) + …(𝑃𝑛𝑥𝐴𝑛)

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + …𝐴𝑛
 (2.1) 
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Dimana: 

P = Curah Hujan (mm) 

A = Luas (km2) 

2.5.2. Analisis Frekuensi dan Probabilitas 

Menurut Subarkah (1980) dalam Ibrahim, dkk (2016), analisis frekuensi 

digunakan untuk peramalan, dalam arti menentukan probabilitas untuk terjadinya 

suatu peristiwa pada masa mendatang. Waktu atau saat terjadinya peristiwa itu tidak 

dapat ditentukan. Ramalan waktu yang menunjukkan besarnya suatu peristiwa 

hidrologi dalam waktu dekat adalah tujuan dari peramalan hidrologi. Analisis 

frekuensi yang sering digunakan dalam bidang hidrologi adalah distribusi normal, 

distribusi log normal, distribusi Log Pearson III, dan distribusi Gumbel. Penentuan 

distribusi berdasarkan tabel yang bisa dilihat pada Tabel 2.1. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

Standar Deviasi: 

𝑆 =  √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Koefisien Skewness: 

𝐶𝑠 =  
𝑛 ∑ (𝑋𝑖 − �̅�)3𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)𝑆3
 

Koefisien Kurtosis: 

𝐶𝑘 =  

1
𝑛 ∑ (𝑋𝑖 − �̅�)4𝑛

𝑖=1

𝑆4
 

Koefisien Variasi: 

𝐶𝑣 =  
𝑆

�̅�
 

(2.4) 

(2.5) 

(2.2) 

(2.3) 
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Tabel 2.1 Ketentuan dalam pemilihan distribusi 

Jenis Distribusi Syarat 

Normal 
Cs = 0 

Ck = 0 

Log Normal 
Cs = 3 Cv + Cv3 = 1.2412 

Ck = Cv8 + 6Cv6 + 15Cv4 + 16Cv2 + 3 = 5.9168 

Gumbel 
Cs = 1.14 

Ck = 5.4 

Log Pearson III Selain dari nilai di atas 

Sumber: Florince, dkk, 2015 

 

2.5.3. Uji Kecocokan 

Analisis uji kesesuaian distribusi dilakukan untuk mengetahui suatu 

kebenaran hipotesa distribusi frekuensi, dalam hal ini dipakai dua metode pengujian 

yaitu pengujian Chi-Kuadrat dan pengujian Smirnov-Kolmogorov. Hasil dari 

pemeriksaaan pengujian ini akan diketahui beberapa hal, seperti kebenaran antara 

hasil pengamatan dengan model distribusi yang diharapkan atau diperoleh secara 

teoritis serta kebenaran hipotesa (Ibrahim, dkk, 2016). Untuk tabel distribusi uji 

chi-kuadrat dapat dilihat di Tabel 2.2, sedangkan untuk tabel distribusi Smirnov-

Kolmogorov dapat dilihat di Tabel 2.3. 

Tabel 2.2 Tabel Distribusi Chi – Kuadrat 
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Tabel 2.3 Tabel Distribusi Smirnov – Kolmogorov 

 

Sumber: Bonnier, 1980 dalam Soewarno, 1995 

2.5.4. Analisis Intensitas Hujan 

 Penentuan debit banjir rencana (design flood) membutuhkan harga suatu 

intensitas curah hujan terutama bila menggunakan metode rasional. Intensitas curah 

hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana 

air tersebut berkonsentrasi. Analisis intensitas curah hujan ini dapat diproses dari 

data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau. Perhitungan inetnsitas hujan 

ditinjau dengan metode Mononobe atau yang sesuai (Kementrian PU, 2012). 

Rumus yang digaunakan untuk skripsi ini digunakan rumus Mononobe yang 

dinyatakan sebagai berikut: 

𝐼 =  
𝑅24

24
× (

24

𝑡
)

2/3

 

Dimana:  

I = Intensitas hujan (mm/jam) 

R24 = Curah hujan maksimum selama 24 jam (mm) 

t = Lamanya hujan (jam) 

(2.6) 
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2.5.5.   Debit Banjir Rencana 

  Metode yang biasa digunakan untuk menghitung debit banjir rencana 

umumnya menggunakan metode rasional dan metode Haspers. Metode rasional 

diperuntukkan untuk DAS-DAS dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 500 ha. 

Menurut SNI-2415 2016, Metode Haspers berlaku untuk DAS dengan luas sampai 

dengan 5000 ha atau 50 km2. Analisis debit banjir yang digunakan untuk skripsi ini 

menggunakan metode Haspers dengan rumus sebagai berikut: 

𝑄𝑡 =  𝛼 × 𝛽 × 𝑞𝑛 × 𝐴 

Dimana: 

Qt     = Debit banjir (m3/s) 

A     = Luas DAS (km2) 

α  (koefisien aliran)  = 
1+0.012×𝐴0.7

1+0.075×𝐴0.7 

1

𝛽
(𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖)  = 1+

𝑡+3.7×100.4𝑡

𝑡2+15
×

𝐴0.75

12
 

qn (hujan maksimum)  = 
𝑅𝑛

3.6𝑡𝑐
 

tc (waktu konsentrasi)  = 0.1 × 𝐿0.8 × 𝐼−0.3  

Untuk Mencari nilai RN tergantung dari nilai tc yang didapat: 

Untuk tc < 2 jam 

𝑅𝑁 =
𝑡𝑐 × 𝑅24

𝑡 + 1 − 0.0008 × (260 − 𝑅24)(2 − 𝑡𝑐)2
 

Untuk 2 jam <tc<19 jam 

𝑅𝑁 =
𝑡𝑐 × 𝑅24

𝑡𝑐 + 1
 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 
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Untuk 19 jam <tc<30 hari 

𝑅𝑁 = 0.707 × 𝑅24 × √𝑡𝑐 + 1 

2.6. Perencanaan Hidraulika 

Perencanaan hidraulika meliputi dua hal, yaitu perencanaan dimensi saluran 

dan perencanaan kolam tampungan. 

 

2.6.1.  Perencanaan Dimensi Saluran 

Menurut Suripin (2007) dalam Florince, dkk (2015), untuk menentukan 

dimensi sungai dalam hal ini, diasumsikan kondisi aliran air adalah dalam kondisi 

normal (steady uniform flow) di mana aliran mempunyai kecepatan konstan 

terhadap jarak dan waktu. Rumus yang sering digunakan adalah rumus Manning. 

Untuk menghitung rumus Manning, perlu diketahui bentuk saluran nya untuk 

mencari nilai luas, keliling dan R (perbandingan antara luas tampang aliran (A) dan 

keliling basah (P). Selain itu, nilai n dalam rumus Manning bergantung kepada jenis 

material pada saluran tersebut di Tabel 2.1. Untuk rumus Manning dinyatakan 

sebagai berikut (Triatmodjo 1993): 

𝑣 =
1

𝑛
 ×  𝑅2/3 × 𝐼1/2 

Dimana: 

v  = Kecepatan aliran (m/s). 

n   = Koefisien kekasaran Manning. 

R  = Jari – jari hidraulik (m). 

I  = Kemiringan dasar saluran. 

 

 

 

 

 

 

 

(2.10) 

(2.11) 
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Tabel 2.4 Koefisien Kekasaran Manning 

Saluran Keterangan n 

Tanah 

Lurus, baru, seragam, landau dan bersih 0.016 – 0.033 

Berkelok, landau dan berumput 0.023 – 0.040 

Tidak terawat dan kotor 0.050 – 0.140 

Tanah berbatu, kasar dan tidak teratur 0.035 – 0.045 

Pasangan 
Batu kosong 0.023 – 0.035 

Pasangan batu belah 0.017 – 0.030 

Beton 
Halus, sambungan baik dan rata 0.014 – 0.018 

Kurang halus dan sambungan kurang rata 0.018 – 0.030 

Sumber: Triatmodjo, 1993 

 

2.7.  Perencanaan Kolam Tampungan 

Perhitungan volume tampungan dilakukan berdasarkan hidrograf banjir yang 

masuk ke kolam. Perencanaan kapasitas kolam berdasarkan pada perhitungan debit 

banjir rencana yang masuk ke kolam dari sungai (inlet) dan debit rencana yang 

keluar. Adapun untuk volume tampungan kolam terdiri dari tiga parameter, yaitu 

volume tampungan dikolam retensi, volume genangan yang diizinkan terjadi, dan 

volume tampungan di sungai. Debit kolam retensi dapat dihitung dengan rumus: 

𝑄𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚 = 𝑄𝑏𝑎𝑛𝑗𝑖𝑟 − 𝑄𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 

Desain pintu menggunakan rumus sebagai berikut (Kementrian PU, 2012): 

𝑄 = 𝜇 × 𝑏 × ℎ × √2 × 𝑔 × 𝐻 

dengan: 

Q = Debit banjir (m3/s) 

µ = Koefisien debit 0,62 

b = Lebar bukaan pintu (m) 

g = Percepatan gravitasi (m/s2) 

H = Selisih tinggi air di hulu dan hilir pintu (m)

(2.12) 

(2.13) 




