
Teknika; Vol: 3, No: 5, Maret 2013                                                                        ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 21-35 21 

 

Analisa Perencanaan Sistem Drainase Perumahan Korpri  

Di Kompleks Perumahan Sederhana RS. Sriwijaya Kecamatan Baturaja Timur 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 
 

Oleh: Yuliantini Eka Putri 

 

 

Abstract 

 

In general, the flow of the drainage network in residential RS Sriwijaya following heights 

(contours) and follow the pattern of the existing road network, where the rain water disposal 

system is to be one with the sewerage system. In relation to the disposal of the residential 

drainage systems must be coordinated with the planned residential development primarily 

related to the planning system with the capacity of the drainage network in the housing. Along 

with the increasingly rapid pace of development that sometimes the things above are often 

neglected by developers and masyarakat.sehingga drainage has led to the inundation problem 

still common in residential daearah in RS Sriwijaya. 
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Pendahuluan 

 

Upaya pencapaian suatu kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari bahaya 

banjir pada suatu kawasan terutama yang terdiri dari perumahan penduduk, maka perlu 

dilakukan suatu perencanaan yang mantap dan terpadu. Permasalahan banjir di perumahan 

korpri RS Sriwijaya timbul oleh karena curah hujan yang tinggi,  sedangkan dimensi saluran 

drainase yang sudah ada tidak dapat menampung debit banjir maksimum yang terjadi.  

Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi genanagan air hujan yang 

berlanggsung cukup lama yang diakibatkan sistem drainase yang kurang memadai. Untuk 

mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi karena keadaan medan yang relatif datar serta 

penanganan sistem drainase secara parsial, maka perlunya penyusunan suatu perencanaan 

saluran drainase yang baik untuk menentukan sistem jaringan drainase yang terpadu dan 

menyeluruh. 

 

Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah perencanaan drainase 

pada perumahan Korpri di RS Sriwijaya sudah sesuai dan terlaksana dengan sebagaimana 

mestinya? 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada penganalisaan rencana sistem drainase 

perumahan Korpri di RS Sriwijaya dengan menghitung debit air hujan dan air limbah rumah 

tangga yang masauk kesaluran drainase. 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa sistem drainase perumahan korpri di 

RS Sriwijaya  apakah dapat menampung jumlah air yang ada pada wilayah perumahan RS 

Sriwijaya. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Pengertian Drainase 

 

Menurut Suripin (2004:7) drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, 

atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air 

yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau 

lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 

Menurut Suhardjono (1948:1) drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol 

kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase yaitu suatu cara pembuangan 

kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat 

yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. 

Menurut Haryono (1999), drainase adalah suatu ilmu tentang pengeringan tanah. 

Drainase (drainage) berasal dari kata to drain yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air 

dan merupakan terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem-sistem yang berkaitan 

dengan penanganan masalah kelebihan air, baik di atas maupun di bawah permukiman tanah. 

Pengertian drainase tidak terbatas pada teknis pembuangan air yang berlebihan namun lebih luas 

lagi menyangkut keterkaitannya dengan aspek kehidupan yang berada didalam kawasan 

diperkotaan. Semua hal yang menyangkut kelebihan air yang berada di kawasan kota sudah 

pasti dapat menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Dengan semangkin 

kompleksnya permasalahan drainase perkotaan maka di dalam perencaaan dan 

pembangunannya tergantung pada kemampuan masing-masing perencana. Dengan demikian 

didalam proses pekerjaanya memerlukan kerja sama dengan beberapa ahli di bidang lain yang 

terkait. 

Selanjutnya, Maryono (2000), menyebutkan bahwa pada daerah perkotaan konsep 

drainase konvensional atau darainase ramah lingkungan sering dilakukan, dimana dalam 

konsep drainase konvensional selurh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secapat-

cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Konsep drainase konvensional 

untuk permukiman atau perkotaan dibuat dengan cara membuat saluran-saluran lurus 

terpendek menuju sungai. Demikian juga di areal wisata dan olahraga, semua saluran drainase 

di design sedemikian rupa sehingga air mengalir secepatnya kesungai terdekat dan sama sekali 

tidak memperhatikan apa yang akan terjadi di bagian hilir. Jika semua air hujan dialirkan 

secapatnya-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk 

meresap ke dalam tanah akhirnya dampak tersebut dapat kita lihat sekarang ini yaitu 

terjadinya kekeringan dimana-mana, banjir, tanah longsor dan pelumpuran seperti terlihat pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 1. 

Konsep Saluran Drainase Konvensional  
 

Selanjutnya menurut Maryono (2000), sistem drainase perkotaan dapat dibagi manjadi 2 

(dua) macam sistem dan ditambah dengan pengendalian banjir (food control), sistem tersebut 

adalah:  

a. Sistem Jaringan Drainase Utama (Major Urban Drainage System), berfungsi 

mengumpulkan aliran air hujan dari minor drainase sistem untuk diterusin kebadan air atau 

flood control (sungai yang melalui daerah pemerintahan kota dan kabupaten, seperti: 

waduk, rawa-rawa, sungai dan muara laut untuk kota-kota ditepi pantai) seperti terlihat 

pada gambar 2.1.  

b. Drainase Lokal (Minor Urban Drainage System), adalah jaringan drainase yang melayani 

bagian-bagian khusus perkotaan seperti kawasan real estate, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan perkampungan, kawasan komplek-komplek, perumahan dan lain-lain.  

c. Struktur saluran, secara hirarki drainase perkotaan mulai dari yang paling hulu akan terdiri 

dari: saluran kwarter/saluran kolektor jaringan drainase lokal, saluran tersier, saluran 

sekunder dan saluran primer (ilustrasi dapat dilihat pada gambar 2.  

 

 
                                                Sumber: Maryono, 2000 

Keterangan: 1. Saluran Primer; 2. Saluran Skunder; 3. Saluran Tersier; 4. Kuarter; 5. Batas Daerah Pengalian  

 

Gambar 2.  

Struktur Drainase Perkotaan  
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Menurut Haryono (1999), pengaliran air dalam drainase perkotaan disebabkan terutama 

oleh limbah rumah tangga dan hujan. Tetapi yang paling dominan yang mengakibatkan banjir 

adalah air hujan. Jatuhnya hujan disuatu daerah, baik menurut waktu maupun menurut 

pembagian geografisnya tidak tetap melainkan berubah-ubah. Bila hujan yang jatuhnya deras 

dan/atau lama dan lebih besar dari kapasitas infiltrasi dan kapasitas intersepsi, semakin besar 

pula aliran melalui permukaan tanah, maka kelebihan aliran permukiman tanah menjadi lebih 

besar, saluran drainase dan sungai tidak dapat menampung seluruh air yang datang karena 

telah terisi penuh dan terjadi luapan air. Dalam perencanan bangunan air, masalahnya adalah 

berapakah besar debit air yang harus disalurkan itu adalah debit suatu saluran pembuangan 

atau sungai, maka besarnya debit tidak tertentu dan berubah-ubah karena adanya banjir. Debit 

banjir ini disebut banjir rencana, yaitu banjir yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan 

ukuran bangunan saluran drainase yang direncanakan. Debit banjir rencana itu sudah tentu 

tidak boleh diambil terlalu kecil, sebab jika sewaktu-waktu terjadi banjir maka banguna 

tersebut akan selalu terancam keamanannya. Sebaliknya jika debit banjir rencana juga tidak 

boleh diambil terlalu besar sehingga menyebabkan ukuran bangunan air menjadi terlalu besar, 

dan mungkin dapat melampaui batas-batas ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Jenis Drainase 

 

Dari pengertian drainase pada subbab diatas drainase juga dibedakan berdasarkan 

jenisnya yaitu sebagai berikut: 

1. Drainase Alamiah; drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-

bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu/beton,gorong-gorong dan 

lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena grafitasi yang lambat 

laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. 

2. Drainase Buatan; drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga 

memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu/beton, gorong-

gorong, pipa-pipa dan lain sebagainya. 

 

Metode Penelitian 
 

Pada studi ini metode yang dipakai adalah deskriptif evaluatif, yaitu metode studi yang 

mengevaluasi kondisi obyektif atau apa adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi 

obyek studi (Supriharyono, 2002). Obyek studi yang dimaksud adalah, sistem jaringan 

drainase di Perumahan Korpri RS Sriwijaya yang terletak di Kelurahan Sekar Jaya, 

Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, sebagian telah mengalami 

penurunan kapasitas dan atau peningkatan debit. Kondisi ini mengakibatkan terjadi genangan 

pada beberapa titik saat waktu hujan yang mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga 

diperlukan adanya solusi dan kebijakan yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam 

mengatasi permasalahan ( kasus ) tersebut. 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat 

gambaran secara sistematis. 
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Variabel Penelitian 

 

Variabel-variabel Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Variabel klimatologi yang terdiri dari data hujan, angin, kelembaban dan temperatur dari 

stasiun klimatologi atau badan meteorotogi dan geofisika terdekat.  

2) Variabel hidrologi terdiri dari data tinggi muka air, debit sungai, laju sedimentasi, 

pengaruh air balik, peilbanjir, karakteristik daerah aliran dan pasang surut.  

3) Variabel sistem drainase yang ada yaitu: hasil rencana induk dan studi kelayakan, data 

kuantitatif banjir; genangan berikut permasalahannya.  

4) Variabel peta yang terdiri dari peta dasar (peta daerah kerja) peta system drainase dan 

sistem jaringan jalan yang ada, peta tata guna lahan, peta topografi yang disesuaikan 

dengan tipologi kota dengan skala antara 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 10.000.  

5) Variabel kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran 

dan data kepadatan bangunan.  

 

Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data dengan menggunakan cara induktif, yaitu dari 

fakta dan peristiwa yang diketahuai secara kongkrit kemudian diolah ke dalam suatu 

kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan atas fakta-fakta yang empiris tentang lokasi 

penelitian. Menurut Moleong dalam Yudhiantari (2002) dengan menggunakan analisis secara 

induktif, berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. 

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan metode pembobotan. 

1) Metode Deskriptif 

Dalam upaya mencapai tujuan studi digunakan metode deskriptif. Menurut Ismiyati (2003) 

metode ini dapat diartikan sebagai usaha mendeskripsikan berbagai fakta dan 

mengemukakan gejala yang ada untuk kemudian pada tahap berikutnya dapat dilakukan 

suatu analisis berdasarkan berbagai penilaian yang telah diidentifikasikan sebelumnya. 

Metode ini merupakan salah satu alat analisis kualitatif. Alasan dipilihnya metode ini 

karena parameter-parameter yang berpengaruh dalam studi ini adalah parameter kualitatif.  

2) Metode Pembobotan 

Analisis pembobotan ini merupakan metode analisis yang bersifat kuantitatif sehingga data 

yang digunakan harus bersifat kuantitatif. Oleh karena parameter yang digunakan harus 

bersifat kuantitatif, sedangkan pengolahan dan hasil yang didapat dari survei primer 

berupa data kualitatif, maka parameter tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk data 

kuantitatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka digunakan analisis pembobotan untuk 

mengkuantitatifkan parameter kinerja, sehingga data tersebut dikatagorikan menjadi 

beberapa tingkatan dalam skala. Karena adanya perbedaan jumlah skala yang 

dipergunakan, maka terlebih dahulu skala tersebut disamakan dengan menggunakan 

analisis skala sikap Likert. Untuk analisis skala sikap Likert ini berdasarkan pada 

klasifikasi data yaitu dengan skala sikap, skor dan katagori. Menurut Kusmayadi dan 

Sugiyarto dalam Yudhiantari (2002) skala Likert ini merupakan alat untuk mengukur sikap 

dari kedaan yang positif ke jenjang yang negatif, untuk menunjukkan sejauh mana tingkat 

persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. 
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Tahapan dan Prosedur Penelitian 

 

Penelitian akan bisa dilaksanakan dengan baik jika telah dilakukan rencana tahapan 

pelaksanaan dan prosdur analisis yang benar. Dalam penelitian ini dilakukan tahapan 

pelaksanaan dan prosedur sebagai berikut: 

1) Identifikasi masalah. 

2) Studi pustaka dan pengumpulan data. 

3) Analisis dan pembahasan partisipasi masyarakat. 

4) Analisis dan pembahasan pembebanan dan perhitungan kapasitas jaringan drainase. 
 

Analisa Data 

 

Analisa Curah Hujan 

 

Data curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian maksimum stasiun 

klimatologi kenten palembang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun (tahun 2002 sampai 

dengan 2011). 
Tabel 1.  

Data Curah Hujan Maksimum Harian (mm)  

Wilayah Baturaja Kabupaten OKU  
 

No. Tahun Curah Hujan Maksimum Harian 

1. 2002 215 

2. 2003 114 

3. 2004 96 

4. 2005 114 

5. 2006 121 

6. 2007 84 

7. 2008 114,3 

8. 2009 102,2 

9. 2010 133 

10. 2011 115 
             Sumber: badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Bmkg) Klas II Ketenten Palembang 

 

Untuk mendapatkan besarnya curah hujan, maka digunakan empat metode distribusi, 

adapun tujuan penggunaan keempat metode tersebut adalah untuk mendapatkan nilai ekstrim 

dari rangkaian curah hujan. Metode distribusi yang digunakan antara lain metode distribusi 

Gumbel, normal, log normal, log pearson type III dengan uraian sebagai berikut : 

 

Metode Distribusi Gumbel 
Tabel 2. 

Analisis Frekuensi dengan Metode Distribusi Gumbell 
Tahun X (X-Xbar)

 
(X-Xbar)

2 
(X-Xbar)

3 
(X-Xbar)

4 

2002 215 94.15 8864.223 834566.5484 78574441 

2003 114 -6.85 46.9225 -321.419125 2201.721 

2004 96 -24.85 617.5225 -15345.43413 381334 

2005 114 -6.85 46.9225 -321.419125 2201.721 

2006 121 0.15 0.0225 0.003375 0.000506 

2007 84 -36.85 1357.923 -50039.44413 1843954 

2008 114.3 -6.55 42.9025 -281.011375 1840.625 
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Lanjutan tabel 2. 
 

2009 102.2 -18.65 347.8225 -6486.889625 120980.5 

2010 133 12.15 147.6225 1793.613375 21792.4 

2011 115 -5.85 34.2225 -200.201625 1171.18 

∑X 1208.5  11506.11 763364.346 80949916 

Xbar 120.85     

Sumber : Hasil Pengolahan Data2012 

Ket : X  = Data Curah Hujan 

        Xbar = Data Curah Hujan rata-rata 

Pada table 4.2 nilai rata-rata curah hujan ( tR
_

) diperoleh dengan menggunakan rumus : 

85,120
10

5,1208



n

X
Xbar  

Standar deviasi (simpangan baku)S menggunakan rumus persamaan : 

76,35
110

11,11506

1

)( 2











n

XbarX
Sd  

Koefisien Variasi (Cv)diperoleh dengan menggunakan persamaan : 

0.2959
85,120

76,35


Xbar

Sd
Cv  

 

Koefisien Asimetris (Cs) diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut: 

  89

10

763364,34610

)763364,346(10

)2)(1()(/1(

)(/1 2

2/3

2

2/3

3















nn

n

XbarXn

XbarXn
Cs  

2.77781.38892
72

100

3816821.73

46,7633643
  

Nilai koefisien Kurtosis (Ck) diperoleh menggunakan persamaan berikut : 

  789

10

11506.1110/1

80949916)(10/1

)3)(2)(1())(/1(

)(/1 2

2

2

22

4















nnn

n

XbarXn

XbarXn
Ck  

      1213,00,19846114,0
504

100

313239056.7

8094991.60
  

Tabel 3. 

Nilai Sebaran Gumbel Untuk Periode Ulang 
 

Periode Ulang Tr (Tahun) Reduced Variate (YTr) Yn Sn 

2 0,3668 0,4952 0,9496 

5 1,5004 0,4952 0,9496 

10 2,2510 0,4952 0,9496 

20 2,9709 0,4952 0,9496 

50 3,9028 0,4952 0,9496 

          Sumber:Soewarno,1995 

 

Untuk menghitung curah hujan dengan metode distribusi Gumbell, digunakan persamaan 

berikut: 
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)( nr

n

T YYT
S

Sd
XbarX   

mmX 015,116)4952,03668,0(
9496,0

76,35
85,1202   

mmX 95,158)4952,05004,1(
9496,0

76,35
85,1205   

mmX 95,186)4952,02510,2(
9496,0

76,35
85,12010   

mmX 06,214)4952,09709,2(
9496,0

76,35
85,12020   

mmX 146,249)4952,09028,3(
9496,0

76,35
85,12050   

 

Metode Distribusi Normal 

 
Tabel 4. 

Analisis Distribusi Dengan Metode Distibusi Normal 
 

Tahun X (X-Xbar)
 

(X-Xbar)
2 

(X-Xbar)
3 

(X-Xbar)
4 

2002 215 94.15 8864.223 834566.5484 78574441 

2003 114 -6.85 46.9225 -321.419125 2201.721 

2004 96 -24.85 617.5225 -15345.43413 381334 

2005 114 -6.85 46.9225 -321.419125 2201.721 

2006 121 0.15 0.0225 0.003375 0.000506 

2007 84 -36.85 1357.923 -50039.44413 1843954 

2008 114.3 -6.55 42.9025 -281.011375 1840.625 

2009 102.2 -18.65 347.8225 -6486.889625 120980.5 

2010 133 12.15 147.6225 1793.613375 21792.4 

2011 115 -5.85 34.2225 -200.201625 1171.18 

∑Xbar 1208.5  11506.11 763364.346 80949916 

Xbar 120.85     

           Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

 

Menentukan curah hujan rata-rata, menggunakanm persamaan : 

85,120
10

5,1208



n

X
Xbar  

Standar deviasi (simpangan baku)S menggunakan rumus persamaan : 

76,35
110

11,11506

1

)( 2











n

XbarX
Sd  
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Tabel 5. 

Variabel Reduksi Gauss(K) Distribusi Normal 
 

Periode Ulang 2 5 10 20 50 

K 0 0,84 1,28 1,64 2,05 
            Sumber : Soewarno,1995 

  

Untuk menghitung curah hujan dengan Metode Distribusi Normal: 

 

SdKXX TiT   

mmX 85,120)76,35)(0(85,1202   

mmX 89,150)76,35)(84,0(85,1205   

mX 62,166)76,35)(28,1(85,12010   

mmX 50,179)76,35)(64,1(85,12020   

mmX 16,194)76,35)(05,2(85,12050   

 

Metode Distribusi Log Normal 

 
Tabel 6.  

Analisis Distribusi Dengan Metode Distibusi log Normal 
 

Tahun X Log X (log X-LogXbar) (log X-LogXbar)
2 

2002 215 23.324 2,5664 6,5864 

2003 114 20.569 -0,1886 0,0355 

2004 96 19.822 -0,9356 0,8753 

2005 114 20.569 -0,1886 0,0355 

2006 121 20.827 0,0694 0,0048 

2007 84 19.242 -1,5156 2,2970 

2008 114.3 20.580 -0,1776 0,0315 

2009 102.2 20.799 0,0414 0,0017 

2010 133 21.238 0,4804 0,2308 

2011 115 20.606 -0,1516 0,0230 

∑X 1208.5 207.576  10,1197 

log Xbar 120.85 20.7576   

           Sumber : Hasil Pengolahan Data2012 

 

Standar deviasi (simpangan baku)S menggunakan rumus persamaan: 

 

1244,1
110

11976,10

1

)log(log
logX 

2

T 









n

XbarX
Sd  

 

Koefisien Variasi (Cv)diperoleh dengan menggunakan persamaan : 

054,0
20.7576

1244,1log


LogXbar

XSd
Cv T  

 



Teknika; Vol: 3, No: 5, Maret 2013                                                                        ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 21-35 30 

Tabel 7. 

Nilai Y Untuk Cv = 0,05 Distribusi Log Normal 

 

Periode Ulang (T) 2 5 10 20 50 

Y -0,0250 0,8334 1,2965 1,6863 2,1341 
           Sumber : Soewarno,1995 

 

Untuk menghitung curah hujan dengan metode distribusi Gumbell, digunakan 

persamaan: 
 

Log XT = log Xbar + YS 

Log X2 = 20,7576+ (-0,0250)(1,1244) = 20,7857 mm 

Log X5 = 20,7576+ (0,8334)(1,1244) = 21,6946 mm 

Log X10 = 20,7576+ (1,2965)(1,1244) = 22,2153 mm 

Log X20 = 20,7576+ (1,6863)(1,1244) = 22,6536 mm 

Log X50 = 20,7576+ (2,1341)(1,1244) = 22,5336 mm 

 

Metode Distribusi Log Pearson Tipe III 

 

Tabel 8. 

Analisis Frekuensi Dengan Metode Distribusi Log Pearso Type III 
 

Tahun X Log X 
(log X-

LogXbar) 

(log X-

LogXbar)
2 

(log X-

LogXbar)
3 

2002 215 23.324 2,5664 6,5864 43.3806 

2003 114 20.569 -0,1886 0,0355 0.00126 

2004 96 19.822 -0,9356 0,8753 0.76457 

2005 114 20.569 -0,1886 0,0355 0.00126 

2006 121 20.827 0,0694 0,0048 0.00002 

2007 84 19.242 -1,5156 2,2970 5.27620 

2008 114.3 20.580 -0,1776 0,0315 0.00099 

2009 102.2 20.799 0,0414 0,0017 0.000003 

2010 133 21.238 0,4804 0,2308 0.05327 

2011 115 20.606 -0,1516 0,0230 0,00053 

∑X 1208.5 207.576  10,1197 49,4787 

log Xbar 120.85 20.7576    

            Sumber : Hasil Pengolahan Data2012 

 

Menentukan curah hujan rata-rata, menggunakanm persamaan : 
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8342,4
351,102

494,787
Cs  

 
Tabel 9. 

Nilai K untuk Cs =1,6 distribusi loh pearson III 
 

Periode Ulang (T) 2 5 10 20 50 

K -0,254 0,675 1,392 2,031 2,780 
            Sumber : Soewarno,1995 

 

Untuk menghitung curah hujan dengan metode distribusi Gumbell digunakan persamaan: 

 

Log XT = log Xbar + K Sd 

Log X2 = 7576,20 + (-0,245) (4,8342) = 19,5732 mm 

Log X5 = 7576,20 + (0,675) (4,8342)  = 24,0206 mm 

Log X10 = 7576,20 + (1,392) (4,8342) = 27,4868 mm 

Log X20 = 7576,20 + (2,031) (4,8342) = 30,5758 mm 

Log X50 = 7576,20 + (2,780) (4,8342) = 34,1966 mm 

 

Rekapitulasi analisis curah hujan untuk data curah hujan maksimum dengan 4 metode, 

yaitu distribusi Gumbell, distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log pearson Type 

III dapat dilihat pada table 4.10  

 

Tabel 10. 

Analisis Frekuensi Curah Huan Maksimum 
 

Periode Ulang 

(T) 

Analisis Frekuensi Curah Hujan Maksimum 

Gumbell Normal Log Normal Log Perason Type III 

2 116,01 120,85 20,7857 19,5732 

5 158,95 150,89 21,6946 24,0206 

10 186,95 166,62 22,2153 27,4868 

20 214,06 179,50 22,6536 30,5758 

50 249,146 194,16 22,5336 34,1966 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data2012 

 

Dari hasil perhitungan analisis curah hujan di atas dapat dilihat beberapa hal sebgai 

berikut: 

1) Untuk periode ulang 2 tahun, analisa curah hujan dengan metode Normal memberikan 

hasil yang paling besar. 

2) Untuk periode ulang 5 tahun, analisa curah hujan dengan metode Gumbell  memberikan 

hasil yang paling besar. 

3) Untuk periode ulang 10 tahun, analisa curah hujan dengan metode Gumbell memberika 

hasil yang paling besar. 

4) Untuk periode ulang 50 tahun, analisa curah hujan dengan metode Gumbell memberikan 

hasil yang paling besar. 

 



Teknika; Vol: 3, No: 5, Maret 2013                                                                        ISSN: 2087 – 1902 

 

Yuliantini Eka Putri, Hal; 21-35 32 

Analisa Kemiringan Lahan 

 

Perhitungan kemiringan lahan diperlukan dalam menetukan waktu yang dibutuhkan air 

hujan untuk mencapai saluran atau titik tinjau.  Kemiringan tanah didapat dengan mengukur 

daerah pengaliran air dari titik tertinggi kesaluran terakhir yang ditinjau. Pada perumahan RS 

Sriwijaya ketinggian permukaan tanah terendah 60 dpl sedangkan permukaan tertinggi 72 dpl. 

Garis kontur yang didapat adalah dilihat dari perhitungannya, menggunakan rumus berikut: 

 

Kemiringan lahan: 

 

0,0632  
0,9(211)

60-72
  

L . 0,9

H - H
  S 0t   

 

Perhitungan Waktu Konsentrasi 

 

Waktu konsentrasi untuk daerah pengaliran dapat diuraikan dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

 

Waktu konsentrasi: 
385,0

S . 1000

L . 0,8
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= (0,0,00939)
0,385 

=  0,165759 jam 

 

Analisa Itensitas Hujan 

 

Ketidaktersediaan data curah hujan jangka pendek (per-menit, per-jam) maka untuk 

menganalisa intensitas curah hujan digunakan curah hujan metode Gumbell berikut : 
3/2

10 24

24
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3/2

04,2

24

24
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I  

   3/2
7738,2079,7I  

I = 1120.59 

 

Analisa Debit 

 

Besarnya debit banjir di dapat dari penjumlahan debit air hujan dan debit air limbah 

rumah tangga (debit limbah domestic). Selanjutnya dianalisa kapasitas tampungan saluran 

exiting, apakah mampu menahan laju jumlah aliran puncak dari air hujan dan limbah rumah 
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tangga. Apabila saluran tidak mampu menahan jumlah debit yag ada saat ini, maka perlu perlu 

direncanakan pendimentasian ulang saluran exiting tersebut. 

 

a) Analisa Debit Limbah Rumah Tangga 

 

Jumlah debit air limbah rumah tangga berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang ada di 

perumahan RS Sriwijaya sampai dengan akhir 2011 adalah 1.532 jiwa. Luas catchment 

area hanya 1,95 hektar atau 1,3% dari luas keseluruhan perumahan RS Sriwijaya seluas 

150 hektar, maka jumlah penduduk disesuaikan dengan persaentase daerah pengaliran 

yang di tinjau yaitu sebesar 1,3% sehingga diperoleh jumlah penduduk sebagai berikut: 

Luas catchment area = 100 
150

95,1
  = 1,3 % 

Jumlah penduduk = 1,3% × 1.532 = 19,916 dibulatkan menjadi 20 jiwa. Untuk 

perhitungan debit air limbah rumah tangga digunakan standar pemakaian air bersih 

direncanakan 120 liter/jiwa/hari menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

Qlimbah = 80% × p × q 

 = 0,8 ×20 × 120 

 = 1.920 liter/jiwa/hari 

 = harim /92,1
000.1

920.1 3  

 = 
ikmenitjam

m

det 60   60 24

92,1 3


 

 = 0,000022m
3
/detik 

 

b) Analisa Debit Hujan 

 

Metode yang digunakan dalam prakiraan debit puncak air hujan adalah metode rasional. 

Metode rasional digunakan karena daerah pengaliran yang ditinjau relatif kecil, yaitu 

kurang dari 300 ha. Debit yang dihitung adalah debit yang ditampung oleh saluran 

sekunder dengan memperhitungkan jumlah limpasan air dari seluruh daerah pengaliran 

(catchmen area). 

 

Catchmen area (A)  = 1,95 ha 

         =  19.500 m
2 

 

Koefisien pengaliran (C)  = 0,70 (tabel 2.1) 

 

Intensites hujan (I ) = 1120.59 mm/jam 

    = 
detik 3600

m 12059,1
 

    = 0.000311275m
3
/detik 
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Analisa Kapasitas Saluran 

 

Saluran penampang yang dugunakan pada perumahan RS Sriwijaya menggunakan 

saluran penampang persegi empat. 

 

 

                                                     
                                                               40 

 
                                                    50              

                       30 

 

 

Panjang saluran (L)  = 450 m 

Lebar saluran (b)  =   30 cm = 0,30 m 

Tinggi penampang basah (y) =   40 cm = 0,40 m 

 

Luas penampang (A) saluran dihitung dengan persamaan berikut: 

A = b.y 

   =  0,30 x 0,40 

   =  0,120 m
2 

 

Luas penampang (P) saluran dihitung dengan persamaan : 

P = b + 2y 

   =  0,30 + 2(0,40) 

   =  0,30 + 0,80 

   =  1,1 m
2 

 

Radius hidrolik R saluran dihitung dengan persamaan 

P

A
  R  

1,1

0,120
  R  

  = 0,1090 m 

 

Saluran drainase perumahan RS Sriwijaya menggunakan plesteran semen dan pasir sehingga 

untuk menghitung kecepatan aliran pada saluran dihitung dengan persamaan Manning dengan 

nilai koefisien  kekasaran manning sebesar 0,012 (table 2.2)  dengan kemiringan saluran 

6,32% atau 0,0632  

1/23/2 S 
n

1
   Rv  

   = 2/13/2 )0,0632() 0,1090(
012,0

1
  

   = )0,251396()0,228217(33,83   

   = 4,78 m
3
/detik 
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maka didapat debit hujan sebagai berikut: 

Qhujan = 0,275 × C × I × A 

= 0,275 × 0,70 × 0.000311275m
3
/detik × 19.500 m

3 

 

 = 116,844853125 m
3
/detik 

Qmaksimum  = Qhujan + Qlimbah 

  = 116,844 m
3
/detik + 0,000022 m

3
/detik 

  = 116,844 m
3
/detik 

Kapasitas tampungan saluran dihitung dengan persamaan berikut: 

Q = v × A 

Q = 4,78 m/detik × 19.500 m
2
 

    = 93.210 m
3
/det 

 

Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan menjelaskan bahwa tingkat kapasitas tampungan drainase 

RS Sriwijaya sebesar 93.210 m
3
/det sedangkan jumlah debit air maksimum dari tingkat curah 

hujan dan debit limbah rumah tangga hanya sebesar 116,844 m
3
/detik hal ini berarti drainase 

pada perumahan RS Sriwijaya mampu menampung tingkat curah hujan dan curah limbah 

rumah tangga, sehingga diperlukan perbaikan saluran dan penambahan area  penampungan. 

 

Kesimpulan dan Saran  

 

Berdasarkan hasil analisis data hidrologi terhadap drainase pada perumahan Perum 

KORPRI maka dapat diambil kesimpulan bahwa Daya tampung saluran sekunder pada 

perumahan Perum KORPRI sebesar 4,78 m
3
/detik dengan debit limbah rumah tangga hanya 

sebesar 116,844 m
3
/detik hal ini berarti saluran drainase pada perumahan RS Sriwijaya tidak 

mampu menampung tingkat curah hujan dan curah limbah rumah tangga, sehingga diperlukan 

perbaikan saluran dan penambahan area  penampungan. 

Disarankan pada pengelola perumahan Perum KORPRI dan masyarakat penghuni 

perumahan agar meningkatkan kerjasama dalam melakukan pembersihan saluran drainase 

agar tidak terjadi pendangkalan saluran dan dapat mengakibatkan banjir dan disarankan pada 

pihak pengelola perumahan agar dapat menyediakan area penampungan dan pembuatan 

saluran yang mampu menampung limbah rumah tangga dan curah hujan. 
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