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ABSTRACT 

Perumahan daerah (Perumda) Gerung Lombok Barat located in Dasan Geres village, with developer PT. 
Varindo Lombok Inti. During rainy season the residence often affected by flooding. This indicates a need to do 
an evaluation in drainage system in the residence. The drainage evaluation aims to determine the rainfall and the 
capacity of existing drainage as well as improvements that need to be done. 
 The evaluation of drainage takes some supporting data, such as the maximum daily rainfall data from 
rainfall post nearby, the data existing conditions, land use maps and surface topography data obtained from the 
survey results. With a maximum daily rainfall data analysis can be used to obtain value of the rainfall design. 
Surface elevation data used to obtain the flow pattern and timing of concentration. Analysis of the existing 
conditions used to obtain the capacity of the existing drainage. Based on analysis of the rainfall design and a 
timing concentration used to obtain rainfall intensity values . Land use maps, capacity of existing drainage and 
analysis used to do an evaluation. Then analyzed the improvement of drainage system. 

Based on the analysis obtained rainfall is 76.208 mm. In 253 evaluation of drainages are known if five 
drainage have problems, so need to make improvements to the drainages. Improvements can be a normalization 
and redimension. 4 drainage improved normalization, such as Saluran Mahoni I Kanan 4, Saluran Mahoni I 
Kanan 5, Saluran Jati Mas I Kiri 4, Saluran Masjid and saluran Raya Jati Mas Kanan 1 must be improved 
redimension.  

Keywords: drainage, evaluation and rainfall. 

INTISARI 

Perumahan daerah (Perumda) Gerung Lombok Barat, berlokasi di Desa Dasan Geres dengan pengembang 
PT. Varindo Lombok Inti. Pada saat musim penghujan perumahan ini tidak jarang terkena banjir. Hal ini 
mengindikasikan perlunya untuk di lakukan evaluasi saluran drainase pada perumahan tersebut. Evaluasi saluran 
drainase tersebut bertujuan untuk mengetahui tinggi curah hujan (R2th) dan kapasitas saluran drainase eksisting 
serta perbaikan yang perlu dilakukan. 

Untuk evaluasi drainase dibutuhkan beberapa data - data pendukung, seperti data hujan harian maksimum 
dari pos hujan terdekat, data kondisi saluran eksisting, peta tata guna lahan dan data topografi permukaan yang di 
dapat dari hasil survey. Dengan analisa data hujan harian maksimum di dapat nilai curah hujan rancangan. Data 
elevasi permukaan digunakan untuk mendapatkan pola aliran dan waktu konsentrasi. Dari analisis kondisi 
saluran eksisting digunakan untuk mendapatkan kapasitas saluran eksisting. Berdasarkan hasil analisis curah 
hujan rancangan dan waktu konsentrasi di dapatkan nilai intensitas hujan umtuk analisa debit rencana. Dengan 
peta tata guna lahan, kapasitas saluran eksisting dan analisa debit rencana dilakukan evaluasi saluran drainase. 
Untuk kemudian dilakukan analisa perbaikan saluran drainase. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut di dapatkan nilai curah hujan (R2th) adalah 76,208 mm. Pada 253 
saluran yang di evaluasi diketahui ada 5 saluran yang bermasalah sehingga perlu di lakukan perbaikan terhadap 
saluran tersebut. Perbaikan yang di lakukan dapat berupa normalisasi saluran atau redimensi. Dari 5 saluran 
drainase yang meluap, 4 saluran yang mengalami normalisasi di antaranya adalah Saluran Mahoni I Kanan 4, 
Saluran Mahoni I Kanan 5, Saluran Jati Mas I Kiri 4 dan Saluran Masjid serta saluran Raya Jati Mas Kanan 1 
yang harus di redimensi.  

Kata kunci : Evaluasi, Drainase, Hujan. 
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1.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 

daerah yang mempunyai peningkatan jumlah 

penduduk yang cukup tinggi. Hal ini berbanding 

lurus dengan meningkatnya pengembangan usaha 

dalam bidang property seperti pembangunan 

perumahan. Perumahan yang baik idealnya adalah 

sebuah perumahan yang sehat, bersih, aman dan 

nyaman serta memiliki saluran drainase yang baik. 

Karena apabila sebuah hunian perumahan memiliki 

saluran drainase yang kurang baik dan tersumbat 

maka akan mengakibatkan adanya genangan - 

genangan air bahkan banjir, terutama ketika hujan 

dengan intensitas yang cukup tinggi yang  berdampak 

langsung pada kesehatan masyarakat, kebersihan dan 

kenyamanan dari sebuah hunian perumahan. 

Hal ini terjadi pada sebuah hunian perumahan 

yang berlokasi di Desa Dasan Geres, Kecamatan 

Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan 

pengembang PT. Varindo Lombok Inti. Tampak 

beberapa akses jalan dan saluran drainase yang 

berada pada perumahan ini mengalami kerusakan. 

Hal tersebut terjadi pada Jalan Jati Mas yang 

mengalami kerusakan pada akses jalan yang di 

akibatkan oleh adanya genangan – genangan maupun 

banjir yang terjadi. Selain itu juga terdapat saluran 

drainase yang mengalami sedimentasi dan tertimbun 

oleh material konstruksi karena adanya 

pengembangan rumah masyarakat setempat. Hal 

serupa juga terjadi pada Jalan Balao, Jalan Raju Mas 

dan Jalan Mahoni. Bahkan pada Jalan Kruwing 

terdapat rumah tinggal yang di bangun di atas saluran 

drainase sehingga saluran drainase tersebut tidak 

dapat di fungsikan.Pengalih fungsian saluran 

drainase dan kerusakan serta sedimentsi yang terjadi 

pada Perumahan Daerah (Perumda) Gerung Lombok 

Barat ini mengakibatkan seringnya terjadi masalah 

banjir, terutama pada saat hujan dengan intensitas 

yang cukup tinggi. Bahkan pada Jalan Jati Mas dan 

Jalan Balao banjir yang terjadi bisa mencapai 

ketinggian ±15 cm hingga ±50 cm. 

Permasalahan yang terjadi pada Perumda 

Gerung Lombok Barat ini mengindikasikan perlunya 

untuk mengevaluasi kembali saluran drainase yang 

ada. Dengan adanya evaluasi saluran drainase ini 

diharapkan dapat mengurangi area yang tergenang 

saat musim penghujan dan mengoptimalkan fungsi 

dari saluran drainase yang ada sehingga resiko 

meluapnya air dari saluran drainase dapat dikurangi 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di 

atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

a. Berapakah tinggi curah hujan rancangan 

berdasarkan data curah hujan di Perumda 

Gerung, Lombok Barat? 

b. Apakah saluran drainase eksisting di 

Perumda Gerung, Lombok Barat masih dapat 

menampung debit banjir ? 

c. Apa jenis perbaikan yang dapat dilakukan di  

Perumda Gerung, Lombok Barat setelah 

dilakukannya evaluasi? 

1.3   Batasan Masalah 

Hal – hal yang membatasi masalah pada 

evaluasi yang dilakukan adalah : 

a. Lokasi studi di Perumda Gerung,  Lombok 

Barat. 

b. Hanya mengevaluasi jaringan drainase di 

lokasi tersebut dan kondisi eksisting 

berdasarkan data-data yang telah diperoleh 

dari survey langsung ke lokasi studi. 

 

1.4   Tujuan Penilitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui tinggi curah hujan rancangan 

(R2th) di Perumda Gerung,  Lombok Barat. 
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b. Mengetahui kapasitas saluran drainase 

existing yang ada di Perumda Gerung, 

Lombok Barat. 

c. Mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan 

dari .hasil evaluasi yang dilakukan di 

Perumda Gerung, Lombok Barat. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dengan adanya evaluasi saluran drainase ini di 

harapkan menjadi solusi untuk mengurangi 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan saluran 

drainase yang ada di Perumahan Daerah (Perumda) 

Gerung, Lombok Barat. Dan menjadi masukan bagi 

instansi – instansi terkait dalam menata sistem yang 

baik untuk wilayahnya serta pertimbangan bagi para 

pengembang dalam sektor perumahan dan bagi 

pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem 

tata ruang wilayah dan perijinan. 

 

2.   DASAR TEORI 

2.1   Tinjauan Pustaka 

Penerapan sistem drainase yang selama ini 

diterapkan (konvensional), yaitu sistem pemusatan 

kawasan dari genangan air dengan secepatnya 

membuang ke sungai telah dinilai kurang tepat. Hal 

ini dikarenakan sungai akan menerima beban yang 

melampaui kapasitasnya dan akan menurunkan 

kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. 

Perencanaan drainase seharusnya memperhatikan 

fungsinya sebagai prasarana yang berlandaskan 

konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh 

karena itu diperlukan adanya penanganan baru 

berupa konsep yang berkaitan dengan usaha 

konservasi  sumber daya air, dengan prinsip 

mengendalikan air hujan lebih banyak yang meresap 

ke dalam tanah (Ayu Wahyuningtyas, Septiana 

Hariyani, Fauzul Rizal Sutikno. 2011). 

Pertumbuhan kota menimbulkan dampak 

yang cukup berat pada siklus hidrologi sehingga 

berpengaruh besar terhadap jaringan drainase 

perkotaan. Perubahan tata guna lahan dan hujan 

dengan intensitas yang tinggi adalah aebagian dari 

masalah drainase. Genangan atau banjir merupakan 

salah satu dampak dari jaringan drainase di 

Perumahan Nasional (Perumnas) Tanjung Karang 

Mataram. Untuk menanggulangi masalah ini 

dilakukan studi untuk mengetahui dan mengevaluasi 

saluran dan bangunan penunjang pada jaringan 

drainase di Perumnas Tanjung Karang Mataram yaitu 

dengan mengetahui kondisi eksisting saluran 

drainase, sehingga dapat diketahui kapasitas saluran. 

Selanjutnya menghitung debit rencana dengan data – 

data yang dibutuhkan. Kemudian menganalisa 

kapasitas saluran agar mampu menampung debit 

rencana maksimum. Hasil analisis ini membuktikan 

bahwa genangan pada keadaan eksisting sesuai 

dengan hasil analisis. Untuk menanggulangi masalah 

tersebut, maka dilakukan normalisasi dan redimensi 

(Syamsulrizal, 2011). 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Analisis hidrologi 

Dalam perencanaan suatu sistem drainase, 

data hidrologi yang sangat diperlukan untuk 

keperluan rencana sistem drainase adalah data 

curah hujan.  

Data hujan yang diperoleh dari hasil 

pencatatan dari stasiun penangkap hujan otomatis 

yang berada berdekatan dengan lokasi penelitian. 

a. Curah Hujan Rata – Rata 

Curah hujan yang diperlukan untuk 

penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan 

rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan 

rata-rata di seluruh daerah bersangkutan , bukan 

curah hujan pada satu titik tertentu. Curah hujan 

ini disebut curah hujan daerah, dan dinyatakan 

dalam milimeter. 

1) Metode Rata – Rata Aljabar 

Cara rerata aljabar digunakan jika titik 

pengamatannya banyak dan tersebar merata di 

seluruh daerah. Curah hujan dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 

�� =
�

�
(�� + �� + ∙∙∙∙∙��)  (1) 

dengan : 

R  : curah hujan rata-rata daerah (mm), 

n : jumlah titik-titik/pos pengamatan, 

Rn : tinggi curah hujan di tiap titik 

pengamatan (mm). 

2) Metode Isohyet 
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Sedangkan cara Isohyet dalam 

penggunaannya memerlukan keahlian dan 

ketelitian yang cukup banyak dan bila variasi 

curah hujan di daerah kajian besar. Curah 

hujan daerah itu dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut : 

�� =
�����

�
���

�����
�

���∙∙∙∙∙�
�������

�
��

������∙∙∙∙∙���
 (2) 

dengan : 

Rn : tinggi curah hujan pada isohyet 

ke-n (mm), 

An : luas bagian antara garis isohyet 

3) Metode  Poligon Thiessen 

Jika titik-titik pengamatan di daerah 

tidak tersebar merata, maka cara Thiessen 

dapat digunakan untuk menghitung curah 

hujan daerah rerata dengan memperhitungkan 

daerah pengaruh tiap titik pengamatan. 

� =
����������∙∙∙∙∙�����

��������
 (3) 

Dalam menetapkan hujan rata-rata 

daerah, masih perlu mengikuti cara-cara yang 

ada. Akan  tetapi, apabila dalam praktek 

analisis tersebut sulit, maka dapat disarankan 

untuk menggunakan cara yang disebutkan 

berikut ini, dengan mengalikan hujan titik 

dengan faktor reduksi hujan. Dengan rumus : 

APBAR = PBAR × ARF (4) 

dengan : 

APBAR : Hujan areal ( mm) 

PBAR : Hujan harian maksimum 

rata-rata tahunan (mm) 

ARF : Faktor reduksi hujan areal 

(Lihat Tabel 1) 

 

Tabel 1 Faktor reduksi areal (ARF) 

Areal (km²) ARF 

1 – 10 0,99 

10 – 3-0 0,97 

30 - 3000 1,52 – 0,0123 log AREA 

Sumber : Anonim,1983 

2.2.2   Uji konsistensi data hujan 

Data hujan yang diperoleh dan dikumpulkan 

dari instansi pengolahnya perlu mendapat 

perhatian. Untuk menguji ketidak panggahan 

antara data dalam stasiun itu sendiri dengan 

mendeteksi pergeseran nilai rata-rata (mean), 

yaitu dengan metode RAPS (Rescaled Adjusted 

Partial Sums). 

2.2.3 Analisis pemilihan agihan 

Pemilihan agihan yang tidak benar dapat 

mengundang kesalahan perkiraan yang cukup 

besar.  Syarat-syarat penentuan agihan, sebagai 

berikut (Sri Harto, 1993) : 

1. Agihan Normal, Cs ≈ 0, Ck ≈ 3 

2. Agihan Log Normal, Cs ≈ 3Cv 

3. Agihan Gumbel, Cs = 1,14; Ck = 5,4 

4. Agihan Log Pearson Tipe III, tidak ada syarat 

(seluruh nilai diluar ketiga agihan lainnya). 

2.2.4 Uji Kecocokan 

a. Uji Chi-Kuadrat (Chi-Squaere).  

Uji Chi-Kuadrat dimaksudkan untuk 

menentukan apakah persamaan distribusi 

peluang yang dipilih dapat mewakili dari 

distribusi statistik sampel data yang dianalisis. 

Pengambilan keputusan uji ini menggunakan 

parameter X2, oleh karena itu disebut dengan uji 

Chi-Kuadrat. Parameter X2 dapat dihitung 

dengan rumus (Suripin, 2004 hal:57): 

��
� = ∑

(����)
�

��

�
���  (5) 

 

b. Uji Smirnov Kolmogorov 

Parameter uji Smirnov Kolmogorov dapat 

dihitung dengan rumus (Suripin, 2004 hal:59) : 

D = maksimum [P (Xm)-P1 (Xm)]  

dengan : 

D : selisih terbesarnya antara peluang     

pengamatan dengan peluang 

teoritis,                                                                                                                    
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P(Xm) : peluang data teoritis, 

P1(Xm) :  peluang data pengamatan. 

Berdasarkan tabel nilai kritis (Smirnov-

Kolmogorov test) ditentukan harga Do. Apabila 

D lebih kecil dari Do maka distribusi yang 

digunakan untuk menentukan persamaan 

distribusi dapat diterima, apabila D lebih besar 

dari Do maka distribusi teoritis yang digunakan 

untuk menentukan persamaan tersebut tidak 

dapat diterima. 

2.2.5 Curah hujan rancangan 

Besarnya curah hujan rancangan dapat 

dihitung dengan beberapa type sebaran atau 

distribusi sebagai berikut : 

a. Distribusi Normal 

b. Distribusi Log-Normal 

c. Distribusi Log Person Tipe III 

Persamaan-persamaan yang digunakan 

dalam menghitung curah hujan rancangan 

dengan metode Log Pearson Tipe III adalah 

sebagai berikut (Suripin, 2004) : 

 ��� � = ��� �� + �.���� � (6) 

 

- Nilai rata-ratanya: 

 (7) 

 

- Nilai deviasi standar dari log X: 

  

 (8) 

 

 

- Nilai koefisien kemencengan: 

  

 (9) 

 

dengan : 

Log X : logaritma curah hujan rancangan yang 

dicari, 

Log X : logaritma rerata dari curah hujan, 

S Log x : simpangan baku, 

CS : koefisien kemencengan, 

k : konstanta  

2.2.6 Koefisien Pengaliran 

Koefisien pengaliran adalah perbandingan 

antara air permukaan di suatu daerah akibat turun 

hujan dengan jumlah air hujan yang turun di 

daerah tersebut. Untuk penampungan penggunaan 

lahan tanah atau sifa-sifat tanah yang beragam, 

pembobotan nilai C dapat di hitung dengan 

persamaan (Suripin, 2004) : 

� =
��.�����.��� …..� ��.��

∑ �
 (10) 

2.2.7  Waktu konsentrasi 

Waktu konsentrasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Suripin, 

2004): 

tc = to + td (11) 

�� =
�

�
× 3,28× � ×

�

√�
 menit (12) 

td = Ls / (60V)    menit (13) 

dengan : 

tc   : waktu konsentrasi (menit), 

to : waktu yang diperlukan air untuk 

mengalir  dari bagian terjauh   tanah ke  

saluran terdekat (menit), 

td   : waktu mengalir di dalam saluran ke 

tempat yang diukur(menit), 

Ls : panjang lintasan aliran di dalam saluran 

L  : panjang lintasan aliran di atas 

permukaaan lahan (m), 

S   : kemiringan lahan, 

V   : kecepatan aliran disaluran (m/dt). 

2.2.8  Intensitas Hujan 

Pada umumnya makin lama waktu hujan 

maka intensitas hujannya makin kecil. Hubungan 

antara intensitas, lama hujan di frekuensi hujan 

biasanya dinyatakan (IDF=Intensity-Duration-

Frequency Curve). 
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 Adapun rumus-rumus tersebut dapat 

diraikan sebagai berikut (Suripin, 2004). 

 �=
���

��
�
��

�
�
�/�

 (14) 

2.2.9   Analisa Pertumbuhan Penduduk 

Untuk memproyeksikan jumlah penduduk 

pada tahun-tahun yang akan datang,digunakan 

cara analisis pertumbuhan geometris yaitu dengan 

rumus : 

         Pn = Po ( 1 + r ) n  (15) 

2.2.10   Debit Limbah Rumah Tangga 

Debit limbah rumah tangga adalah debit 

yang berasal dari air buangan hasil aktifitas 

penduduk yang berasal dari lingkungan rumah 

tangga, bangunan umum atau instalasi, bangunan 

komersial dan sebagainya. (Susi Herawati, 1994)  

Dari tabel didapat kebutuhan air bersih 

rerata untuk penduduk wilayah kota kecamatan 

adalah sebesar 80 liter/hari/orang. 

 

Tabel 2 Standar Kebutuhan Air Domestik 

Wilayah Standar / 
S (pd) 

Satuan 

Kota Propinsi 120 (liter/org/hari) 

Kota Kabupaten 100 (liter/org/hari) 

Kota Kecamatan 80 (liter/org/hari) 

Pedesaan 60 (liter/org/hari) 

Sumber : Direktorat Teknik Penyehatan Ditjen Cipta Karya, DPU 

RI,1982 

Sehingga jumlah kebutuhan air tiap hari ini 

dianggap besarnya air yang terpakai adalah 80% 

dari kebutuhan air bersih. Sehingga besarnya air 

buangan adalah: 

80 × 80% = 64 liter/hari/orang 

80 × 80% = 7,41. 10-3 liter/detik/orang 

Dengan demikian jumlah air limbah yang 

dibuang pada suatu daerah adalah: 

dengan : 

��� =
�� � �,��.����

��
��� (16) 

Qal : Debit limbah rumah tangga (m3/dt) 

Pn : Jumlah penduduk pada tahun ke-n 

Ap : Luas pemukiman (blok) (km2) 

Al : Total luas daerah kajian (km2) 

2.2.11  Debit Air Hujan 

Dalam menentukan besarnya debit 

pengaliran ditentukan berdasarkan persamaan 

sebagai berikut (Suripin, 2004) : 

Q = 0,00278 × C × I × A (17) 

dengan : 

Q : Debit yang mengalir (m3/dt) 

C  : koefisien pengaliran 

A  : luas daerah pengaliran  

I  : Intensitas hujan (mm/jam) 

2.2.12  Debit Banjir Saluran 

Debit banjir saluran adalah total dari debit 

air limbah dan debit air hujan dalam satu saluran. 

Qsal = Qal + Q (18) 

dengan : 

Qsal : Debit banjir saluran (m3/dt) 

Qal : Debit limbah rumah tangga (m3/dt) 

Q : Debit yang mengalir (m3/dt) 

2.2.13   Debit Banjir Rancangan 

Debit banjir rancangan adalah total debit 

banjir saluran dari tiap-tiap saluran, dimana 

dalam satu saluran menerima debit banjir saluran 

dari saluran sebelumnya. 

Qtot = Qsal 1+Qsal 2 + ... +Qsal n (19) 

2.2.14 Analisis Hidrolika 

a. Dimensi Saluran Drainase 

Pada sistem jaringan drainase bentuk 

penampang saluran yang sering dipakai, yaitu, 

bentuk segi empat dan trapesium. 

1) Penampang saluran segiempat 

Persamaan yang digunakan untuk 

menghitung kapasitas saluran segi empat adalah 

(Suripin,2004 hal:147) : 

� = � � ℎ (20) 
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� = � + 2ℎ (21) 

� =
��

����
 (22) 

2) Penampang saluran trapesium 

Persamaan yang digunakan untuk 

menghitung kapasitas saluran trapesium adalah 

(Suripin,2004 hal:149) : 

 � = (� + �ℎ)ℎ (23) 

� = � + 2ℎ√1 + �� (24) 

� =
(����)�

����√����
  (25) 

 Kapasitas saluran dihitung dengan 

menggunakan persamaan Manning, yaitu: 

� =
�

�
 (26) 

� =
�

�
��/���/�   (27) 

dengan : 

Q : debit pengaliran (m3/dt), 

V  : kecepatan aliran dalam saluran (m/dt), 

R : jari-jari hidrolis (m), 

A  : luas tampang basah saluran (m2), 

P  : keliling basah, 

n  : koefisien kekasaran Manning, 

S  : kemiringan dasar saluran. 

b. Kemiringan saluran 

Kemiringan dasar saluran dapat dihitung 

dengan persamaan : 

� =
∆�

�
 (28) 

c. Tinggi Jagaan pada Saluran 

Tinggi jagaan tergantung dari dimensi 

saluran, kecepatan saluran maupun debit air yang 

akan mengaliri saluran tersebut. 

d. Gorong – gorong 

Gorong – gorong adalah saluran tertutup 

(pendek) yang mengalirkan air melewati jalan 

raya, jalan kereta api, atau timbunan lainnya. 

Gorong – gorong biasanya dibuat dari beton, 

aluminium gelombang, baja gelombang dan 

kadang – kadang plastik gelombang. (Suripin, 

2004). 

3. METODE PENELITIAN 
3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di kawasan 

Perumahan Daerah (Perumda) Gerung, Lombok 

Barat. 

 

3.2   Langkah Penelitian 

Langkah – langkah yang akan dilakukan 

dalam penelitian studi kasus ini adalah: 

a. Pengumpulan data 

Data – data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Data primer 

Data ini diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung dari lokasi penelitian. Data yang 

diperoleh berupa data dimensi saluran dan 

kelandaian saluran. 

 

2) Data skunder 

Data ini diperoleh dari instansi terkait yaitu : 

 Data curah hujan yang diperoleh berasal dari 

stasiun pengukur hujan yang berpengaruh di 

daerah Gerung dengan lama pengamatan 

selama 10 tahun (data hujan yang digunakan 

adalah data dari stasiun hujan Gerung). 

 Peta topografi 

 Peta jaringan drainase 

 Peta tata guna lahan 

b. Analisis hidrologi 

1) Uji konsistensi data dilakukan dengan 

metode Rescaled Adjusted Partial Sums 

(RAPS). 

2) Pemilihan jenis agihan 

3) Uji kecocokan 

Pengujian ini dilakukan dengan uji Chi-

kuadrat dan uji Smirnov kolmogorov. 

4) Analisa distribusi 
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c. Analisis intensitas curah hujan 

d. Menghitung debit banjir 

e. Analisis kapasitas saluran eksisting 

f. Analisis hidrolika bangunan 

g. Evaluasi jaringan drainase 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kapasitas tampungan saluran drainase yang sudah 

ada di kawasan ini masih bisa menampung debit 

banjir atau tidak.  

h. Kesimpulan dan saran 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Kondisi Eksisting 

Perumahan Daerah (Perumda) Gerung 

Lombok Barat adalah kawasan perumahan padat 

penduduk yang berada di Kelurahan Dasan 

Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok 

Barat. Kawasan ini sering ditemukan genangan 

air sesaat bahkan hingga banjir pada musim 

hujan terutama yang intensitasnya tinggi. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 

kawasan ini, Perumahan Daerah (Perumda) 

Gerung Lombok Barat memiliki 660 unit rumah 

hunian dengan 253 saluran drainase. Di kawasan 

ini terdapat beberapa ruas saluran yang 

sedimennya penuh dan memiliki potensi untuk 

tergenang. Untuk itu dilakukan evaluasi pada 

Perumahan Daerah (Perumda) Gerung Lombok 

Barat agar tidak terjadi genangan atau banjir 

lagi. 

 

4.2   Analisis Hidrologi 

4.2.1 Data Curah Hujan 

Data curah hujan yang dipakai adalah data 

curah hujan harian maksimum selama 10 tahun 

yaitu data curah hujan tahun 2005 sampai 2014. 

Adapun data curah hujan dari stasiun Gerung 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3 Curah Hujan Stasiun Gerung 

No 
Tanggal 
 Kejadian 

Tahun 
Hujan 

(mm) 

1 29-Mar 2005 127,000 

2 28-Mei 2006 58,000 

3 25-Des 2007 89,000 

4 04-Nop 2008 108,000 

5 10-Jan 2009 171,000 

6 13-Jun 2010 71,000 

7 19-Des 2011 86,000 

8 08-Feb 2012 65,000 

9 21-Feb 2013 58,000 

10 02-Jan 2014 47,000 

Sumber : Stasiun Klimatologi Gerung,2015 

4.2.2  Uji Konsistensi Data Hujan 

Uji kepanggahan data hujan dengan 

menggunakan metode RAPS menghasilkan : 

 
Qhitung< Qtabel sehingga data hujan stasiun 

Gerung  memenuhi syarat kepanggahan. 

4.2.3   Analisis Pemilihan Agihan 

Dari data curah hujan harian maksimum 

rata-rata, selanjutnya dihitung parameter statistik 

untuk memilih sebaran yang cocok. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh nilai Cv=0,434; Cs 

=1,246 dan   Ck = 5,116, hasil analisa 

menunjukkan bahwa jenis agihan yang dipilih 

adalah Log-Pearson tipe III. 

4.2.4  Uji Kecocokan 

Untuk mengetahui data tersebut benar sesuai 

dengan jenis sebaran teoritis yang dipilih 

sebelumnya maka perlu dilakukan pengujian 

kecocokan.  
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a. Uji Chi-Kuadrat 

Berdasarkan hasil perhitungan Uji Chi-

Kuadrat dengan syarat : 

Xh2 (hitung) < Xh2  

1,1   <  3,841 

Dari hasil perhitungan disimpulkan 

Hipotesa Log-Pearson type III diterima. 

b. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Berdasarkan hasil perhitungan uji 

smirnov-kolmogorov, maka : 

D maks = 1,818 %, α = 5 %, n = 10 dan 
Do = 41 % (tabel) 
dengan syarat : D maks < Do 

1,818 % <  41 %  

Kesimpulan : Hipotesa Log-Pearson type 

III diterima. 

4.2.5  Curah Hujan Rancangan 

Dari hasil perhitungan parameter statistik 

untuk curah hujan rancangan dengan metode Log-

Pearson type III, dari nilai koefisien kepencengan 

Cs = 0,547 diperoleh besarnya faktor 

penyimpangan (k). Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4  Perhitungan curah hujan rancangan metode Log-
Person Type III 

Kala ulang 

(tahun) 

Hujanrancangan 

(mm) 

2 76,208 

5 109,144 

10 134,276 

25 170,608 

50 201,372 

100 234,423 

Sumber: Hasil Analisa 

4.2.6  Luas Daerah Tangkapan 

Luas daerah tangkapan hujan adalah luas 

lahan yang masih mempengaruhi besarnya debit 

pada saluran yang ditinjau, sehingga daerah aliran 

dapat ditentukan dari survei di Perumahan Daerah 

(Perumda) Gerung Lombok Barat.. 

4.2.7  Koefisien Pengaliran 

 Untuk tipe daerah pengaliran yang beragam, 

koefisien pengalirannya dapat dihitung dengan 

persamaan (10). 

Maka hasil perhitungan koefisien pengaliran 

berdasarkan persamaan (10) pada ruas saluran 

Raya Albasia Kanan 3 dengan luas daerah 0,0388 

ha, luas aspal 0,0104 ha, luas rumah 0,0212 ha 

dan luas perkerasan beton 0,0072 ha sehingga 

didapatkan nilai koefisien pengaliran (C) adalah 

0,814. Nilai koefisien pengaliran (C) untuk 

saluran yang lain dapat di lihat di Lampiran 

Tabel I.
 
 

4.2.8 Waktu Konsentrasi 

 Perhitungan waktu konsentrasi (tc) 

berdasarkan saluran terjauh, sehingga di dapat 

hasil perhitungan berdasarkan persamaan 11, 12, 

dan 13 dengan saluran Bajur II Kanan dengan 

hasil, 

tc = 136,098 menit atau  

tc = 2,2683 jam. 

4.2.9   Intensitas Hujan 

 Analisis intensitas hujan memakai rumus 

Mononobe karena data curah hujan yang didapat 

berdasasrkan curah hujan harian. Besaran 

intensitas hujan yang di dapat sesuai dengan 

persamaan 14 sebesar I = 15,3037 mm/jam. 

4.2.10  Analisis Pertumbuhan Penduduk 

 Data jumlah penduduk diperoleh dari 

Kantor Desa Dasan Geres. Yakni : 

Jumlah penduduk tahun 2014 = 1308 jiwa dan 

2015 = 1318 jiwa. Sehingga di dapatkan jumlah 

penduduk untuk tahun 2016 = 1342 jiwa. 
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4.2.11  Debit Air Limbah 

Contoh perhitungan pada ruas saluran 

Kruwing I Kanan di dapatkan sebesar 

(berdasarkan persamaan 16) : 

��� =
1342 � 7,41 .10��

0,1534
�0,000626 

= 0,40.10��(m3/dt) 

Hasil Selanjutnya dapat di lihat di Lampiran 

Tabel I. 

4.2.12  Debit Air Hujan 

Contoh perhitungan pada ruas saluran 

Kruwing I Kanan : 

Koefisien pengaliran (C) = 0,766 

Intensitas hujan (I) = 15,3037 mm/jam 

Luas daerah (A) = 0,0626 Ha 

Maka sesuai dengan persamaan 17 diperoleh :  

Q = 0,00278 × 0,766 × 15,3037 × 0,0626 

= 0,0020  m3/dt 

Hasil perhitungan selengkapnya terdapat 

pada Lampiran Tabel I. 

4.2.13  Debit Banjir Saluran 

 Berikut ini contoh perhitungan debit banjir 

saluran pada saluran Kruwing I Kanan. Dengan 

persamaan 18 didapat : 

Debit air hujan (Q) = 0,0020 m³/dtk 

Debit air limbah (Qal) = 0,00004 m³/dtk 

Qsal = 0,0020 + 0,00004 = 0,00204  m3/dt 

Hasil Perhitungan Debit Banjir saluran 

untuk tiap saluran di sajikan dalam Lampiran 

Tabel I. 

4.2.14  Debit Banjir Rancangan 

Berdasarkan persamaan 19, berikut ini 

contoh perhitungan debit banjir rancangan pada 

saluran Raya Kruwing Kanan 2 

diketahui :  

Qtot Saluran Albasia I Kanan  = 0,0112 m3/dt 

Qtot Saluran Raya Kruwing Kanan 1 = 0,0002 

m3/dt  

Qtot Saluran Kruwing I Kanan = 0,0021 m3/dt 

Qtot Saluran Kruwing I Kir i= 0,0019 m3/dt 

Qsal Raya Kruwing Kanan 2 = 0,0002 m3/dt 

maka :   

Qtot=0,0112+0,0002+0,0021+0,0019+0,0002 

 = 0,0156 m3/dt 

Untuk hasil perhitungan saluran yang lain 

dapat di lihat pada Lampiran Tabel I. 

4.3.   Analisis Hidraulika 

4.3.1 Analisis Dimensi dan Evaluasi Kapasitas 

Saluran  

Q banjir rencana lebih kecil dari Qkapasitas saluran, 

artinya bahwa saluran eksisting masih mampu 

mengalirkan debit optimal. 

Dari hasil analisis dimensi dan evaluasi 

kapsitas saluran drainase di Perumahan Daerah 

(Perumda) Gerung, Lombok Barat terdapat 5 

saluran yang meluap. Saluran yang meluap dapat 

di lihat pada Lampiran Tabel I. 

4.4     Bangunan Penunjang 

  4.4.1   Gorong-gorong 

Berdasarkan daerah tangkapan yang ditinjau 

untuk mengevaluasi, jenis bentuk penampang 

gorong-gorong yang dipakai, yaitu penampang 

berbentuk segi empat.    Qbanjir rencana  lebih 

kecil atau sama dengan dari Qkapasitas saluran 

menandakan bahwa gorong-gorong mampu untuk 

menampung debit aliran. Namun dari hasil 

analisa terdapat 17 gorong-gorong yang tidak 

mampu mengalirkan debit.  

 

4.5.   Pembahasan 

  4.5.1  Perbaikan Saluran Drainase 

Dari hasil analisis kapasitas saluran drainase 

di Perumahan Daerah (Perumda) Gerung, 

Lombok Barat terdapat 5 ruas saluran. Untuk 

menanggulangi meluapnya air yang terjadi di 

saluran eksisting perlu  dilakukan perbaikan pada 

saluran tersebut, perbaikan yang dimaksud dapat 

berupa normalisasi dengan pengerukan sedimen 
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dan mengubah dimensi saluran dengan 

melebarkan atau meninggikan saluran setelah 

normalisasi. Namun setelah dilakukan 

normalisasi dengan pengerukan sedimen, masih 

terdapat 8 ruas saluran yang meluap sehingga 

perlu dilakukan redimensi terhadap saluran 

tersebut. Hasil Selengkapnya dapat di lihat pada 

Lampiran Tabel I. 

4.5.2   Perbaikan Gorong – gorong  

Dari hasil analisis kapasitas saluran drainase 

di Perumahan Daerah (Perumda) Gerung, 

Lombok Barat terdapat 17 gorong-gorong yang 

mengalami masalah yaitu debit salurannya 

melebihi debit dari kapasitas saluran itu sendiri. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk 

perbaikan pada gorong – gorong tersebut, 

perbaikan yang dimaksud dapat berupa 

normalisasi dengan pengerukan sedimen atau 

redimensi dengan mengubah dimensi saluran 

dengan melebarkan atau meninggikan saluran. 

 

5.    Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dalam bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Tinggi curah hujan rancangan di Perumda 

Gerung, Lombok Barat berdasarkan curah 

hujan harian maksimum di Stasiun Gerung 

untuk kala ulang R2th adalah 76,208 mm. 

b. Pada 253 saluran dan 69 gorong – gorong 

yang di evaluasi di Perumda Gerung, Lombok 

Barat terdapat 5 saluran yang tidak dapat 

menampung debit banjir rencana dan sisanya 

248 saluran masih mampu menampung debit 

banjir rencana. Dimana 5 saluran yang meluap 

atau kelebihan kapasitas, diantaranya ruas 

Saluran Mahoni I Kanan 4, Saluran Mahoni I 

Kanan 5, Saluran Raya Jati Mas Kanan 1, 

Saluran Jati Mas I Kiri 4 dan Saluran Masjid. 

c. Untuk menanggulangi meluapnya air yang 

terjadi di saluran drainase eksisting dan gorong 

– gorong eksisting, perlu dilakukan perbaikan 

terhadap saluran tersebut, perbaikannya berupa 

normalisasi saluran dengan pengerukan sedimen 

dan redimensi dengan meninggikan atau 

melebarkannya. Pada 5 saluran drainase yang 

meluap, 4 saluran mengalami normalisasi dan 1 

lagi di redimensi. 

 

5.2  Saran  

Dari hasil analisis dan pembahasan, beberapa 

hal disarankan sebagai berikut: 

a. Diperlukan penanganan yang optimal dalam 

mengatasi genangan dan banjir di Perumda 

Gerung, Lombok Barat yaitu dengan 

normalisasi dan redimensi terhadap saluran 

dan gorong – gorong yang meluap sehingga 

saluran dan gorong - gorong dapat berfungsi 

mengalirkan air dengan baik. 

b. Sebaiknya dilakukan perawatan secara 

berkala yaitu dengan melakukan pengerukan 

dari sedimen saat musim hujan datang 

sehingga sedimen tidak menumpuk. Dan 

untuk saluran yang di timbun atau 

sedimennya penuh akibat sampah, 

diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk 

menjaga lingkungan sekitar. 

c. Untuk para pengembang properti khususnya 

pembangunan kawasan perumahan untuk 

selalu memperhatikan saluran drainase 

dalam merencanakan suatu kawasan 

perumahan sehingga dapat menghindari 

adanya genangan bahkan banjir di daerah 

perumahan. 
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