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PRAKATA   Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga modul Hidrologi dan Hidrolika Terapan  untuk mahasiswa S1 Kesehatan Lingkungan dapat kami susun. Modul ini merupakan panduan bagi mahasiswa dalam mempelajari materi kuliah ini pada semester dua. Mata kuliah Hidrologi dan Hidrolika Terapan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan UDINUS, dengan topik bahasan utama: siklus hidrologi, karakteristik sungai dan daerah aliran sungai, neraca air, hujan, penguapaan, limpasan, infiltrasi dan hidrometri. Mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mampu memahami siklus hidrologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca air pada air permukaan dan air tanah, sehingga pengetahuan mahasiswa akan meningkat dan akhirnya tertarik untuk mengembangkan ilmu hidrologi dan melakukan penelitian di bidang tersebut. Modul Hidrologi dan Hidrolika Terapan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran kami sangat harapkan untuk perbaikan modul ini demi memudahkan minat mahasiswa dalam mempalajari ilmu Hidrologi dan Hidrolika Terapan. Terima kasih.    Februari 2017  Penyusun    
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1. SIKLUS HIDROLOGI  
 
 
  A. Definisi Hidrologi Hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Karena perkembangan yang ada maka ilmu hidrologi telah berkembang menjadi ilmu yang mempelajari sirkulasi air. Jadi dapat dikatakan, hidrologi adalah ilmu untuk mempelajari; presipitasi (precipitation), evaporasi dan transpirasi (evaporation), aliran permukaan (surface stream flow), dan air tanah (ground water).  B. Siklus Hidrologi Siklus Hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan, dimana air diangkut dari lautan ke atmosfer (udara), ke darat dan kembali lagi ke laut, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 

 Gambar 1.1 Siklus Hidrologi 

Tujuan Instruksional Umum:        Mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidrologi  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi hidrologi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan siklus hidrologi 3. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam siklus hidrologi 
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Hujan yang jatuh ke bumi baik langsung menjadi aliran maupun tidak  langsung yaitu melalui vegetasi atau media lainnnya akan membentuk  siklus aliran air mulai dari tempat yang tinggi (gunung, pegunungan) menuju ke tempat yang rendah baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang berakhir di laut. Dengan adanya penyinaran matahari, maka semua air yang ada dipermukaan bumi akan berubah wujud berupa gas/uap akibat panas matahari dan disebut dengan  penguapan  atau  evaporasi  dan  transpirasi.  Uap ini bergerak di atmosfer (udara) kemudian akibat perbedaan  temperatur  di atmosfer dari panas menjadi dingin maka air akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi cairan (from air to liquid state). Bila temperatur berada di bawah titik beku (freezing point) kristal-kristal es terbentuk. Tetesan air kecil (tiny  droplet) terbentuk oleh kondensasi dan berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh gerakan udara turbulen sampai pada kondisi yang cukup besar menjadi butir-butir air.  Apabila jumlah butir air sudah cukup banyak dan akibat berat sendiri (pengaruh gravitasi) butir-butir air akan berubah menjadi salju dan turun ke bumi.  Proses turunnya butiran air ini disebut dengan hujan atau presipitasi. Bila temperatur udara turun sampai dibawah 0o Celcius, maka butiran air akan berubah menjadi salju. Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya melalui tanaman (vegetasi). Di bumi air mengalir dan bergerak dengan berbagai cara. Pada retensi (tempat penyimpanan) air akan menetap untuk beberapa waktu. Retensi dapat berupa retensi alam seperti daerah-daerah cekungan, danau tempat-tempat yang rendah dll., maupun retensi buatan seperti tampungan, sumur, embung, waduk dll. Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, dari gunung-gunung, pegunungan ke lembah, lalu ke daerah yang lebih rendah, sampai ke daerah pantai dan akhirnya akan bermuara ke laut. Aliran air ini disebut aliran permukaan tanah karena bergerak di atas muka tanah. Aliran ini biasanya akan memasuki daerah tangkapan atau daerah aliran menuju k esistem jaringan sungai, sistem danau atau waduk.  



Siklus Hidrologi 3  

Dalam sistem sungai aliran mengalir mulai dari sistem sungai kecil ke sistem sungai yang besar dan akhirnya menuju mulut sungai atau sering disebut  estuary  yaitu tempat bertemunya sungai dengan laut. Air hujan sebagian mengalir meresap kedalam tanah atau yang sering disebut dengan Infiltrasi, dan bergerak terus kebawah.  Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian menguap (evaporasi dan transpirasi) dan membentuk uap air. Sebagian lagi mengalir masuk kedalam tanah (infiltrasi, perkolasi, kapiler).  Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang –  ruang antara butir – butir tanah dan di dalam retak  –  retak dari batuan. Dahulu disebut air lapisan dan yang terakhir disebut air celah (fissure water).  Aliran air tanah dapat dibedakan menjadi aliran tanah dangkal, aliran tanah antara dan aliran dasar (base flow). Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada musim kemarau, ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu, pada suatu sistem sungai tertentu aliran masih tetap dan kontinyu.  Sebagian air yang tersimpan sebagai air tanah (groundwater) yang akan keluar ke permukaan tanah sebagai limpasan, yakni limpasan permukaan (surface runoff), aliran intra (interflow) dan limpasan air tanah (groundwater runoff) yang terkumpul di sungai yang akhirnya akan mengalir ke laut kembali terjadi penguapan dan begitu seterusnya mengikuti siklus hidrogi.  C. Siklus Hidrologi Tertutup  Siklus hidrologi juga menunjukkan semua hal yang berhubungan dengan air. Bila dilihat keseimbangan air secara menyeluruh maka air tanah dan aliran permukaan: sungai, danau, penguapan dll. merupakan bagian-bagian dari beberapa aspek yang menjadikan siklus hidrologi menjadi seimbang sehingga disebut dengan siklus hidrologi yang tertutup (closed system diagram of the global hydrologycal cycle). Lebih jelasnya lihat gambar 1.2. 
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 Gambar 1.2 Siklus Hidrologi Tertutup  Persamaan matematis siklus hidrologi tertutup adalah sebagai berikut: 𝐼 − .𝑂 =  𝑑𝑑  
Keterangan :  I  = aliran yang masuk (inflow)  O  = aliran yang keluar (outflow)  s  = simpanan (storage)  t = waktu (time)   Pada jangka waktu yang lama dan skala ruang global simpanan cenderung mendekati nol, sehingga keseimbangan air hanya dipengaruhi oleh masuk dan keluar ke dalam sub sistem.       
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D. Siklus Hidrologi Terbuka  Aliran air tanah bisa merupakan satu atau lebih dari sub-sistem dan tidak  lagi tertutup, karena sistem tertutup itu  dipotong pada bagian tertentu dari seluruh sistem aliran. Transportasi aliran di luar bagian aliran air tanah merupakan masukkan dan keluaran dari sub-sistem aliran air tanah tersebut, demikian pula aliran air permukaan. Gambar 1.3 menunjukkan gabungan sub-sistem aliran air tanah, aliran permukaan dan hidrologi yang merupakan sub-sistem terbuka. 

 Gambar 1.3 Siklus Hidrologi Terbuka  E. Macam-Macam Siklus Hidrologi   1) Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi.  Evaporasi  Kondensasi  Hujan/presipitasi (jatuh ke permukaan laut)  
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 Gambar 1.4 Siklus Hidrologi Pendek  2) Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Evaporasi  Kondensasi  Presipitasi di daratan  Laut   

 Gambar 1.5 Siklus Hidrologi Sedang  3) Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus 
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hidrologi ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser.  Evaporasi  Sublimasi  Kondensasi  Prepitasi (salju)  Gletser  Aliran Sungai  Lautan   

 Gambar 1.6 Siklus Hidrologi Panjang  F. Soal Latihan 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrologi? 2) Jelaskan manfaat mempelajari ilmu hidrologi?  3) Jelaskan proses siklus hidrologi?  4) Jelaskan perbedaan antara siklus hidrologi tertutup dan siklus hidrologi terbuka? 5) Jelaskan macam-macam siklus hidrologi? 
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2. KARAKTERISTIK SUNGAI & DAS  
 
 
    A. Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan unit hidrologi dasar. Daerah Aliran Sungai yang merupakan lahan total dan permukaan air yang di batasi  oleh suatu batas air, topografi dan dengan salah satu cara memberikan sumbangan terhadap debit sungai pada suatu daerah. Daerah aliran sungai merupakan dasar pengelolaan untuk sumber daya air.  A.1 Definisi Daerah Aliran Sungai Daerah aliran sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana semua air hujan yang jatuh ke daerah ini akan mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan. Defenisi lain yaitu suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari air hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya dan pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut; daerah sekitar sungai meliputi punggung bukit atau gunung merupakan tempat sumber air dan semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai, sampai daerah dataran dan muara sungai. Ada yang menyebutnya dengan Daerah Pengaliran Sungai (DPS), Daerah  Tangkapan Ait (DTA). Dalam istilah bahasa Inggris juga ada beberapa macam istilah yaitu Catchment Area, watershed, River Basin, dll.  

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sungai dan daerah aliran sungai  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan daerah aliran sungai 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tingkatan sungai 3. Mahasiswa mampu menjelaskan panjang sungai 4. Mahasiswa mampu menjelaskan kemiringan sungai 
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Defenisi dari UU Sumber Daya Air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang  masih terpengaruh aktivitas daratan.   

 Gambar 2.1 Ilustrasi Batas Daerah Aliran Sungai  Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada hakekatnya air tidak dibatasi oleh batas administrasi namun oleh batas aliran sungainya (DAS) atau  catchment area.    A.2 Faktor Pembentuk Sub Sistem Faktor-faktor yang membentuk sub-sistem dan bertindak sebagai operator di dalam mengubah komponen-komponen struktur sistem yaitu sistem sungai atau jaringan DAS.   Faktor-faktor pembentuk sistem antara lain: 1) Faktor Meteorologi (iklim), meliputi intensitas hujan, durasi hujan dan distribusi curah hujan.   
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2) Karakteristik DAS  (a) Luas dan bentuk DAS  DAS merupakan tempat pengumpulan presipitasi ke suatu sistem sungai. Luas daerah aliran dapat diperkirakan dengan mengukur daerah tersebut pada peta topografi. Daerah aliran sungai dapat dibedakan berdasarkan bentuk atau pola dimana bentuk ini akan menentukan pola hidrologi dan luas yang ada.  Bentuk DAS mempengaruhi waktu konsentrasi air hujan yang mengalir menuju outlet. Semakin bulat bentuk DAS berarti semakin singkat waktu konsentrasi yang diperlukan, sehingga semakin tinggi fluktuasi banjir yang terjadi. Sebaliknya semakin lonjong bentuk DAS, waktu konsentrasi yang diperlukan semakin lama sehingga fluktuasi banjir semakin rendah. Corak atau pola DAS dipengaruhi oleh faktor geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah DAS.   Klasifikasikan bentuk DAS: 

 Gambar 2.2 Pengaruh bentuk DAS pada Aliran Permukaan    
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1. Paralel (melebar): anak sungai utama saling sejajar atau hampir sejajar,  bermuara pada sungai-sungai utama dengan sudut lancip atau langsung bermuara ke laut. Berkembang di lereng yang terkontrol oleh struktur (lipatan monoklinal, isoklinal, sesar yang saling sejajar dengan spasi yang pendek) atau dekat pantai. DAS ini mempunyai dua jalur sub-DAS yang bersatu. 2. Radial (memanjang): sungai yang mengalir ke segala arah dari satu titik. Berkembang pada vulkan atau dome. Anak sungainya memusat di satu titik secara radial sehingga menyerupai bentuk kipas atau lingkaran. DAS atau sub-DAS radial memiliki banjir yang relatif besar tetapi relatif tidak lama. Biasanya dijumpai di daerah lereng gunung api atau daerah dengan topografi berbentuk kubah.  (b) Jaringan Sungai  Jaringan sungai dapat mempengaruhi besarnya debit aliran sungai yang dialirkan oleh anak-anak sungainya. Parameter ini dapat diukur secara kuantitatif dari awal percabangan yaitu perbandingan antara jumlah alur sungai orde tertentu dengan orde sungai satu tingkat di atasnya.  Nilai ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nisbah percabangan berarti sungai tersebut memiliki banyak anak-anak sungai dan fluktuasi debit yang terjadi semakin besar.   Orde sungai adalah posisi percabangan alur sungai di dalam urutannya terhadap induk sungai pada suatu DAS. Semakin banyak jumlah orde sungai, semakin luas dan panjang alur sungainya. Orde sungai dapat ditetapkan dengan metode Horton, Strahler, Shreve, dan Scheidegger. Namun umumnya metode Strahler lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan metode yang lainnya.  Berdasarkan metode Strahler, alur sungai paling hulu yang tidak mempunyai cabang disebut dengan orde pertama (orde 1), pertemuan antara orde pertama disebut orde kedua (orde2), demikian seterusnya 
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sampai pada sungai utama ditandai dengan nomor orde yang paling besar (Gambar 2.3).  

 Gambar 2.3 Penentuan Orde Sungai dengan Metode Strahler  (c) Kondisi DAS; topografi, tanah, geologi, geomorfologi.  Kerapatan aliran sungai menggambarkan kapasitas penyimpanan air  permukaan dalam cekungan-cekungan seperti danau, rawa dan badan sungai yang mengalir di suatu DAS. Kerapatan aliran sungai dapat dihitung dari rasio total panjang jaringan sungai terhadap luas DAS yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kerapatan aliran  sungai, berarti semakin banyak air yang dapat tertampung di badan-badan sungai. Kerapatan aliran sungai adalah suatu angka indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai di dalam suatu DAS.  Indeks tersebut dapat diperoleh dengan persamaan: 𝐷𝑑 =  𝐿𝐴 
Keterangan:   Dd =  indeks kerapatan aliran sungai (km/km );  L =  jumlah panjang sungai  termasuk panjang anak-anak sungai (km);  A  =  luas DAS (km )    
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Indeks kerapatan aliran sungai diklasifikasikan sebagai berikut:  -  Dd: < 0.25 km/km : rendah  -  Dd: 0.25 - 10 km/km : sedang  -  Dd: 10 - 25 km/km : tinggi  -  Dd: > 25 km/km : sangat tinggi  Berdasarkan indeks tersebut dapat dikatakan bahwa indeks kerapatan sungai menjadi kecil pada kondisi geologi yang permeable, tetapi menjadi besar untuk daerah yang curah hujannya tinggi. Disamping itu, jika nilai kerapatan aliran sungai:  -  < 1 mile/mile (0.62 km/km ), maka DAS akan sering mengalami penggenangan.  -  > 5 mile/mile (3.10 km/km ), maka DAS akan sering mengalami kekeringan  

 Gambar 2.4 Pengaruh topografi; kerapatan parit/saluran  pada hidrograf aliran permukaan  A.3 Tata Guna Lahan  Perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap ketersediaan dan kebutuhan air. Sebagai contoh ketika suatu kawasan hutan berubah menjadi 
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pemukiman maka kebutuhan air meningkat karena dipakai untuk penduduk tersebut, namun ketersediaan air berkurang. Ketika lahan berubah maka terjadi peningkatan debit aliran permukaan. Akibatnnya di bagian hilir mendapatkan debit yang berlebih dan dampaknya terjadi banjir. Akibat perubahan tata guna lahan maka kapasitas resapan hilang sehingga bencana kekeringan meningkat di musim kemarau. Debit puncak naik dari 5 sampai dengan 35 kali karena air yang meresap ke dalam tanah sedikit mengakibatkan aliran air di permukaan (run-off) menjadi besar, sehingga berakibat debit menjadi besar dan terjadi erosi yang berakibat sedimentasi. Ketika debit meningkat, aliran sungai dengan debit yang besar akan membawa sedimen yang besar pula sehingga di terminal akhir perjalanan air di sungai yaitu muara terjadi pendangkalan. Akibatnya di laut terjadi akresi yang mempengaruhi  longshore transport sediment di pantai. Akresi pantai adalah gerusan pantai yang dikenal dengan sebutan abrasi.  

 Gambar 2.5 Ilustrasi perubahan Run-off akibat perubahan lahan  B. Panjang Sungai Panjang sungai diukur pada peta. Dalam memperkirakan panjang suatu segmen sungai disarankan untuk mengukurnya beberapa kali dan kemudian 
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dihitung panjang reratanya. Panjang sungai adalah panjang yang diukur sepanjang sungai, dari stasiun yang ditinjau atau muara sungai sampai ujung hulunya. Sungai utama adalah sungai terbesar pada daerah tangkapan dan yang membawa aliran menuju muara sungai. Pengukuran panjang sungai dan panjang DAS adalah penting dalam analisis limpasan dan debit aliran sungai. Panjang DAS (L) adalah panjang maksimum sepanjang sungai utama dari stasiun yang ditinjau (atau muara) ke titik terjauh dari batas DAS. Panjang pusat berat (Lc) adalah panjang sungai yang diukur dari stasiun yang ditinjau sampai titik terdekat dengan titik berat DAS. Pusat berat DAS (G) adalah pusat berat titik perpotongan dari dua atau lebih garis lurus yang membagi DAS menjadi 2 DAS yang sama besar.  Jumlah panjang sungai semua tingkat (LT) adalah jumlah dari panjang semua segmen sungai semua tingkat.  LT digunakan untuk mengukur kerapatan sungai D, yaitu jumlah panjang sungai semua tingkat dalam DAS dibagi dengan luas DAS. 

 Gambar 2.6 Panjang Sungai  C. Kemiringan Sungai Kurva yang menunjukkan hubungan elevasi dasar sungai dan jarak yang diukur sepanjang sungai mulai dari ujung hulu sampai muara disebut profil memanjang sungai atau kemiringan sungai. Kemiringan sungai utama dapat 
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digunakan untuk memperkirakan kemiringan DAS. Untuk menghitung kemiringan sungai, sungai dibagi menjadi beberapa pias, dan kemiringan dihitung untuk setiap pias. Pada umumnya bentuk kemiringan sungai dari hulu sampai ke hilir seperti pada gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Profil Memanjang Sungai  Air bergerak ke hilir karena pengaruh gaya grafitasi, sehingga semakin besar kemiringan semakin besar pula kecepatan aliran dan sebaliknya waktu aliran menjadi semakin pendek. Terdapat hubungan langsung antara volume limpasan permukaan dengan kemiringan DAS. Kemiringan yang lebih tajam menyebabkan kecepatan limpasan permukaan lebih besar yang mengakibatkan kurang waktu untuk terjadinya infiltrasi, sehingga aliran permukaan terjadi lebih banyak.   

D. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah aliran sungai? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan sungai dan orde sungai? 3. Jelaskan mengapa perubahan tata guna lahan berpengaruh terhadap ketersediaan dan kebutuhan air? 4. Jelaskan bagaimana cara mengukur panjang sungai?  5. Jelaskan hubungan antara kemiringan sungai, volume limpasan permukaan dan infiltrasi?  
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3. NERACA AIR  
 
 
  A. Neraca Air Perkiraan secara kuantitatif dari siklus hidrologi dapat dinyatakan berdasarkan konservasi massa, yang dikenal dengan persamaan neraca air. Persamaan tersebut menggambarkan bahwa di dalam suatu sistem hidrologi (DAS, waduk, danau, aliran permukaan) dapat dievaluasi air yang masuk dan yang keluar dari sistem tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. 

 Gambar 3.1 Imbangan Air di Danau  Neraca air dapat dinyatakan dalam interval waktu singkat atau untuk durasi panjang, untuk suatu DAS atau badan air seperti waduk atau danau. Secara umum persamaan neraca air dapat ditulis dalam bentuk (lihat Gambar 1): + 𝑖 + 𝐺𝑖 − 𝐸 − − 𝑜 − 𝐺𝑜 −  ∆∆𝑡 = 0             (persamaan 1)  

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan neraca air  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Menjelaskan imbangan air untuk DAS besar dan durasi panjang 2. Menjelaskan imbangan air untuk badan air dalam periode singkat 3. Menjelaskan imbangan air untuk aliran permukaan  
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 Keterangan: P  =  presipitasi Qi, Qo =  debit aliran masuk dan keluar Gi, Go =  aliran air tanah masuk dan keluar E  =  evaporasi T  =  evapotranspirasi 
S  =  perubahan volume tampungan untuk selang waktu t Semua suku pada persamaan dapat dinyatakan dalam volume air (m3) atau dalam debit (m3/d) atau dalam kedalaman air, yaitu volume air yang terdistribusi merata pada seluruh DAS atau danau.  B. Imbangan Air untuk DAS Besar dan Durasi Panjang Bila evaluasi dilakukan dalam periode panjang (siklus tahunan), variasi tampungan air relatif seimbang sehingga perubahan tampungan S dapat diabaikan. Pada DAS, jika tidak ada aliran yang masuk melalui batas DAS, maka Q1 = 0. Dalam suatu DAS dianggap tidak ada transfer air tanah, dari satu DAS ke DAS di dekatnya, sehingga Gi=Go = 0. Persamaan 1 akan berubah menjadi: 
P – E – T – Q = 0       (persamaan 2) 

Dengan Q adalah debit sungai, yang merupakan aliran dari DAS ke dalam sungai.  C. Imbangan Air untuk Badan Air dalam Periode Singkat Pengaruh perubahan kondisi hidrologi di suatu waduk, danau atau sungai dapat diperkirakan dengan menggunakan persamaan imbangan air untuk periode waktu sangat singkat, misalnya dalam waktu menitan atau jam-jaman. Dalam hal ini, Perubahan tampungan harus diperhitungkan, sedangkan evaporasi, presipitasi dan aliran air tanah dapat diabaikan.  Bentuk persamaan imbangan air menjadi: 
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𝑖 − 𝑜 −  ∆∆𝑡 = 0    (persamaan 3)     Persamaan 3, sering digunakan untuk hitungan penelusuran banjir (flood routing) di waduk.  D. Imbangan Air untuk Aliran Permukaan  Persamaan imbangan air yang hanya memperhitungkan air permukaan adalah:  P – E – T – I – Q – SD = 0    (persamaan 4)  Dengan I adalah infiltrasi dan SD adalah tampungan cekungan.  Apabila SD = 0, maka persamaan menjadi:  Q = P – E – T – I     (persamaan 5)  Persamaan (5), menyatakan bahwa aliran permukaan sama dengan presipitasi dikurangi kehilangan air yaitu jumlah dari evaporasi, evapotranspirasi dan infiltrasi. Konsep ini meruapakan dasar untuk menghitung limpasan atau debit sungai untuk periode waktu yang relatif panjang, misalnya debit setengah bulanan atau bulanan.  Dalam memperkirakan debit aliran yang ditimbulkan oleh hujan lebat, evaporasi dan evapotranspirasi yang terjadi dalam periode waktu singkat adalah kecil dan dapat diabaikan, sehingga persamaan (5) menjadi:  Q = P – I     (persamaan 6)  
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Persamaan (6), digunakan untuk memperkirakan debit (hidrograf) banjir yang ditimbulkan oleh hujan deras yang terjadi dalam waktu singkat (hujan jam-jaman atau harian maksimum).  Contoh Soal: Sebuah DAS seluas 10.000 km2 mempunyai kedalaman hujan tahunan rerata 2.500 mm, kehilangan air krn infiltrasi 750 mm/tahun dan penguapan (evaporasi dan evapotranspirasi) adalah 1.000 mm/tahun, kehilangan lainnya diperkirakan 200 mm/tahun.  
Berapakah debit rerata tahunan (dalam m3/d)? 
Jawab: 
Untuk menghitung debit aliran, persamaan (3) dapat ditulis dalam bentuk: 
Q = P – E – T – I – SD 
Dalam contoh ini semua parameter dinyatakan dalam kedalaman air (mm/tahun). Dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan (3), maka diperoleh kedalaman limpasan (q) = 
Q = 2.500 – 1.000 – 750 – 200 – 550 mm/tahun 
Apabila dinyatakan dalam satuan debit aliran (m3/d), maka = 
Q = A x q = 1000 km2 x 550 mm/tahun 
= 1000 𝑥   106  𝑥  0,55 365  𝑥   24  𝑥   3.600 = 17,44 𝑚3/𝑑 
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E. Soal Latihan 1. Waduk dengan luas permukaan 1,57 km2, debit rerata harian yang masuk dan keluar waduk (untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku, dsb) berturut-turut 2,5 m3/d dan 5 m3/d. Evaporasi pada permukaan waduk adalah 5 mm/hari. Aliran air tanah diabaikan. Hitung perubahan tampungan dalam satu hari!  2. Waduk dengan luas permukaan 1,57 km2. Pada suatu hari debit banjir yang masuk adalah 100 m3/d dan selang satu jam berikutnya adalah 125 m3/d. Pada jam yang sama debit keluar melaui tampungan pelimpah berturut-turut 20 m3/d dan ,5 m3/d.  Hitung perubahan tampungan dan perubahan elevasi muka air dalam satu jam! 
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4. HUJAN  
 
 
  A. Hujan Faktor utama penyebab besarnya debit sungai adalah hujan, intensitas hujan, luas daerah hujan dan lama waktu hujan. Intensitas hujan berubah dengan lama waktu hujannya. Semakin lama waktu hujannya, semakin berkurang deras rata-rata hujannya. Hubungan antara deras rata-rata hujan dan lama waktu berlangsungnya hujan untuk berbagai tempat tidak sama dan harus ditentukan sendiri berdasarkan pengamatan dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, data curah hujan dapat digunakan untuk mengetahui nilai debit sungai, disamping menggunakan data pengaliran sungai.  Curah hujan dinyatakan dengan tingginya air dalam suatu tabung, biasanya dalam mm. Untuk mengukur curah hujan digunakan alat ukur hujan (rain gauge); yang dikenal antara lain, adalah alat ukur hujan yang dapat mengukur sendiri dan alat ukur hujan biasa. Alat pengukur hujan biasa, digunakan untuk mengukur curah hujan dalam satu hari dan kurang tepat untuk mengetahui intensitasnya dan lamanya hujan itu berlangsung. Alat pengukur hujan yang mencatat sendiri sesuai untuk mengukur intensitas dan lamanya hujan, sangat cocok dan tepat untuk pengukuran hujan dengan  jangka waktu yang lama di daerah-daerah pegunungan dimana para pengamat sulit untuk tinggal lama di daerah itu. Dewasa ini jenis tersebut banyak digunakan di waduk-waduk besar di hulu sungai.     

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan hujan  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe hujan  2. Mahasiswa mampu menjelaskan parameter hujan 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran curah hujan  
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B. Tipe-Tipe Hujan Tipe-tipe hujan dapat ditentukan  atas dasar dua sudut pandang yang berbeda. Suatu klasifikasi dapat dilakukan baik atas dasar genetis (asal mulanya) maupun atas dasar bentuknya.  B.1 Klasifikasi Genetik  Klasifikasi ini didasarkan atas timbulnya presipitasi seperti ditunjukkan pada gambar 1. Agar terjadi hujan, terdapat tiga faktor utama yang penting: suhu udara yang lembab, inti kondensasi (partikel debu, kristal garam, dll.) dan suatu perubahan  kelembapan, sehingga kondensasi dapat terjadi. Pengangkatan air ke atas dapat berlangsung dengan cara pendinginan sinklonik, orografik maupun konvektif. Pendinginan  sinklonik  terjadi dalam dua bentuk. Pendinginan  sinklonik non-frontal terjadi bila udara bergerak dari kawasan di sekitarnya ke kawasan yang bertekanan rendah. Dalam proses tersebut udara memindahkan udara bertekanan rendah ke atas, mendingin dan menghasilkan presipitasi berintensitas sedang (5-15 cm dalam 24 sampai 72 jam) dan berlangsung lama. Pendinginan sinklonik frontal terjadi jika massa udara yang panas naik di atas suatu tepi frontal yang dingin. Pendinginan orografik  terjadi oleh aliran udara samudera yang lewat di  atas tanah dan dibelokkan keatas oleh gunung-gunung di pantai. Sebagian besar presipitasi jatuh pada sisi lereng arah datangnya angin. Jumlah presipitasi yang lebih sedikit, disebut bayangan hujan, terjadi pada sisi kemiringan lereng karena hilangnya sebagian besar lengas oleh gunung-gunung yang tinggi. Pendinginan  konvektif  terjadi apabila udara panas oleh pemanasan permukaan, naik dan mendingin untuk membentuk awan dan terjadi presipitasi. Presipitasi konvektif merupakan presipitasi yang berlangsung sangat singkat (jarang melebihi 1 jam) namun berintensitas sangat tinggi. Presipitasi total dapat berjumlah hingga 8 cm atau 10 cm.   
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 Gambar 4.1 Klasifikasi Genetis Presipitasi  B.2 Klasifikasi Bentuk  Suatu perbedaan yang sederhana tetapi mendasar dapat dibedakan antara presipitasi vertikal dan horizontal. Presipitasi vertikal jatuh di atas permukaan bumi dan di ukur oleh penakar hujan.   a) Presipitasi Vertikal  
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(1) Hujan: Air yang jatuh dalam bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. (2) Hujan gerimis:  Hujan dengan tetesan yang sangat kecil. (3) Hujan salju: Kristal-kristal kecil air yang membeku secara langsung dibentuk dari uap air di udara bila sushunya pada saat kondensasi kurang dari 0ºC. (4) Hujan batu es: Gumpalan es yang kecil, kebulat-bulatan yang dipresipitasikan saat hujan badai. (5) Sleet: Campuran hujan dan salju. Hujan ini disebut juga glaze (salju basah).   b) Presipitasi Horizontal  (1) Es: Salju yang sangat padat. (2) Kabut: Uap air yang dikondensasikan menjadi partikel-partikel air halus di dekat permukaan tanah. (3) Embun beku: Bentuk kabut yang membeku di atas permukaan tanah dan vegetasi.  (4) Embun Air: Air yang dikondensasikan sebagai air di atas permukaan tanah dan vegetasi  yang dingin terutama pada malam hari. Embun ini menguap pada malam hari. (5) Kondensasi pada es dan dalam tanah: Kondensasi juga menghasilkan presipitasi dalam udara basah, hanya yang mengalir di atas lembaran es dan pada iklim sedang di dalam beberapa sentimeter bagian atas tanah.   C. Parameter Hujan Beberapa parameter hujan yang perlu untuk diketahui adalah sebagai berikut: 1. Jumlah hujan yang jatuh di permukaan bumi dinyatakan dalam kedalaman air (mm), yang terdistribusi secara merata pada seluruh daerah tangkapan air. 
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2. Intensitas hujan adalah jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu (mm/jam; mm/hari; dsb). 3. Durasi hujan adalah waktu yang dihitung dari saat hujan mulai turun sampai berhenti (jam). 4. Intensitas hujan rerata adalah perbandingan antara kedalaman hujan dan durasi hujan. Misalnya hujan selama 5 jam menghasilkan kedalaman 50 mm, yang berarti intensitas hujan rerata adalah 10 mm/jam. Demikian juga hujan selama 5 menit sebesar 6 mm, yang berarti intensitas hujan adalah 72 mm/jam. Tetapi untuk daerah tangkapan kecil perlu ditinjau durasi jam yang sangat singkat seperti 5 menit, 10 menit, dsb.  Sebaliknya untuk daerah tangkapan yang besar sering digunakan durasi hujan yang lebih lama, misalnya 1 hari, 2 hari, dst. 5. Distribusi hujan sebagai fungsi waktu menggambarkan variasi kedalaman hujan selama terjadinya hujan, dinyatakan dalam bentuk diskret atau kontinyu. Bentuk diskret: hyctograph yaitu histogram kedalaman hujan atau intensitas hujan dengan pertambahan waktu sebagai absis dan kedalaman hujan atau intensitas hujan sebagai ordinat. Bentuk kontinyu menggambarkan hubungan laju hujan kumulatif sebagai fungsi waktu, durasi hujan (absis) dan kedalaman hujan (ordinat) dapat dinyatakan dalam persentasi dari kedua nilai.   D. Pengukuran Curah Hujan Data curah hujan dapat berupa data curah hujan harian atau curah hujan pada periode waktu yang lebih pendek, misal setiap menit. Alat ukur hujan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penakar hujan biasa (manual raingauge) dan penakar hujan otomatis (automatic raingauge). Data hujan tipe pertama dapat diukur dengan penakar hujan biasa terdiri dari bejana dan corong seluas 200 cm2 yang dipasang setinggi 120 cm dari permukaan tanah. Data hujan untuk periode pendek didapat dari alat penakar hujan otomatis ARR (automatic rainfall recorder) yang dapat merekam setiap kejadian hujan selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan mekanisme 
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perekaman data hujan ada tiga jenis ARR, yaitu tipe weighing bucket, tipping bucket dan float.  

  

 Gambar 4.2 Stasiun Hujan  D.1 Alat Penakar Hujan Biasa Alat penakar hujan biasa terdiri dari corong dan botol penampung yang berada di dalam suatu tabung silinder. Hujan yang jatuh pada corong akan tertampung di dalam tabung silinder, kemudian kedalaman hujan di dapat dari pengukuran volume air yang tertampung dan luas corongnya. Curah hujan kurang dari 0,1 mm dicatat sebagai 0,0 mm, sedangkan jika tidak ada hujan dicatat dengan garis (-).   
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  Gambar 4.3 Alat Penakar Hujan Biasa  D.2 Alat Penakar Hujan Jenis Timbangan Tipe timbangan (weighing bucket) dapat merekam jumlah kumulatif hujan secara kontinyu. Alat ini tidak dilengkapi dengan sistem pengurasan otomatik.  

  Gambar 4.4 Alat Penakar Hujan Jenis Timbangan  D.3 Alat Penakar Hujan Jenis Timba Jungkit Alat penakar hujan otomatis dengan tipping bucket digunakan untuk pengukuran khusus. Air hujan yang tertampung ke dalam corong akan diteruskan ke saringan kemudian masuk ke dalam tipping bucket. Kapasitas 
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bucket ini didesain khusus setara dengan 0.5 mm, sehingga apabila tampungan air hujan tercapai akan terjungkir (tipping) yang akan diteruskan dengan proses perekaman.  

 
Gambar 4.5 Alat Penakar Hujan Jenis Timba Jungkit  D.4 Alat Penakar Hujan Jenis Pelampung Prinsip mekanisme kerja alat penakar hujan otomatis tipe ketiga yaitu float adalah dengan memanfaatkan gerakan naik pelampung dalam bejana akibat tertampungnya curah hujan. Pelampung ini berhubungan dengan sistem pena perekam di atas kertas berskala yang menghasilkan grafik rekaman data hujan. Alat ini dilengkapi dengan sistem pengurasan otomatis, yaitu pada saat air hujan yang tertampung telah mencapai kapasitas receivernya akan dikeluarkan dari bejana dan pena akan kembali pada posisi dasar kertas rekaman data hujan.   

 Gambar 4.6 Alat Penakar Hujan Jenis Pelampung 
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D.5 Syarat  Teknis Penempatan dan Pemasangan Alat pada Stasiun Hidrologi 1) Penakar hujan ditempatkan pada lokasi sedemikian sehingga kecepatan angin di tempat tersebut sekecil mungkin dan terhindar dari pengaruh penangkapan air hujan oleh benda lain di sekitar alat penakar hujan. 2) Penempatan setasiun hujan hendaknya berjarak minimum empat kali tinggi rintangan terdekat. 3) Lokasi di suatu lereng yang miring ke satu arah tertentu hendaknya dihindarkan. 4) Penempatan corong penangkap hujan diusahakan dapat menghindari pengaruh percikan curah hujan ke dalam dan disekitar alat penakar sebaiknya ditanami rumput atau berupa kerikil, bukan lantai beton atau sejenisnya.  

 Gambar 4.7 Penempatan dan Pemasangan Alat pada Stasiun Hidrologi     
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E. Soal Latihan 1. Jelaskan klasifikasi hujan berdasarkan genetik? 2. Jelaskan faktor-faktor agar hujan dapat terjadi?  3. Jelaskan perbedaan hujan vertikal dan hujan horisontal?  4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan intensitas hujan? 5. Jelaskan mekanisme kerja salah satu alat penakar hujan? 6. Jelaskan syarat penempatan dan pemasangan alat penakar hujan? 
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5. HUJAN (2)  
 
 
  A. Jaringan Pengukuran Hujan Perencanaan jaringan stasiun pengukuran hujan adalah sangat penting di dalam hidrologi karena jaringan tersebut akan memberikan besarnya takaran/jumlah hujan yang jatuh di DAS. Data hujan yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis banjir, penentuan banjir rencana, analisis ketersediaan air sungai, dsb. Untuk maksud tersebut diperlukan jaringan stasiun pencatat hujan di dalam suatu DAS. Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, stasiun pencatat hujan harus terdistribusi secara merata. Selain itu jumlah stasiun hujan yang dipasang di dalam DAS jangan terlalu banyak yang berakibat mahalnya biaya, ataupun terlalu sedikit yang menyebabkan hasil pencatatan hujan tidak dapat dipercaya. Penentuan jumlah optimun dari stasiun hujan yang perlu dipasang dalam suatu DAS dapat dilakukan secara statistik. Dasar dari analisis tersebut adalah bahwa sejumlah tertentu dari stasiun hujan yang diperlukan untuk memberikan hujan rerata dengan presentasi kesalahan tertentu. Apabila kesalahan yang diijinkan lebih besar, maka diperlukan jumlah stasiun hujan yang lebih kecil, demikian sebaliknya. Jumlah optimum stasiun hujan dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 𝑁 = (𝐶𝑣𝐸 2)  𝐶𝑣 =  100𝜎Ᵽ  

𝜎 =   − 1 {Ᵽ2 −  (Ᵽ)2} 1/2 

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan penentuan hujan kawasan  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan jaringan pengukuran hujan  2. Mahasiswa mampu menjelaskan penentuan hujan kawasan 3. Mahasiswa mampu menjelaskan perbaikan data curah hujan  
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Ᵽ =  𝑝 
Keterangan: N =  jumlah stasiun hujan Cv =  koefisien variasi hujan didasarkan pada stasiun hujan yang ada E =  persentasi kesalahan yang diijinkan p =  hujan rerata tahunan Ᵽ           =  hujan rerata dari n stasiun n =  jumlah stasiun yang ada 
 =  standar deviasi  Contoh: Di dalam stasiun DAS terdapat tiga buah stasiun hujan. Hujan rerata tahunan di ketiga stasiun tersebut berturut-turut adalah 1.800, 2.200 dan 1.300 mm. Tentukan jumlah optimum stasiun hujan di DAS tersebut, jika kesalahan yang diijinkan adalah 10%.  Jawab: Ᵽ =  𝑝 =  1.800+2.200+1.3003 = 1.7676   

Ᵽ2 =  𝑝2 =  1.8002 + 2.2002 + 1.30023 = 3.256.667  
𝜎 =   − 1 {Ᵽ2 −  (Ᵽ)2} 1/2 =   32 {3.256.667 −  1.767} 1/2 = 449  𝐶𝑣 =  100𝜎Ᵽ  =100 𝑋 4491.767 = 25,4  𝑁 =  𝐶𝑣𝐸 2 =   25,410 2 = 6,46  7   Jadi jumlah stasiun hujan yang diperlukan adalah 7 buah, sehingga diperlukan tambahan 4 stasiun hujan.  B. Penentuan Hujan Kawasan Bila dalam suatu areal terdapat beberapa alat penakar atau alat pencatat curah hujan, maka untuk mendapatkan harga curah hujan daerah (area 
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rainfall) adalah dengan mengambil harga rata-ratanya. Ada tiga cara dalam menentukan tinggi curah hujan rata-rata di suatu areal tertentu dari angka-angka curah hujan di berbagai titik pos pencatat, yaitu:  1. Cara tinggi rata-rata (arithmatic mean)  Cara mencari tinggi rata-rata curah hujan di dalam suatu daerah aliran  dengan cara arithmatic mean adalah salah satu cara yang sederhana sekali. Biasanya cara ini dipakai pada daerah yang datar dan banyak stasiun curah huajnnya, dengan anggapan bahwa di daerah tersebut sifat curah hujannya adalah sama rata (uniform distribution).  Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: (lihat gambar 5.1) 
 Keterangan:    d      = Rata-rata curah hujan (mm)  d1,d2,d3...dn   = Tinggi curah hujan di pos 1, 2, 3,...n   n      = Banyaknya stasiun pencatat  

 Gambar 5.1 DAS dengan Perhitungan Curah Hujan Tinggi Rata-Rata  2. Cara Thiessen Poligon  Cara ini diperoleh dengan membuat poligon yang memotong tegak lurus  pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun hujan sperti yang ditunjukkan gambar 5.2.  
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Curah hujan rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan pada masing-masing penakar yang mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua pos penakar.  

 Gambar 5.2 DAS dengan Perhitungan Curah Hujan Polygon Thiessen  Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  
 Keterangan:   A     = Luas areal (km2)  d     = Tinggi curah hujan rata-rata areal  d1, d2, d3,...dn   = Tinggi curah hujan di pos 1, 2, 3,...n  A1, A2, A3,...An   = Luas daerah pengaruh pos 1, 2, 3,...n   3. Cara Isohyet  Dalam hal ini kita harus menggambarkan dulu kontur dengan tinggi curah hujan yang sama (isohyet), seperti pada gambar 5.3. Kemudian luas bagian diantara isohyet-isohyet yang berdekatan diukur dan harga 
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rata-ratanya dihitung sebagai harga rata-rata berimbang dari nilai kontur seperti terlihat pada rumus berikut ini: 

 

 Keterangan:   A     = Luas areal (km2)  d     = Tinggi curah hujan rata-rata areal   d0, d1, d2,...dn   = Tinggi curah hujan di pos 0, 1, 2,...n  A1, A2, A3,..An  = Luas bagian areal yang dibatasi oleh isohyet-isohyet                                   yang bersangkutan  

 Gambar 5.3 DAS dengan Perhitungan Curah Hujan Isohyet  C. Perbaikan Data Data hujan yang baik diperlukan dalam melakukan analisis hidrologi, namun untuk mendapatkan data yang berkualitas biasanya tidak mudah. Data hujan hasil pencatatan yang tersedia biasanya dalam kondisi tidak 
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menerus. Apabila terputusnya rangkaian data hanya beberapa saat kemungkinan tidak menimbulkan masalah tetapi untuk kurun waktu yang lama tentu akan menimbulkan masalah di dalam melakukan analisis. Dalam hal ini perlu dilihat kepentingan atau sasaran dari perencanaan drainase yang bersangkutan. Di dalam pengukuran hujan sering dialami dua masalah. Permasalahan pertama adalah tidak tercatatnya data hujan karena rusaknya alat atau pengamat tidak mencatat data. Data yang hilang ini dapat diisi dengan nilai perkiraan. Masalah kedua adalah karena adanya perubahan kondisi di lokasi pencatatan selama suatu periode pencatatan, seperti pemindahan atau perbaikan stasiun, perubahan prosedur pengukuran atau karena penyebab lainnya. Kedua masalah tersebut perlu diselesaikan dengan melakukan koreksi berdasarkan data dari beberapa stasiun di sekitarnya. 1. Pengisian Data Hilang Data hujan yang hilang dapat diisi dengan nilai perkiraan berdasar data dari tiga atau lebih stasiun terdekat di sekitarnya. Dua cara untuk melakukan koreksi data adalah sebagai berikut: a) Metode Perbandingan Normal 𝑃𝑥𝑁𝑥 =  1  𝑃1𝑁1 + 𝑃2𝑁2  +  𝑃3𝑁3 +  … . . 𝑃𝑁   
Keterangan: Px           = hujan yang hilang dari stasiun X P1, P2, Pn  = data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama Nx              = hujan tahunan di stasiun X N1, N2, Nn  = hujan tahunan di stasiun sekitar X  n = jumlah statiun hujan di sekitar X b) Reciprocal Method Cara ini lebih baik karena memperhitungkan jarak antar stasiun (Li). 
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𝑃𝑥 =   𝑃𝑖𝐿𝑖2𝑖=1 1𝐿𝑖2𝑖=1  
 2. Pemeriksaan Konsistensi Data Perubahan lokasi stasiun hujan atau perubahan prosedur pengukuran dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah hujan yang terukur, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Konsistensi dari pencatatan hujan diperiksa dengan metode kurva massa ganda. Metode ini membandingkan hujan tahunan kumulatif dari stasiun y terhadap stasiun referensi x. Stasiun referensi biasanya adalah nilai rerata dari beberapa stasiun di dekatnya. Nilai kumulatif tersebut digambarkan pada sistem koordinat kartesian x-y, dan kurva yang terbentuk diperiksa untuk melihat perubahan kemiringan (trend). Apabila garis yang terbentuk lurus berarti pencatatan di stasiun y adalah konsisten. Apabila kemiringan kurva patah/berubah, berarti pencatatan di stasiun y tidak konsisten dan perlu koreksi. Koreksi dilakukan dengan mengalikan data setelah kurva berubah dengan perbandingan kemiringan setelah dan sebelum kurva patah.  D. Soal Latihan Hitung hujan rerata DAS dengan menggunakan metode rerata aljabar, poligon Thiessen, apabila DAS diketahui berupa bujur sangkar dan segitiga samasisi, dengan sisi-sisinya adalah 4 km, sedang lokasi alat ukur hujan dan kedalaman hujannya ditunjukkan dalam gambar.  

C 32 mm mm 
B 48 mm 

D  54 mm 

A 130 mm 

E 80 mm 
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6. PENGUAPAN   
 
 
  A. Pengertian Penguapan Penguapan adalah proses berubahnya bentuk zat cair (air) menjadi gas (uap air) dan masuk ke atmosfer. Di dalam hidrologi, penguapan dibagi menjadi dua, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi (Ep) adalah penguapan yang terjadi dari permukaan air (seperti laut, danau, sungai), permukaan tanah (genangan di atas tanah dan penguapan dari permukaan air tanah yang dekat dengan permukaan tanah), dan permukaan tanaman (intersepsi). Intersepsi adalah penguapan yang berasal dari air hujan yang berada pada permukaan daun, ranting dan badan tanaman. Transpirasi (Et) adalah penguapan melalui tanaman, dimana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Oleh karena sulitnya membedakan antara penguapan dari badan air, tanah dan tanaman, maka biasanya evaporasi dan transpirasi dicakup menjadi satu yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan lahan, yang meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh di permukaan lahan tersebut. Apabila ketersediaan air (lengas tanah) tak terbatas, maka evapotranspirasi yang terjadi disebut evapotranspirasi potensial (ETP). Akan tetapi pada umumnya ketersediaan air di permukaan tidak tak terbatas, sehingga evapotranspirasi terjadi dengan laju lebih kecil dari evapotranspirasi potensial. Evapotanspirasi yang terjadi sebenarnya di suatu daerah disebut evapotranspirasi nyata.  

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan penguapan  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penentu besarnya penguapan  2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran evaporasi  
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 Gambar 6.1 Proses Penguapan Mengingat kuantitas penguapan harian relatif kecil, dalam hal tertentu dimana penguapan bukan merupakan unsur dominan, jumlah penguapan kadang tidak terlalu diperhatikan. Kasus analisis debit banjir, besarnya penguapan dari tampungan air di alur sungai umumnya diabaikan. Kasus untuk keperluan irigasi, penguapan merupakan data masukan utama untuk hitungan kebutuhan air irigasi. Kasus analisis imbangan air di waduk yang mempunyai luas tampungan relatif kecil, nilai penguapan harian menjadi masukan penting, terutama pada musim kemarau. Perhitungan menyangkut perancangan dan pengoperasian waduk akan sangat memerlukan data evaporasi yang akurat.   B. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Evaporasi Proses perubahan bentuk dari air menjadi uap air terjadi baik pada evaporasi maupun evapotranspirasi. Penguapan dipengaruhi oleh kondisi klimatologi, yang meliputi radiasi matahari, temperature udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Untuk memperkirakan besarnya penguapan diperlukan data-data tersebut. Beberapa instansi seperti BMG, Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian secara rutin melakukan pengukuran-pengukuran data klimatologi.  
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B.1 Radiasi Matahari  Radiasi matahari merupakan sumber utama panas. Hal tersebut mempengaruhi jumlah evapotranspirasi di atas permukaan bumi yang tergantung pada garis lintang dan musim. 

 Gambar 6.2 Proses Radiasi Sinar Matahari Radiasi matahari di suatu lokasi bervariasi sepanjang tahun, yang tergantung pada letak lokasi (garis lintang) dan deklinasi matahari. Pada bulan Desember kedudukan matahari berada jauh di selatan, sementara pada bulan Juni kedudukan matahari berada paling jauh di utara. Daerah yang berada di belahan bumi selatan menerima radiasi maksimum matahari pada bulan Desember, sementara radiasi terkecil terjadi pada bulan Juni.  Radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi juga dipengaruhi oleh penutupan awan. Penutupan oleh awan dinyatakan dalam persentase dari lama penyinaran matahari nyata terhadap lama penyinaran matahari yang mungkin terjadi.     
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B.2 Temperatur Semakin tinggi temperatur, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. Selain itu, semakin tinggi temperatur, energi kinetik molekul air meningkat, sehingga molekul air semakin banyak yang berpindah ke lapis udara di atasnya dalam bentuk uap air.   B.3 Kelembaban Perbedaan tekanan uap menyebabkan terjadinya penguapan. Apabila jumlah uap air yang masuk ke udara semakin banyak, tekanan uap airnya juga semakin tinggi. Akibatnya perbedaan tekanan uap semakin kecil, sehingga menyebabkan berkurangnya laju penguapan. Apabila udara di atas permukaan air sudah jenuh uap air, tekanan udara telah mencapai tekanan uap jenuh, di mana pada saat itu penguapan terhenti.   B.4 Kecepatan Angin Apabila proses evaporasi terus berlangsung, udara akan menjadi jenuh terhadap uap air dan evaporasi akan terhenti. Agar proses penguapan dapat berjalan terus, lapisan udara yang telah jenuh harus diganti dengan udara kering. Penggantian tersebut dapat terjadi apabila ada angin. Di daerah terbuka dan banyak angin, penguapan akan lebih besar daripada di daerah yang terlindung dan udara diam.   C. Pengukuran Evaporasi Besarnya evaporasi dapat diperkirakan dengan pendekatan teoritis maupun dengan pengukuran langsung. Cara pertama memerlukan banyak data meteorologi dan data penunjang lain yang tidak selalu mudah didapatkan. Oleh karena itu pengukuran langsung di lapangan sering dilakukan untuk keperluan analisis secara lebih praktis.  
 
 



Penguapan 45  

C.1 Atmometer Alat pengukur evaporasi ini cukup sederhana, berupa bejana berpori yang diisi air. Besarnya penguapan dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian didapatkan dari nilai selisih pembacaan sebelum dan sesudah percobaan. Beberapa jenis atmometer antara lain Piche, Livingstone dan Black Bellani.   

 

 Gambar 6.3 Atmometer  C.2 Evaporation Pan Alat untuk mengukur evaporasi dari muka air bebas dapat digunakan panci penguapan (evaporation pan). Terdapat tiga macam panci penguapan yang sering digunakan, yaitu panci penguapan klas A (class A evaporation pan), panci penguapan tertanam (sunken evaporation pan) dan panci penguapan terapung (floating evaporation pan).  Pada prinsipnya pengukuran evaporasi dengan ketiga macam alat tersebut sama, yaitu dengan pembacaan tinggi muka air di panci pada dua saat yang berbeda sesuai dengan interval waktu pengukuran yang diinginkan. 
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Pada setiap pengamatan umumnya juga dilakukan pengukuran temperatur air. Pan evaporasi lebih sering digunakan untuk mengukur evaporasi harian yang dinyatakan dalam mm/hari.   1) Panci Evaporasi Klas A Ilustrasi cara pemasangan panci evaporasi klas A ditunjukkan pada gambar 6.4. Mengingat cara pengukuran tidak dapat mewakili keadaan yang sebenarnya, hasil pengukuran dengan panci evaporasi akan selalu lebih besar dari nilai penguapan yang sesungguhnya. Untuk itu, nilai penguapan yang sesungguhnya dapat diperkirakan dengan mengalikan koefisien panci (pan coefficient) yang besarnya antara 0.65-0.85 tergantung dari spesifikasi alat.   
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Gambar 6.4 Panci Evaporasi Kelas A   2) Panci Penguapan Tertanam Penggunaan alat panci penguapan tertanam didasari pada kelemahan panci klas A tersebut, yaitu dengan upaya memperhitungkan pengaruh latent heat yang terdapat dalam tanah di sekitar massa air yang menguap dengan cara memasang panci masuk ke bawah permukaan tanah.  Sebagai contoh adalah Colorado sunken pan seperti dapat dilihat pada gambar 6.5. Koefisien panci alat ini besarnya 0.75-0.86.  

 Gambar 6.5 Panci Penguapan Tertanam  3) Panci Penguapan Terapung Alat panci penguapan terapung, pada dasarnya bentuk alat ini mirip dengan tipe lain. Alat tipe ini dapat digunakan untuk mengukur penguapan di danau atau waduk dimana alat diapungkan di atas ponton yang diikat dengan angker dan dilengkapi dengan kisi-kisi untuk mencegah terjadinya percikan air (splashing) ke dalam panci penguapan. Ilustrasi pemasangan alat tipe ini disajikan pada gambar di bawah ini: 
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  Gambar 6.6 Panci Penguapan Terapung  D. Soal Latihan 1. Jelaskan perbedaan evaporasi dan transpirasi? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan evapotranspirasi? 3. Jelaskan saat kapan evaporasi dilibatkan dan diabaikan?  4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi? 5. Jelaskan alat yang digunakan untuk pengukuran evaporasi?  
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7. PENGUAPAN (2)  
 
 
   A. Perkiraan Evaporasi Seperti telah disinggung pada uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju penguapan, pendekatan teoritik untuk perkiraan nilai penguapan memerlukan data parameter klimatologi. Data tersebut meliputi:  temperatur udara (T), kelembaban relatif udara atau relative humidity (RH), kecepatan angin pada ketinggian tertentu, yang umumnya diukur pada ketinggian 2 m di atas permukaan tanah (U2), lama penyinaran matahari atau sunshine duration dalam jam (n), lama penyinaran matahari maksimum pada suatu hari tertentu di lokasi pengukuran (N), radiasi matahari (Rn) dan kemungkinan data lain tergantung pada pendekatan yang digunakan untuk menurunkan rumus empiris hitungan evaporasi.  Terdapat tiga prinsip pendekatan hitungan evaporasi, yaitu: persamaan keseimbangan air (water balance), persamaan keseimbangan energi (energy balance method) dan Aerodynamic method.   1) Pendekatan Water Balance Cara ini sangat sederhana dengan rumus berikut ini:    Keterangan:     I   =  total inflow    O =  total outflow    ΔS =  selisih jumlah tampungan  

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan perkiraan evaporasi dan evapotranspirasi  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perkiraan evaporasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan perkiraan evapotranspirasi  

SOI 
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2) Pendekatan Energy Balance Method Sumber energi panas untuk proses penguapan pada permukaan air adalah perubahan panas neto (net radiation flux) di permukaan bumi (Rn).  Besarnya Rn merupakan selisih antara serapan panas efektif di permukaan bumi dan pancaran panas ke udara (emitted radiation) seperti dijelaskan pada rumus dan gambar 7 berikut ini.  

  Gambar 7.1 Pendekatan Energy Balance Method  3) Pendekatan Aerodynamic Method Selain suplai energi panas, faktor lain yang mengontrol laju evaporasi adalah kemampuan untuk memindahkan uap air dari permukaan air. Proses pemindahan uap air bergantung kepada besarnya pertambahan kelembaban arah vertikal (gradient of humidity) dan kecepatan angin di udara dekat permukaan air. Kedua proses tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan perpindahan massa dan momentum di udara. Penurunan rumus hitungan evaporasi dengan cara ini menghasilkan persamaan berikut (Chow, dkk., 1988):  
 Keterangan: Ea    = evaporasi dari muka air bebas selama periode pengamatan  

  ei RRRn  1

 aasa eeBE 
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B     = faktor empiris tergantung kepada konstanta von Karman (k), rapat massa udara (ρa), rapat massa air (ρw), kecepatan angin pada 2 m di atas permukaan (U2) dan tekanan udara ambient (p) eas   = tekanan uap jenuh di udara pada temperatur sama dengan temperatur air ea   = tekanan uap nyata pada ketinggian pengamatan  B. Perkiraan Evapotranspirasi Hitungan perkiraan laju evapotranspirasi, yaitu jumlah evaporasi dari permukaan tanah dan transpirasi dari tanaman. Persamaan yang umum digunakan diantaranya adalah cara Penman dan Thornthwaite.  
B.1 Rumus Thornthwaite Salah satu contoh rumus hitungan evapotranspirasi potensial dengan menggunakan indeks panas bulanan adalah rumus Thornthwaite sebagai berikut ini.  

      Keterangan : ET  =  evapotranspirasi potensial bulanan I   =  indeks panas tahunan Tm  =  suhu rerata pada bulan ke m a   =  konstanta     
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Contoh Soal: Di suatu daerah yang terletak pada garis lintang 10° lintang selatan diperoleh data temperatur rerata bulanan seperti disajikan dalam tabel berikut ini:  
  Hitung evapotranspirasi potensial bulanan! 

Jawaban: 1. Terlebih dulu dihitung nilai I untuk seluruh bulan dan kemudian hasilnya dijumlahkan sehingga diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini: 
 

    

Bulan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Juni Juli Agt. Sep. Okt. Nov Des.

Suhu (°C) 26,6 27,1 26,8 27,3 26,9 26,3 25,8 25,9 26,3 26,7 26,4 26,2
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2. Kemudian dihitung nilai a berdasar nilai I yang telah diperoleh:     a = 3,725  3. Dari nilai a dan I yang telah diperoleh dan untuk setiap nilai Tm, dihitung ET setiap bulan: 
 

  4. Nilai ET yang telah diperoleh pada tabel di atas seharusnya masih harus dikoreksi/dikalikan dengan faktor pengali sebagai penyesuaian terhadap letak garis lintang dan bulan kalender sepanjang tahun. 

725,3

18,150

10
62,1 







 
 mT

ET

Bulan T m  (°C) I ET  (cm)

Jan. 26,6 12,56 13,65

Feb. 27,1 12,92 14,63

Mar. 26,8 12,70 14,03

Apr. 27,3 13,07 15,03

Mei 26,9 12,78 14,23

Juni 26,3 12,35 13,08

Juli 25,8 11,99 12,18

Agt. 25,9 12,06 12,36

Sep. 26,3 12,35 13,08

Okt. 26,7 12,63 13,84

Nov 26,4 12,42 13,27

Des. 26,2 12,28 12,90

150,11 162,27Jumlah

342739
10492101791077110675

  IIIa

342739
10492)11,150(10179)11,150(10771)11,150(10675

 a
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  B.2 Rumus Penman Rumus lain untuk memperkirakan nilai evapotranspirasi potensial berdasarkan gabungan pendekatan cara energy balance method dan aerodynamic method juga banyak dikembangkan. Salah satu rumus yang sering dipakai di Indonesia dan beberapa negara Asia adalah rumus Penman.  Rumus Penman untuk hitungan evapotranspirasi acuan (ETo) adalah sebagai berikut:    Keterangan:  ETo   =  evapotranspirasi acuan (mm/hari)  W     =  faktor bobot temperatur Rn  =  radiasi neto ekuivalen dengan nilai evaporasi     (mm/hari),  f(u)   =  fungsi faktor kecepatan angin ea-ed       =  selisih tekanan uap jenuh dan nyata pada temperatur udara (mbar)  c               =  faktor koreksi efek perubahan kondisi siang malam  

   da eeufWRnWcETo  .).1(.
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C. Soal Latihan Gunakan metode Thornthwaite untuk menghitung evapotranspirasi potensial selama bulam Mei untuk lokasi yang berada pada garis lintang 35oLU, dengan temperatur bulanan rerata sebagai berikut (dalam oC) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des 6 8 10 12 15 20 25 20 16 12 10 8  
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8. INFILTRASI   
 
 
   A. Pengertian Infiltrasi Infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Air hujan yang masuk ke dalam tanah masuk melalui proses infiltrasi, kemudian masuk ke dalam lapisan tidak kenyang air (zone of aeration), dan selanjutnya mengalir dalam arah lateral sebagai aliran antara (interflow) menuju sungai, serta mengalir secara vertikal dan dikenal dengan perkolasi (percolation) menuju air tanah atau bergerak ke permukaan sebagai evapotranspirasi.  Gerak air di dalam tanah melalui pori-pori tanah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya kapiler.  Gaya gravitasi menyebabkan aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Gaya kapiler pada tanah kering lebih besar daripada tanah basah. Selain itu gaya kapiler bekerja lebih kuat pada tanah dengan lapisan lebih halus seperti lempung daripada tanah berbutir kasar seperti pasir.  Dalam infiltrasi dikenal dua istilah yaitu kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasi, yang dinyatakan dalam mm/jam. Kapasitas infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum untuk suatu jenis tanah tertentu; sedang laju infiltrasi adalah kecepatan infiltrasi yang nilainya tergantung pada kondisi tanah dan intensitas hujan.  Apabila tanah dalam kondisi kering ketika infiltrasi terjadi, kapasitas infiltrasi tinggi karena kedua gaya kapiler dan gravitasi bekerja bersama-sama menarik air ke dalam tanah. Ketika tanah menjadi basah, gaya kapiler berkurang yang menyebabkan laju infiltrasi menurun. Akhirnya kapasitas 

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan infiltrasi  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran infiltrasi  
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infiltrasi mencapai suatu nilai konstan, yang dipengaruhi terutama oleh gravitasi dan laju perkolasi. Pada grafik dibawah ini menunjukkan kurva kapasitas infiltrasi (fp), yang merupakan fungsi waktu. 

 Gambar 8.1 Kurva Kapasitas Infiltrasi  B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Infiltrasi Laju infiltrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh, kelembaban tanah,  pemadatan oleh hujan,  penyumbatan oleh butir halus,  tanaman penutup, topografi dan intensitas hujan dan sifat-sifat tanah.   B.1 Kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh 

 Gambar 8.2 Genangan Pada Permukaan Tanah   
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Dalam gambar 8.2, air yang tergenang di atas permukaan tanah terinfiltrasi ke dalam tanah, yang menyebabkan suatu lapisan di bawah permukaan tanah menjadi jenuh air. Apabila tebal dari lapisan jenuh air adalah L, dapat dianggap bahwa air mengalir ke bawah melalui sejumlah tabung kecil. ALiran melalui lapisan tersebut serupa dengan aliran melalui pipa. Kedalaman genangan di atas permukaan tanah (D) memberikan tinggi tekanan pada ujung atas tabung, sehingga tinggi tekanan total yang menyebabkan aliran adalah D+L. Tahanan terhadap aliran yang diberikan oleh tanah adalah sebanding dengan tebal lapis jenuh air L. Pada awal hujan, dimana L adalah kecil dibanding D, tinggi tekanan adalah besar dibanding tahanan terhadap aliran, sehingga air masuk ke dalam tanah dengan cepat. Sejalan dengan waktu, L bertambah panjang sampai melebihi D, sehingga tahanan terhadap aliran semakin besar. Pada kondisi tersebut kecepatan infiltrasi berkurang. Apabila L sangat lebih besar daripada D, perubahan L mempunyai pengaruh yang hampir sama dengan gaya tekanan dan hambatan, sehingga laju infiltrasi hampir konstan.  B.1 Kelembaban tanah Jumlah air tanah mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Ketika air jatuh pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, sedang bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan demikian terdapat perbedaan yang besar dari gaya kapiler antara permukaan atas tanah dan yang ada di bawahnya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka terjadi gaya kapiler yang bekerja sama dengan gaya berat, sehingga air bergerak ke bawah (infiltrasi) dengan cepat.  Dengan bertambahnya waktu, permukaan bawah tanah menjadi basah, sehingga perbedaan daya kapiler berkurang, sehingga infiltrasi berkurang. Selain itu, ketika tanah menjadi basah koloid yang terdapat dalam tanah akan mengembang dan menutupi pori-pori tanah, sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi pada periode awal hujan.  
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B.3 Pemampatan oleh hujan Ketika hujan jatuh di atas tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang berbutir halus (seperti lempung), sehingga dapat mengurangi kapasitas infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil.  B.4 Penyumbatan oleh butir halus Ketika tanah sangat kering, permukaannya sering terdapat butiran halus. Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa masuk ke dalam tanah, dan mengisi pori-pori tanah, sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi.  B.5 Tanaman penutup Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan tanah, seperti rumput atau hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan tanah, dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang/tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan lobang-lobang (sarang) yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeabel. Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup tanaman.  B.6 Topografi Kondisi topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air kekurangan waktu infiltrasi. Akibatnya sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar air menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi.  B.7 Intensitas hujan Intensitas hujan juga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi. Jika intensitas hujan I lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi 
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aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan kapasitas infiltrasi.  C. Pengukuran Infiltrasi Dalam kaitannya dengan analisis hidrologi, informasi yang diperlukan adalah laju infiltrasi yang berubah dengan waktu. Untuk mendapatkan data tersebut pengukuran laju infiltrasi pada suatu tempat tertentu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengukuran langsung di lapangan dan dengan pendekatan menggunakan analisis hidrograf. Pengukuran secara langsung di lapangan dapat menggunakan single ring infiltrometer, double ring infiltrometer dan rainfall simulator.   C.1 Ring Infiltrometer 
Infiltrometer merupakan suatu tabung baja silindris pendek, berdiameter besar 

(atau suatau batas kedap air lainnya) yang mengitari suatu daerah dalam 

tanah. Ring infiltrometer utamanya digunakan untuk menetapkan infiltrasi 

kumulatif, laju infiltrasi, sorptivitas dan kapasitas infiltrasi.  Single Ring infiltrometer berupa silinder baja yang dimasukkan ke dalam tanah dan dilengkapi dengan skala dalam milimeter dan hook gauge untuk mengukur penurunan muka air yang diisikan ke dalam silinder baja yang diamati dalam rentang waktu tertentu.  Prinsip pengukuran infiltrasi dengan double ring infiltrometer sama dengan single ring infiltrometer, hanya saja digunakan 2 buah silinder baja untuk menahan rembesan air ke arah horisontal dengan cara mengisi air pada ruang di antara dua silinder baja. Metode ini merupakan cara langsung yang dapat dengan mudah mengukur infiltrasi pada satuan luas lahan tersebut dengan biaya yang relatif murah dibandingkan cara analisis hidrografi dari limpasan. Persoalan yang sering muncul dalam penggunaan alat ring infiltrometer adalah efek pukulan butir-butir hujan tidak diperhitungkan, efek tekanan 
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udara dan tanah tidak terjadi dan struktur tanah sekeliling dinding tepi alat itu telah terganggu pada waktu pemasukannya ke dalam tanah. 

  (a) Single Ring Infiltrometer (b) Double Ring Infiltrometer Gambar 8.3 Ring Infiltrometer  C.2 Rainfall simulator  Simulator hujan dibuat untuk menghindari kelemahan dari penggunaan alat infiltrometer. Terdiri dari seperangkat alat pembuatan hujan buatan dari pompa & sederet pipa dng nozzle . Intensitas hujan yang diinginkan dapat diatur. Bidang tanah yang digunakan untuk percobaan diisolasikan dari bidang tanah lain disekitarnya, & dilengkapi dengan alat pengukur debit. Luas bidang yang disiram adalah antara 0,1 sampai 40 m2.  

   
Gambar 8.4  Simulator Hujan   
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D. Soal Latihan 1. Jelaskan perbedaan istilah kapasitas infiltrasi dan laju infiltrasi? 2. Jelaskan efek penyumbatan oleh butir halus pada infiltrasi? 3. Jelaskan persoalan yang muncul dalam penggunaan alat ring infiltrometer?  
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9. INFILTRASI (2)  
 
 
  A. Kapasitas Infiltrasi Ketika air hujan terkumpul di atas permukaan tanah, air tersebut akan terinfiltrasi melalui permukaan dan masuk ke dalam tanah dengan laju infiltrasi awal (fo) yang nilainya tergantung pada kadar air tanah saat itu. Dengan berlanjutnya hujan, laju infiltrasi berkurang karena tanah menjadi lebih basah. Laju infiltrasi sebagai fungsi waktu diberikan dalam persamaan (1) :  Keterangan : f(t)  = laju infiltrasi pada saat t diukur dari awal percobaan  fc     = laju infiltrasi konstan, tergantung pada tipe tanah f0    = laju infiltrasi pada saat awal pengukuran k    = konstanta penurunan laju infiltrasi Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila suplai hujan melampaui kapasitas infiltrasi, maka infiltrsi berkurang secara exponensial. Jumlah total air yang terinfiltrasi pada suatu periode tergantung pada laju infiltrasi dan fungsi waktu. Apabila laju infiltrasi pada suatu saat f(t), maka infiltrasi kumulatif atau jumlah air yang terinfiltrasi adalah F(t). Laju infiltrasi dan jumlah air yang terinfiltrasi adalah:  𝑡 =  𝐹(𝑡)𝑡     dan  𝐹 𝑡 =   𝑡 𝑡𝑡0          

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan kapasitas dan indeks infiltrasi  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan kapasitas infiltrasi 2. Mahasiswa mampu menjelaskan indeks infiltrasi  

    kt

cc effftf


0
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Contoh: Dalam percobaan dengan menggunakan alat infiltrometer genangan, kapasitas infiltrasi di suatu daerah pada interval waktu tertentu diberikan oleh tabel berikut: Waktu (jam) 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 
Kapasitas infiltrasi  ft (cm/jam) 

10,4 5,6 3,2 2,1 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 
 a. Cari bentuk persamaan kapasitas infiltrasi b. Hitung kapasitas infiltrasi pada waktu t = 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam dan 3 jam c. Hitung volume total infiltrasi selama 3 jam  Jawab:   𝑡 − =  𝑜 −  . − 𝑡  Ruas kanan dan kiri dari persamaan dibuat dalam bentuk log: log 𝑡 −  = log 𝑜 −  − 𝑡. log   log 𝑡 −  − log 𝑜 −  = − 𝑡. log   𝑡 =  − 1. 𝑜  log 𝑡 −  − log( 𝑜 − )  
𝑡 =  − 1. 𝑜  log 𝑡 −  +  1. 𝑜 log( 𝑜 − )  
Persamaan tersebut mempunyai bentuk: Y = mx + c Yang merupakan garis lurus dengan kemiringan m. Nilai m = − 1. 𝑜  
Mempunyai tanda negatif menunjukkan bahwa ft berkurang dengan bertambahnya t. Dari persamaan (1) dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai fc = 1,0. Selanjutnya hitungan dilakukan dengan menggunakan tabel berikut: 

    kt

cc effftf


0
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t (jam) 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 ft (cm/jam) 10,4 5,6 3,2 2,1 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 ft - fc 9,4 4,6 2,2 1,1 0,5 0,2 0,1 0 0 Log (ft – fc) 0,973 0,663 0,342 0,042 -0,301 -0,699 -1    Hasil hitungan dalam tabel tersebut digambarkan dalam grafik hubungan antara t dan log (ft-fc), yang kemudian dapat diperoleh kemiringan garisnya. 
=  − 1. log =  − 11,38 →   =  1,38log 2,718 = 3,18 

Persamaan infiltrasi menjadi: 𝑡 = 1,0 +  10,4 − 1 . −3,18𝑡 = 1,0 + 9,4 −3,18𝑡  Dengan ft dalam cm/jam dan t dalam jam. Penyelesaian persamaan di atas untuk beberapa nilai t yang dinyatakan dalam tabel berikut: t (jam) 1/6 1/2 1 2 3 ft (cm/jam) 6,53 2,92 1,39 1,02 1,00  Volume air yang terinfiltrasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 𝐹 𝑡 =  . 𝑡 + 1  𝑜 −  (1 −  − 𝑡 ) 
𝐹 𝑡 =  1.3 + 13,18  10,4 − 1,0 (1 −  −3,18 𝑥 3) 
F(t) = 5,96 cm/ 3 jam          
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B. Indeks Infiltrasi Indeks infiltrasi adalah laju rerata kehilangan air karena infiltrasi, sedemikian sehingga volume aliran permukaan merupakan volume air hujan dikurangi infiltrasi.   Keterangan: F  = infiltrasi total P  = hujan total  Q = aliran permukaan total  Tr = waktu terjadinya hujan   Contoh: Distribusi hujan berikut diukur selama 6 jam. 

 Kedalaman limpasan (runoff) adalah 2 cm. Hitung indeks infiltrasi.  Jawab: 
 Hujan total adalah P = 5 cm.  
 Kehilangan yang disebabkan oleh infiltrasi adalah: F = P – Q = 5 – 2 = 3 cm 
 Dengan menggunakan gambar di bawah, indeks Ф dihitung dengan cara coba banding (misal dicoba nilai Ф < 0,3; atau 0,3 < Ф < 0,5; atau 0,5 < Ф < 1,0 dst. Sesuai data intensitas hujan) 
 Dianggap nilai Ф berada antara 0,5 dan 1,0 cm/jam. 
 Dengan menyamakan luas histogram di atas garis putus-putus dan kedalaman limpasan, dapat diperoleh nilai Ф:   (1,5 – Ф)x1+(1,2 – Ф)+(1,0 – Ф)x1 = 2 cm   Ф = 0,567 cm/jam 
 Nilai 0,5 < Ф < 1,0 sehingga perkiraan tersebut adalah benar.   

Jam 0 1 2 3 4 5 6

Intensitas hujan (cm/jam) 0,5 1,5 1,2 0,3 1 0,5

Tr

QP

Tr

F 
  Indeks
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   C. Soal Latihan 1. Distribusi hujan di suatu DAS diberikan dalam tabel di bawah ini:  Waktu (menit) 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 
Intensitas hujan (mm/jam) 

12 50 150 125 25 50 75 
 Apabila kedalaman ranoff adalah 40 mm, hitung indeks !  2. Kapasitas infiltrasi di suatu daerah pada interval waktu tertentu diberikan oleh tabel berikut:  Waktu (jam) 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 
Kapasitas infiltrasi ft (cm/jam) 

10,9 6,1 3,7 2,6 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 
 Cari bentuk persamaan kapasitas infiltrasi!   
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10. LIMPASAN   
 
 
  A. Pengertian Limpasan Limpasan permukaan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. Limpasan ini terjadi apabila intensitas hujan yang jatuh di suatu DAS melebihi kapasitas infiltrasi, setelah laju infiltrasi terpenuhi maka air akan mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan-cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir (melimpas) diatas permukaan tanah.  B. Komponen Limpasan Limpasan terdiri dari air yang berasal dari tiga sumber, yaitu aliran permukaan, aliran antara dan aliran air tanah. Secara alamiah sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah dan selebihnya akan mengalir menjadi limpasan permukaan. Kondisi daerah di tempat hujan itu turun akan sangat berpengaruh terhadap bagian dari air hujan yang akan meresap ke dalam tanah dan akan membentuk limpasan permukaan. Hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasikan sebagian menjadi limpasan setelah tanah menjadi jenuh dan laju perkolasi lebih rendah dari intensitas hujan. Kejadian aliran air sangat ditentukan oleh transformasi hujan dari langit kemudian sebagian mengalami abstraksi dan ditersepsi oleh tanaman penutup. Hujan yang sampai di tanah mengalami infiltrasi dan menjadi jenuh.setelah itu terjadilah aliran permukaan. Proses tranformasi ini sering disebut model transformasi hujan aliran atau dalam bentuk transformasi hydrograf hujan menjadi hidrograf aliran. 

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan limpasan  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen limpasan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hujan dengan limpasan  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infiltrasi_%28hidrologi%29&action=edit&redlink=1
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Aliran air yang terjadi di permukaan tanah setelah jenuhnya tanah lapisan permukaan disebut runoff. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan menjadi aliran permukaan (run off) setelah tanah di lapisan permukaan jenuh oleh air hujan dan proses hujan memiliki intensitas lebih besar dari laju perkolasi. Aliran permukaan kemudian saling bertemu pada jaringan pengaliran yang kecil sebagai anak-anakan sungai. Aliran tersebut terus berkumpul dan selanjutnya akan bertemu di sungai sebagai aliran air yang lebih besar dimana aliran permukaan berpadu dengan aliran bawah permukaan (interflow) dan aliran dasar (base flow). Sungai sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa anak sungai yang tergabung ke dalam sungai induk pada suatu daerah aliran. Jadi daerah aliran suatu sungai yang sering disebut DAS merupakan suatu wilayah ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air beserta sedimen dan unsur hara lainnya. Melalui sistem sungai yang mempunyai outlet tunggal, system aliran pada DAS terbagi ke dalam daerah aliran hulu, daerah aliran tengah, daerah aliran hilir. Di masing-masing daerah aliran ini terjadi proses geomorfik yang berbeda. Misalnya di bagian daerah aliran hulu biasanya terjadi erosi vertikal, bagian daerah tengah terjadi erosi vertikal dan lateral kira-kira sama kuat, dan di daerah aliran hilir terjadi proses erosi lateral. Kegiatan aliran air sungai biasanya adalah mengambil (mengerosi/mengikir), mengangkut, dan mengendapkan, sehingga suatu lembah sungai sangat tidak tetap dalam arti selalu mengalami perubahan-perubahan tersebut dapat tejadi pada panjang, lebar atau dalamnya lembah. Air sungai dalam perjalanannya dari hulu ke hilir melakukan kegiatan mengikis, mengambil bahan lepas, mengangkut dan mengendapkan.Suatu lembah penampangnya tidak tetap dan sifatnya dinamik (mengalami perubahan-perubahan). Perubahan ini di sebabkan karena erosi, erosi tersebut bisa berupa erosi mudik (menyebabkan lembah panjang kearah  hulu), erosi lateral (menyebabkan pelebaran lembah), dan erosi vertikal (menyebabkan pendalaman lembah). Lembah dapat bertambah panjang akibat terjadi erosi lateral pada daerah-daerah aliran sungai pada 
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stadium tua. Terbentuknya meander menyebabkan bertambah panjangnya lembah. Meander merupakan aliran merupakan aliran sungai yang berliku-liku sebagai akibat dari erosi lateral, sehingg dengn berliku-likunya aliran sungai lembah sungai pun bertambah panjang. Perubahan muka air laut dimana sungai tersebut bermuara. Penurunan muka air laut ini dapat disebabkan karena terjadi pengangkatan dasar laut atau penurunan dasar laut. Terjadinya penurunan dan pendangkalan dasar laut menyebabkan aliran sungai bertambah panjang kearah laut, muara bergeser kearah laut dan garis pantai bertambah lebar. Kalau hujan berlangsung terus, air hujan yang mencapai permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah (infiltrasi) sampai mencapai suatu taraf dimana intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Setelah itu, celah-celah dan cekungan di permukaan tanah, parit-parit, dan cekungan lainnya (simpanan permukaan) semua dipenuhi air, dan setelah itu barulah terjadi runoff. Kapasitas infiltrasi tanah tergantung pada tekstur dan struktur tanah, dan dipengaruhi pula oleh kondisi lengas tanah sebelum hujan. Kapasitas awal (tanah yang kering) biasanya tinggi, tetapi kalau hujan turun terus, kapasitas ini menurun hingga mencapai nilai keseimbangan yang disebut sebagai laju infiltrasi akhir. Aliran antara (interflow) adalah aliran dalam arah lateral yang terjadi di bawah permukaan tanah. Aliran antara terdiri dari gerakan air dan lengas tanah secara lateral menuju elevasi yang lebih rendah. Aliran air tanah adalah aliran yang terjadi di bawah permukaan air tanah ke elevasi yang lebih rendah yang akhirnya menuju sungai atau langsung ke laut. Dalam analisis hidrologi aliran permukaan dan aliran antara dapat dikelompokkan menjadi satu yang disebut aliran langsung, sedangkan aliran tanah disebut aliran tak langsung. Aliran Permukaan (surface flow) adalah bagian dari air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan tanah. Aliran permukaan disebut juga aliran langsung (direct runoff). Aliran permukaan 
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dapat terkonsentrasi menuju sungai dalam waktu singkat, sehingga aliran permukaan merupakan penyebab utama terjadinya banjir. Banjir merupakan bencana yang dapat mengurangi kualitas tanah untuk pertumbuhan tanaman. Perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian/perkebunan (tegalan)/hutan menjadi daerah pemukiman berpotensi menyebabkan banjir karena proses infiltrasi alami berkurang. Pengaruh hujan memberikan peluang untuk menjadi aliran permukaan sehingga air akan mengalir bergerak kearah yang lebih rendah menuju sungai menjadi aliran sungai. Air hujan yang jatuh ke bumi, sebagian menguap kembali menjadi air di udara, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian lagi mengalir di permukaan. Aliran air di permukaan ini kemudian akan berkumpul mengalir ke tempat yang lebih rendah dan membentuk sungai yang kemudian mengalir ke laut suatu keadaan debit air sungai melebihi aliran dasar akibat dari hujan yang jatuh di atas vegetasi/tanaman, bebatuan, permukaan air, permukaan tanah, dan saluran sungai yang membentuk limpasan air. Sungai merupakan sumber air utama bagi masyarakat yang berada di daerah beriklim monsun. Kondisi pengaliran air di sungai sangat ditentukan oleh jenis tanah yang menjadi daerah pengaliran sungai. Aliran air sungai sering kali berubah berdasarkan jenis tanah dan batuan penyusun daerah pengaliran sungai. Sungai yang berada di daerah aluvial dan endapan memiliki kecenderungan untuk berubah arah ketika energi yang dimiliki aliran sungai meningkat. Energi aliran (kinetik) ini menyebabkan penerobosan tanah oleh air dan membentuk aliran baru seperti yang terjadi di beberapa sungai di Sulawesi misalnya Sungai Larian di Provinsi Sul-Bar dan Sungai Rongkong di Provinsi Sul-Sel.  Perubahan aliran sungai kerap kali dianalogikan dengan umur sungai. Sungai muda cenderung berubah arah dalam periode waktu tertentu, sementara sungai tua cenderung tetap pada aliran yang ada. Gerakan air dan angin di permukaan lahan dapat membentuk pola aliran secara alamiah mengikuti arah gerakan air sedara gravitasional. Meskipun demikian ada beberapa hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi 
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pembentukan pola aliran termasuk slope atau kemiringan lahan, sifat tanah dan batuan dasar penyusun DAS, dan sejarah gerakan hidraulika aktivitas batuab beku, dan transport sedimen. Tipe pola aliran yang paling umum adalah dendritik. Pola ini dicirikan oleh banyaknya aliran-aliran kecil yang berhubungan dari orde rendah ke orde yang tinggi. Pola Trellis dicirikan oleh aliran utama yang panjang yang dialiri oleh sejumlah anakan-anakan sungai pendek. Pola tipe Radial banyak ditemukan di daerah pegunungan dengan tanah dan batuan yang umumnya masih berkembang. Hal ini sering menimbulkan aliran yang terpisah-pisah menuruni pegunungan dan sangat jarang ditemukan alira yang lurus kecuali pada daarah curam dengan material dasar yang homogen. Pola Braided dicirikan oleh sejumlah percabangan sungai dan saluran air bada wilayah bantaran sungai. Aliran Braided umumnya membawa banyak sedimen, namun sering memiliki debit air yang kecil diistilahkan dengan incipient forms of meandering) dimana kenyataan bahwa kelokan sungai terrbentuk oleh sedimen dan pengaruh kecepatan aliran air yng memasukinya.  C. Hubungan antara Hujan dengan Limpasan Hujan yang jatuh di suatu DAS akan berubah menjadi aliran di sungai. Dengan demikian terdapat suatu hubungan antara hujan dan debit aliran, yang tergantung pada karakteristik DAS. Stasiun pengukuran hujan bisa cukup banyak di suatu DAS, dan pengukuran juga dapat dilakukan dalam waktu yang panjang. Sementara itu pengukuran debit biasanya lebih sedikit daripada pengukuran hujan, baik dalam hal jumlah stasiun maupun waktu pengukuran. Dengan demikian jumlah data hujan biasanya jauh lebih banyak daripada data debit. Untuk itu perlu dicari bentuk persamaan debit aliran sebagai fungsi curah hujan, berdasarkan kedua jenis data yang tercatat dalam waktu bersamaan. Bentuk umum dari hubungan antara hujan dan limpasan adalah: Q = b (P – Pa) Keterangan: Q = kedalaman limpasan 
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P = kedalaman hujan Pa = kedalaman hujan di bawah nilai tersebut tidak terjadi limpasan b = kemiringan garis. Apabila curah hujan P lebih kecil dari Pa, berarti seluruh hujan tersebut hilang dari DAS yang berupa infiltrasi dan evapotranspirasi, tampungan permukaan, dan limpasan mulai terjadi setelah P lebih besar dari Pa.   D. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan limpasan? 2. Jelaskan tiga sumber limpasan? 3. Jelaskan penyebab utama terjadinya banjir? 4. Jelaskan saat kapan limpasan akan terjadi? 
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11. LIMPASAN (2)  
 
 
  A. Konsentrasi Limpasan Air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan akan terkonsentrasi (mengalir menuju) suatu titik kontrol. Air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan mengalir sebagai limpasan permukaan (garis panah terputus) yang kemudian masuk ke saluran-saluran kecil dan selanjutnya bergabung ke saluran yang lebih besar dan akhirnya terkonsentrasi di titik kontrol A. Debit di titik A akan maksimum apabila air hujan yang jatuh di seluruh daerah tangkapan telah mencapai titik kontrol A, pada waktu yang sama dengan waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi (tc) adalah waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk mengalir dari titik terjauh di dalam daerah tangkapan sampai titik yang ditinjau. Waktu konsentrasi bergantung pada karakteristik daerah tangkapan, tata guna lahan, jarak lintasan air dari titik terjauh sampai stasiun yang ditinjau. Konsentrasi aliran di suatu DAS dapat dibedakan menjadi tiga tipe tanggapan DAS. Tipe pertama terjadi apabila durasi hujan efektif tr sama dengan waktu konsentrasi tc (tr = tc). Pada kondisi ini, semua air hujan yang jatuh di DAS telah terkonsentrasi di titik kontrol, sehingga debit aliran mencapai maksimum. Pada saat itu hujan berhenti, dan aliran berikutnya di titik kontrol tidak lagi aliran dari seluruh DAS, sehingga debit aliran berkurang secara berangsur-angsur sampai akhirnya kembali nol. Aliran terakhir di titik kontrol adalah air hujan yang berasal dari titik terjauh, sehingga waktu resesi sama dengan waktu konsentrasi dan hidrograf 

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi limpasan dan hidrograf  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsentrasi limpasan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan hidrograf  
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berbentuk segitiga. Tipe tanggapan DAS seperti ini disebut aliran terkonsentrasi. Tipe kedua terjadi apabila durasi hujan efektif lebih lama dari waktu konsentrasi (tr > tc). Pada keadaan ini aliran terkonsentrasi pada titik kontrol dan debit maksimum tercapai setelah waktu aliran sama dengan waktu konsentrasi. Karena hujan terus berlangsung, seluruh daerah tangkapan terus menyumbangkan aliran ke titik kontrol, dan debit adalah konstan sebesar debit maksimum. Setelah hujan berhenti, debit berkurang secara berangsur-angsur dan kembali menjadi nol. Waktu resesi sama dengan waktu konsentrasi. Tipe tanggapan DAS seperti ini disebut aliran super konsentrasi. Tipe ketiga terjadi apabila durasi hujan efektif lebih pendek daripada waktu konsentrasi (tr < tc). Pada keadaan ini debit aliran di titik kontrol tidak mencapai nilai maksimum. Setelah hujan berhenti, aliran berkurang sampai akhirnya menjadi nol. Tipe tanggapan DAS seperti ini disebut aliran subkonsentrasi. Apabila durasi hujan lebih kecil dari waktu konsentrasi, intensitas hujan akan lebih tinggi, tetapi hanya sebagian dari daerah tangkapan yang memberikan sumbangan pada aliran, sehingga bisa jadi debit aliran yang terjadi di stasiun yang ditinjau lebih kecil dibanding kalau durasi hujan sama dengan waktu konsentrasi. Dengan demikian debit aliran akan maksimum bila durasi hujan sama dengan waktu konsentrasi.  B. Hidrograf Analisa paling prinsip terhadap sistem DAS adalah dengan mempelajari karaktersitik hujan yang masuk dan debit yang ke luar. Umumnya, keduavariabel tersebut dianalisa sebagai fungsi waktu pengukuran. Hydrograph (Hidrograf) digunakan untuk menyebut suatu grafik (kurva) yang menggambarkan fluktuasi naik dan turun-nya aliran air pada lokasi tertentu di Sungai sebagai fungsi waktu. Hidrograf (hydrograph) adalah suatu grafik yang menunjukan hubungan antara tinggi -muka-air (stage) atau tma, debit (discharge, flow, streamflow), 
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kecepatan (velocity) atau karakteristik aliran air terhadap waktu. Debit menyatakan  volume aliran air per satuan waktu tertentu. Pada suatu Hidrograf sumbu Y menggambarkan karakteristik yang mewakili aliran air (dapat berupa: tma, kecepatan, debit, paramter kualitas air) dan sumbu X menunjukkan waktu pengamatan (detik, jam, hari, bulan, tahun). Jika yang diplot adalah tma terhadap waktu, maka disebut hidrograf-tma (stage-hidrograf). Selanjutnya, jika yang diplot adalah debit  terhadap waktu, maka disebut hidrograf-debit (streamflow-hydrograph) atau (discharge hydrograph). Secara umum keduanya lebih sering disingkat sebagai Hidrograf.  B.1 Jenis  Hidrograf Hidrograf diklasifikasikan menjadi (5) lima macam, yaitu: (1) Hidrograf alami (natural hydrograph), (2) hidrograf satuan (unit hydrograph), (3) hidrograf satuan tanpa dimensi (dimensionless unithydrograph), (4) Hidrograf Sintetis (Synthetic hydrograph), dan (5) Hidrograf Dam-breach (dam breach hydrpgraph). 1) Hidrograf alami merupakan suatu hidrograf yang dihasilkan dari rekaman data (tma, kecepatan, debit) pada suatu stasiun (lokasi) pengukuran. Hidrograf semacam ini dapat dikatakan sebagai sidik-jari (finger print) dari daerah tangkapan air (catchment area/ watershed/DAS) di bagian hulu dari titik pengukuran tersebut dan merupakan respon DAS terhadap hujan yang jaur di dalam-nya.  2) Hidrograf satuan (unit hydrograph), baik alami maupun sintetis menyatakan satu satuan (inchi/mm) aliran permukaan (run off), yang terdistribusi secara merata (uniform) pada semua bagian wilayah DAS, pada waktu tertentu. Luasan di bawah hidrograf satuan menunjukkan volume aliran dari satu satuan aliran permukaan. 
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         (a) Hidrograf Alami                   (b) Hidrograf Sintetis  Gambar 11.1 Hidrograf Alami dan Sintetis 3) Hidrograf satuan tak-berdimensi (dimensionless unit hydrograph) merupakan kombinasi dari berbagai hidrograf satuan alami.  

 Gambar 11.2 Skema Hidrograf Satuan Tak-Berdimensi,  Debit Puncak vs Waktu Puncak  4) Hidrograf sintetis dihitung berdasarkan karakteristik DAS dan hujan di dalam DAS.  Dalam hal ini, karakteristik DAS misalnya: tanah, peruntukan lahan (land use), penutupan vegetasi, ukuran, kemiringan, dan waktu konsentrasi (time of concentration) yang dipertimbangkan dalam membuat hidrograf sintetis.   Hidrograf sintetis misalnya digunakan untuk simulasi hidrograf alami pada suatu DAS yang tidak dilengkapi dengan alat ukur (ungauged watershed). Hidrograf sintetis dapat digunakan untuk perencanaan praktek konservasi, misalnya: saluran pembuangan, terasering, desain empang, dll. 
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 Gambar 11.3 Hidrograf sintetis  A= titik kenaikan, C = puncak hidrograf,  E= titik akhir resesi luasan yang diarsir = volume aliran permukaan   5) Hidrograf Dam Breach menggambarkan proses pelapasan (release) air dari suatu DAM/Bendung. Hal ini misalnya ketika terjadi bendungan jebol (Dam break) yang dikuti pelapasan secara tiba-tiba air yang ada di Bendung tersebut. Hidrograf berupa kurva yang semakin menurun nilainya sejalan dengan kenaikan waktu pelepasan.  Volume di bawah kurva hidrograf (gambar 11.4b) menyatakan volume air yang ada di dalam Bendung. Volume air tersebut dilepas selama bendungan jebol. Faktor yang mempengaruhi bentuk hidrograf ini meliputi: ukuran dan bentuk jebol nya bendungan (break), ketinggian  air pada Bendung, volume air yang tersimpan, luas permukaan Bendung, dan panjang Bendung.  Hidrograf jenis ini dapat berupa hidrograf natural atau hasil simulasi. 

 (a) Reach routing    (b) Hidrograf Dam Break Gambar 4.  Hidrograf Dam Breach 
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 B.2 Komponen  Hidrograf Hidrograf merupakan respon dari suatu kejadian hujan di dalam DAS. Secara grafis Hidrograf dapat digambarkan terdiri dari beberapa bagian  (gambar 11.5). Pada gambar (11.5-kiri), Titik A disebut sebagai titik kenaikan (point of rise), titik B disebut sebagai titik balik kenaikan (rising point of inflection), titik C sebagai puncak (peak), titik D disebut sebagai titik balik penurunan (recession point of inflection) dan titik E disebut sebagai titik akhir penurunan (end point of recession). Pada gambar (11.5-kanan) luasan di bawah kurva yang dari titik A,B,C,D,E dan sumbu X menggambarkan volume dari aliran permukaan. 

 Gambar 11.5 Komponen Hidrograf  Lebih lanjut, hidrograf dapat dibagi ke dalam segment-segment. Garis A-C disebut kurva kenaikan atau segmen naik (rising limb), umumnya menggambarkan karakteristik dari hujan. Garis B-D disebut sebagai kurva/segmen puncak (crest segment), yang menggambarkan puncak konsentrasi dari aliran permukaan (run off). Garis C-E disebut kurva penurunan (recession limb atau falling limb) yang menggambarkan penurunan atau pelepasan aliran dan garis A-E disebut sebagai satuan waktu dari suatu hidrograf (base time of hydrograf), yang menggambarkan durasi aliran (runoff duration).    
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B.3 Manfaat  Hidrograf Pengelola DAS perlu mengukur air (kualitas dan kuantitasnya) sehingga dapat memperediksi debit yang ada di Sungai. Debit di Sungai tergantung pada hujan yang jatuh di dalam DAS, bentuk saluran sungai, kecepatan air sungai dan volume air.  Debit air di Sungai dapat secara mendadak naik selama periode hujan lebat. Debit aliran di sungai dapat dianalisis dengan menggunakan hidrograf banjir. Kapasitas penyimpanan bendung dapat dihitung dan diperkirakan dengan menggunakan hidrograf. Analisis terhadap hidrograf juga dapat digunakan untuk mengantisipasi supaya debit air di Sungai cenderung stabil sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air.  Pada kasus perencanaan, maka tujuan utama penggunaan analisis Hidrograf adalah untuk memastikan keamanan disain bangunan. Hidrograf atau bagian dari hidrograf digunakan dalam perencanaan bangunan pengendali aliran. Beberapa contoh penggunaan analisis hidrograf misalnya: evaluasi daerah aliran sungai, perencanaan atau disain bangunan (struktur), studi manajemen daerah banjir, perencanaan darurat, desain embung (water pond) untuk pertanian, disain saluran, dll.  C. Soal Latihan 1. Jelaskan perbedaan dari masing-masing tipe konsentrasi aliran di suatu DAS? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrograf? 3. Jelaskan jenis-jenis hidrograf? 4. Jelaskan komponen dari hirograf? 5. Jelaskan manfaat hidrograf? 
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12. HIDROMETRI  
 
 
   A. Pengertian Hidrometri Hidrometri adalah ilmu  yang mempelajari  pengukuran  air  atau suatu ilmu untuk mengumpulkan data dasar bagi analisis hidrologi. Di dalam analisis hidrologi khususnya mengenai hidrograf aliran, ada dua data dasar yang diperlukan yaitu : pengukuran tinggi muka air dan debit. Satuan debit sering dipakai m3/detik, Pengukuran debit sampai saat ini belum dapat dilakukan secara otomatis karena harus diukur secara lansung yaitu dengan bantuan alat pengukur kecepatan aliran sungai dan pengukur  luas nampang aliran sungai. Dengan cara ini akan didapat debit sungai pada ketinggian ika air tertentu.  Tinggi muka air dengan mudah dapat didapat secara kontinyu dengan bantuan alat AWLR  (Automatic  Water  Level  Recorder).  Hasil  pencatatan  alat  AWLR  ini  disebut  age hidrograf  (suatu  garis  yang  rnenghubungkan  antara  waktu  dengan  tinggi  muka  air). Pengukuran yang langsung dilakukan di stasiun hidrometri meliputi tinggi muka air, kecepatan aliran, luas penampang aliran, dan pengambilan sampel air. Sampel air dianalisis di laboratorium guna mengetahui kandungan atau konsentrasi sedimen melayang (suspended load).  Fluktuasi muka air dinyatakan dalam grafik hidrograf muka air (stage hydrograph). Selanjutnya dengan data luas tampang aliran dan kecepatan rerata aliran dapat dihitung debit aliran yang berupa hidrograf debit (discharge hydrograph). Dengan diketahui konsentrasi sedimen melayang dan debit aliran air maka dapat diketahui laju angkutan sedimen melayang.  

Tujuan Instruksional Umum:      Mahasiswa mampu menjelaskan cakupan kegiatan hidrometri  Tujuan Instruksional Khusus: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran tinggi muka air 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran debit air 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran kecepatan arus  
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Secara umum cakupan kegiatan hidrometri dan kegunaan data hasil pengukuran hidrometri dapat ditunjukkan pada bagan seperti pada gambar di bawah ini: 

 Gambar 12.1 Cakupan Kegiatan Hidrometri  Hasil-hasil analisis atau pengolahan data hidrometri tersebut merupakan masukan utama untuk analisis hidrologi terkait dengan perancangan dan pengelolaan bangunan air, seperti analisis banjir, ketersediaan air, sedimentasi waduk dan lain-lain.  B. Pengukuran Tinggi Muka Air Pengukuran tinggi muka air dimaksudkan untuk mengetahui posisi muka air (atau kedalaman aliran) suatu sungai di lokasi stasiun hidrometri pada waktu tertentu. Pengertian waktu di sini adalah periode pengukuran atau pencatatan muka air. Pengukuran pada jam-jam tertentu dapat digunakan papan duga berskala atau sering disebut sebagai alat pengukur manual. Sedangkan untuk pendataan kontinyu digunakan alat pengukur muka air otomatis (AWLR). 
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Variabel hidrologi lain & kondisi DAS 
Analisis penggerusan, pendangkalan, sedimentasi waduk, dll. 

Variabel hidrologi lain & meteorologi 

Analisis statsitik, peramalan, ketersediaan air, dll. 
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Data muka air dapat diperoleh dengan cara membaca posisi muka air pada papan duga berskala pada saat pengukuran atau dengan membaca grafik fluktuasi muka air hasil perekaman oleh alat AWLR. 

  (a) (b)  Gambar 12.2 (a) Contoh Pembacaan Papan Duga Air;  (b) Sketsa pemasangan papan duga air bertingkat  Berdasarkan prinsip mekanisme pengukuran muka air terdapat AWLR sebagai berikut. 1. AWLR dengan pelampung yang dihubungkan dengan sistem perekam grafik fluktuasi muka air pada kertas grafik. Pada tipe ini perlu dilakukan setup awal untuk ketelitian hasil pencatatan muka air pada kertas grafik yang berputar dengan kecepatan tertentu sesuai waktu. Pada waktu tertentu (misal setiap bulan sekali, kertas grafik diganti yang baru untuk perekaman waktu berikutnya. 2. AWLR dengan sensor elektronik dimana data muka air direkam secara digital dengan sistem data logger. Pada tipe ini sebelum dipasang di lapangan, sensor perekam muka air harus dikalibrasi di laboratorium agar mendapat hasil yang akurat. Pengambilan data dari sistem data logger ke media penyimpan data digital melalui PC dalam format digital dapat dilakukan setiap periode tertentu (misal mingguan) tergantung 
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kapasitas energi tersedia (batere). Satuan periode pencatatan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, misal menitan, jam-jaman, dll.  

 Gambar 12.3 Pos Duga Air   Keuntungan AWLR adalah dapat mengetahui perubahan muka air secara terus menerus sehingga data muka air ekstrim (maksimum dan minimum) dapat diperoleh. Sedangkan, pada penggunaan papan duga kondisi ekstrim tersebut belum tentu dapat tercatat, kecuali jika pada saat terjadi debit besar/banjir petugas pengamat melakukan pengamatan secara khusus untuk mengukur muka air maksimum.  Secara umum penempatan alat duga muka air seharusnya mengikuti kriteria sebagai berikut ini. a) Lokasi stasiun hidrometri pada ruas sungai dengan pola aliran yang sejajar, tidak terdapat perbedaan kecepatan aliran yang signifikan pada sepanjang tampang aliran. b) Pemasangan alat duga air dipilih pada lokasi dengan penampang alur sungai yang relatif teratur dan stabil, tidak mudah terjadi pengendapan akibat sedimentasi atau pendangkalan akibat erosi.  c) Hubungan antara muka air dan debit dengan kepekaan yang cukup, perubahan debit kecil dapat nampak dalam perubahan tinggi muka air. d) Tidak terdapat gangguan tanaman dan pengaruh backwater .  
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e) Lokasi stasiun hidrometri sebaiknya mudah untuk didatangi setiap saat dan setiap keadaan oleh pengamat.   C. Pengukuran Debit C.1 Pengukuran Debit dengan Cara Apung (Float Area Methode)  Prinsip:  (1) kecepatan aliran (V) ditetapkan berdasarkan kecepatan pelampung (U) (2) luas penampang (A) ditetapkan berdasarkan pengukuran lebar salman (L) dan kedalaman saluran (D) (3) debit sungai (Q) = A x V atau A = A x k dimana k adalah konstanta    Q = A . k . U  
Keterangan: Q  = debit (m3/det)  U  = kecepatan pelampung (m/det)  A   = luas penampang basah sungai (m2)  k  = koefisien pelampung Nilai k tergantung jenis pelampung:  
  
   = kedalaman tangkai (h) per kedalaman air (d), yaitu kedalaman bagian pelampung yang tenggelam dibagi kedalaman air. Menghitung waktu (t detik), kecepatan pelampung U=  L/T (m/det)  

 Gambar 12.4 Titik Jalannya Pelampung 
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 Gambar 12.5 Jenis-Jenis Pelampung  C.2 Pengukuran Debit dengan Current-meter  Prinsip:  (1) Kecepatan diukur dengan current meter (2) Luas penampang basah ditetapkan berdasarkan pengukuran kedalaman air dan lebar permukaan air. Kedalaman dapat diukur dengan mistar pengukur, kabel atau tali.  Pengukuran:  Ada 4 cara pengukuran kecepatan aliran yang disajikan dalam Tabel 1 berikut:  Tipe Kedalaman Air (d) Titik Pengamatan Kecepatan rata-rata pada vertikal (v) Satu titik 0.3 - 0.6 m 0,6 dari permukaan Hv=v Dua titik 0.6 - 3 m 0,2 dan 0,8 d V= 1/2(V2+V8) Tiga titik 3 – 6 m 0,2 ; 0,6 ; 0,8 d V= ¼(V2+V6+V8) Lima titik lebih dari 6 m S;0,2;0,6 ;0,8 dan B V= 1/10(Vs+3V2+2V6+3V8+Vb)    
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Keterangan:  Vs di ukur 0,3 m dari perrnukaan air  Vb di ukur 0,3 m di atas dasar sungai  Kecepatan aliran dihitung berdasarkan jumlah putaran baling-baling per waktu putarannya (N = putaran/dt).  Kecepatan aliran V = aN + b dimana a dan b adalah nilai kalibrasi alat current meter.  Hitung jumlah putaran dan waktu putaran baling-baling (dengan stopwatch).   C.3 Pengukuran Debit dengan Metode Kontinyu  Current  meter  diturunkan  kedalam  aliran  air  dengan  kecepatan  penurunan  yang konstant dan permukaan dan setelah mencapai dasar sungai diangkat  lagi ke atas dengan kecepatan yang sama.  
  N = jumlah putaran baling-baling.   D. Pengukuran Kecepatan Arus dengan Velocity Head Rod Dengan alat ini hasil pengukuran yang didapat juga tidak begitu teliti dan yang terukur adalah kecepatan aliran permukaan. Sebaiknya digunakan pada pengukuran yang dikehendaki secara cepat pada kecepatan aliran yang lebih besar dari 1 m/detik.  Cara pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut ini: (1) Letakkan alat pada tempat yang akan diukur dengan posisi sejajar dengan arus aliran.  (2) Setelah aliran kembali tenang, baca ketinggian muka air aliran (H1). (3) Putar alat 90o, sehingga tegak lurus aliran, kemudian baca tinggi muka air yang terjadi (H2).  (4) Kecepatan arus aliran dapat didekati dengan:    

12
2 HHgV 
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 Gambar 12.6 Pengukuran kecepatan arus dengan Velocity Head Rod  E. Pengukuran kecepatan arus denga Trupp’s Ripple Meter Alat ukur kecepatan arus ini mempunyai ketelitian hasil yang lebih baik dari alat terdahulu. Prinsip yang digunakan adalah dengan mengamati sudut yang dibentuk oleh riak pada hilir batang yang dipancang pada aliran sungai. Makin besar kecepatan aliran, sudut ini akan makin kecil.  Pengukuran dapat dilakukan sebagai berikut ini.  (1) Masukkan alat ukur ke dalam air dan amati dua buah riak yang terbentuk pada masing-masing batang. (2) Ukur jarak antara titik pengukuran sampai dengan titik perpotongan antara kedua riak tersebut, yaitu L (feet).  (3) Kecepatan aliran permukaan dapat didekati dengan:   Keterangan:  V  = kecepatan aliran permukaan (feet/det)  C   = tetapan sebesar 0,40 X  = variabel yang tergantung dari nilai W seperti pada tabel:  W (inchi) X 4 0,280 6 0,206 8 0,161 9 0,145 12 0,109  

XLCV 
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F. Pengukuran kecepatan arus dengan Current Meter  Alat ini paling umum digunakan karena dapat menghasilkan ketelitian yang cukup baik. Prinsip kerja alat ukur ini adalah dengan mencari hubungan antara kecepatan aliran dan kecepatan putaran baling-baling current meter tersebut.  Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut:   Keterangan:  V = kecepatan aliran, n   = jumlah putaran tiap waktu tertentu, a,b  = tetapan yang ditentukan dengan kalibrasi alat di laboratorium. Alat ini ada dua macam, yaitu current meter dengan sumbu mendatar dan dengan sumbu tegak seperti terlihat pada gambar 12.7.  Bagian-bagian alat ini terdiri dari: 1) Baling-baling sebagai sensor terhadap kecepatan, terbuat dari streamline styling yang dilengkapi dengan propeler, generator, sirip pengarah dan kabel-kabel, 2) Contact box, merupakan bagian pengubah putaran menjadi signal elektrik yang berupa suara atau gerakan jarum pada kotak monitor berskala, kadang juga dalam bentuk digital,  3) Head phone yang digunakan untuk mengetahui jumlah putaran baling-baling dengan suara klik , kadang bagian ini diganti dengan monitor box yang memiliki jendela penunjuk kecepatan aliran secara langsung.  

  Gambar 12.7  (a) Tipe Sumbu Tegak (b) Tipe Sumbu Mendatar 
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Dengan alat ini dapat dilakukan pengukuran pada beberapa titik dalam suatu penampang aliran. Dalam praktek digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran rerata pada satu vertikal dalam suatu tampang aliran tertentu. Mengingat bahwa distribusi kecepatan aliran secara vertikal tidak merata, maka pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ini: 1) Pengukuran pada satu titik yang umumnya dilakukan jika kedalaman aliran kurang dari 1 meter. Alat ditempatkan pada kedalaman 0.6 H yang diukur dari muka air. 2) Pengukuran pada dua titik, dilakukan pada kedalaman 0.2 H dan 0.8 H diukur dari muka air. Kecepatan rerata dihitung sebagai berikut: 3) Pengukuran dengan tiga titik dilakukan pada kedalaman 0.2 H, 0.6 H dan juga pada 0.8 H. Hasilnya dirata-ratakan dengan rumus:  G. Soal Latihan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrometri? 2. Jelaskan keuntungan penggunaan AWLR dalam mengukur tinggi muka air? 3. Jelaskan cara sederhana dalam mengukur debit air? 4. Jelaskan tipe-tipe alat untuk mengukur kecepatan arus air? 
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