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ABSTRAK 

 
Sarly Cecillia Oktavianty. 201320013. ANALISIS KAPASITAS TANGGUL TERHADAP 

BANJIR PADA SUNGAI CIKALONG DI CIREBON DENGAN MENGGUNAKAN 

SOFTWARE HEC-RAS 5.0.3 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Surakarta. 

 

Selain mempunyai banyak manfaat, Sungai juga dapat menimbulkan bencana seperti 

banjir. Salah satu penyebab bencna banjir tersebut dikarenakan adanya pendangkalan sungai 

yang menyebabkan elevasi muka air menjadi lebih tinggi daripada tanggul sungai dan terjadi 

luapan banjir. Berdasarkan latar belakang tersebut, kejadian banjir yang dapat mengakibatkan 

kerugian fisik dan materil bagi manusia, sehingga diperlukan kajian mengenai estimasi 

sebaran daerah rawan banjir menggunakan model HEC-RAS. Lokasi yang digunakan sebagai 

tempat penelitian yaitu Tanggul Kali Cikalong di Kelurahan Kecapi, Kota Cirebon, dimana 

lokasi tersebut menjadi salah satu sungai penyebab terjadinya banjir di Kota Cirebon. 

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap 

persiapan, menentukan kebutuhan data untuk penelitian, studi pustaka terhadap materi yang 

hendak dibahas, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, pengumpulan data dari berbagai 

sumber yang mendukung, dan simulasi menggunakan software HEC-RAS 5.0.3.’ 

Berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada delapan titik 

tanggul yang tidak mampu menahan debit banjir, diantaranya titik A65, A57, A44, A42, A39, 

A38, A37, dan A35. Luapan banjir paling tinggi berada pada titik 42, dimana elevasi muka 

air lebih tinggi 1 m dari elevasi tanggul kiri titik A42. Debit Sungai mengalami puncak 

kenaikan pada pukul 02.00.  

 

Kata Kunci : HEC-RAS 5.0.3, Analisis Tanggul. 
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PENDAHULUAN 

Sungai merupakan salah satu sumber air 

yang dapat menampung dan 

mengalirkan air dari suatu daerah 

tangkapan hujan yang disebut dengan 

daerah tangkapan sungai atau Daerah 

Aliran Sungai (DAS). Sungai sebagai 

sumber air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang mempunyai 

fungsi serba guna bagi kehidupan dan 

penghidupan manusia. Selain terdapat 

banyak manfaat, ternyata sungai dapat 

menimbulkan bencana seperti banjir. 

Sungai Cikalong merupakan 

salah satu sungai yang sering 

mengalami banjir yang disebabkan oleh 

pendangkalan dan penyempitan sungai. 

Sungai Cikalong sendiri terletak di Kota 

Cirebon yang melewati dua kelurahan, 

yaitu Kelurahan Larangan dan 

Kelurahan Kecapi.  

Berdasarkan uraian diatas, 

kejadian banjir yang dapat 

mengakibatkan kerugian fisik dan 

materil bagi manusia, sehingga 

diperlukan kajian mengenai estimasi 

sebaran daerah rawan banjir 

menggunakan model HEC-RAS dan 

kerugian yang dialami masyarakat 

akibat banjir di wilayah tersebut. 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering 

Center-River Analysis System) 

merupakan program aplikasi untuk 

memodelkan aliran sungai. HEC-RAS 

dapat melakukan analisis hidraulika 

pada sungai dan mengatasi beberapa 

permasalahan pengelolaan bantaran 

sungai seperti penentuan dataran banjir 

dan asuransi risiko banjir. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Muhammad Farid Razak (2015) 

melakukan penelitian berjudul Kajian 

Hidrologi dan Analisis Kapasitas 

Pengaliran Penampang Sungai Way Ela 

Ambon Pasca Bencana Banjir Berbasis 

HEC-RAS. Dalam penelitian tersebut 

bertujuan mengkaji ulang kapasitas 

pengaliran sungai Way Ela pasca 

bencana banjir untuk memberikan 

solusi penanganan banjir berdasarkan 

permasalahan yang ada, dilakukan 

dengan 2 (dua) cara yaitu: perkuatan 

tebing untuk area hulu dan normalisasi 

tanggul untuk area hilir. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat di tarik 

kesimpulan bahwa dari 33 cross dengan 

menggunakan HEC-RAS, sebagian 

besar penampang kondisi tanggulnya 

tidak memenuhi standar tinggi jagaaan 

yaitu 0,8 m dari tinggi muka air 

berdasarkan besarnya debit yang 

melaluinya. 

Restu Wigati (2016) melakukan 

penelitian yang berjudul Analisis Banjir 

Menggunakan Software HEC-RAS 

4.1.0 (Studi Kasus Sub-DAS Ciberang 

HM 0+00 - HM 34+00). Dalam 

penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui besarnya debit banjir 

Sungai Ciberang dengan Q50dan 

mengidentifikasi daerah rawan banjir 

serta memberikan solusi masalah banjir 

yang terjadi di Sungai Ciberang. Dalam 

hasil penelitian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sub-DAS Ciberang 

tidak dapat menampung debit aliran 

yang terjadi, oleh karenanya perlu 

adanya perbaikan sungai berupa 

normalisasi sungai dan peninggian 

tanggul. 
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LANDASAN TEORI 

Survey Topografi 

Survey topografi memetakkan tempat-

tempat dipermukaan bumi yang 

berketinggian sama dari permukaan laut 

menjadi bentuk garis-garis kontur, 

dengan satu garis kontur mewakili satu 

ketinggian. Peta topografi mengacu 

pada semua ciri-ciri permukaan bumi 

yang dapat diidentifikasi, apakah 

alamiah atau buatan, yang dapat 

ditentukan pada posisi tertentu. Oleh 

sebab itu, dua unsur utama topografi 

adalah ukuran relief (berdasarkan 

variasi elevasi axis) dan ukuran 

planimetrik (ukuran permukaan bidang 

datar). Petatopografi menyediakan data 

yang diperlukan tentang sudut 

kemiringan, elevasi, daerah aliran 

sungai, vegetasi secara umum dan pola 

urbanisasi. 

Maksud dan tujuan dari survey 

topografi ini adalah untuk melakukan 

pengumpulan data topografi dari 

lapangan guna menghasilkan data 

penunjang berupa peta dasar topografi / 

situasi termasuk gambar potongan 

melintang dan memanjang sepanjang 

lokasi pengukuran. 

lingkup survey topografi : 

1. Pemasangan Patok (BM dan CP) 

2. Pengukuran poligon utama dan 

cabang. 

3. Pengukuran sipat datar 

4. Pengukuran situasi detil 

5. Perhitungan 

Penggambaran dan Penyusunan 

Laporan. 

Metode Survey Topografi 

1. Poligon 

Dalam pengukuran dan pemetaan suatu 

areal digunakan kerangka dasar 

pengukuran yang disebut poligon. 

Poligon merupakan rangkain segi 

banyak yang digunakan untuk 

menetukan posisi horisontal dengan 

melakukan pengukuran sudut, azimuth 

dan jarak (sisi) yang dilakukan dari titik 

awal sampai titik akhir pada rangkaian 

yang dikehendaki. 

a. Poligon Terbuka 

 Poligon terbuka adalah poligon yang 

dibentuk dengan titik awal dan titik 

akhir tidak saling bertemu. Poligon 

terbuka terdiri atas :  

1) Poligon terbuka terikat sempurna 

 Adalah poligon yang titik awal 

dan akhirnya merupakan titik 

tetap yang sudah diketahui 

koordinatnya. 
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2) Poligon terbuka terikat sepihak 

 Adalah poligon yang diikatkan 

pada salah satu titik tetap yang 

diketahui koordinat maupun 

azimuth-nya, maka tidak ada 

koreksi sudut maupun koreksi 

jarak. Pada poligon terikat 

sepihak syarat geometris dan 

perhitungannya sama seperti pada 

poligon terbuka terikat sempurna. 

3) Poligon terbuka lepas 

Adalah poligon yang tidak terikat 

pada suatu titik tetap, sehingga 

koordinat yang terukur bersifat 

lokal dan penyelesaian 

koordinatnya dengan orientasi 

sembarang atau koordinat lokal. 

Pada poligon ini syarat geometris 

dan perhitungannya sama seperti 

pada poligon terbuka terikat 

sempurna. 

b. Poligon Tertutup 

Poligon tertutup adalah poligon 

dengan titik awal dan titik akhir 

bertemu dalam satu titik. 

 

Pengukuran Sudut Horizontal 

Alat ukur yang digunakan mengukur 

sudut horizontal adalah alat ukur 

theodolit yang dilengkapi dengan 

beberapa alat bantu seperti statif, rambu 

(jalon) dan unting-unting. Pengukuran 

sudut horizontal dilakukan dengan 

metode repetisi. Dalam metode tersebut 

sudut diukur secara berulang-ulang, 

misalnya direncanakan n kali sudut 

ukur, maka sudut teratakan adalah 1/n 

dari jumlah pengukuran. 

Pengukuran Jarak 

Jarak dua titik di lapangan 

adalah satuan panjang yang 

menyebabkan hubungan langsung arah 

horizontal antara dua titik tersebut. Pada 

gambar dibawah, A dan B adalah dua 

titik di lapangan sehingga dAB adalah 

jarak antara titik A sampai dengan B. 

Pengukuran jarak dapat dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam pelaksanaan di lapangan jarak 

diukur secara tidak langsung yaitu 

dengan metode benang optis. 

Pengukuran jarak secara optis adalah 

pengukuran jarak dengan menggunakan 

alat ukur sudut dan rambu ukur. 

Pengukuran Sipat Datar 

Pengukuran sipat datar 

dimaksudkan untuk mendapatkan beda 

hasil tinggi antara titik poligon dimana 

dengan perhitungan yang sederhana 

dapat diperoleh ketinggian setiap 

poligon. Pengukuran sipat datar 

dibedakan dalam 2 jenis pekerjaan yaitu 

pengukuran sipat datar memanjang dan 

pengukuran sipat datar profil. 

 Tujuan dari pengukuran ini adalah 

mengetahui ketinggian titik-titik dari 

permukaan tanah yang dilewati dan 

biasanya diperlukan sebagai kerangka 

vertikal bagi suatu daerah pemetaan. 

Hasil dari pengukuran ini adalah data 

ketinggian dari titik-titik (patok) 

sepanjang jalur pengukuran. 

Pengukuran Detail Situasi 

Pengukuran detail situasi di lapangan 

berguna untuk pengambilan data 

planimetri dan ketinggian. Berdasarkan 

jenis data tersebut, maka pengukuran 

detail dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu: 

a. Pengukuran Detail Tinggi 

 Pengukuran detail tinggi 

menggunakan metode tachimetri. 

Pada metode ini letak titik-titik detail 
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diukur berdasarkan pada naik-

turunnya medan. Sehingga 

perbedaan topografi medan pada 

jarak yang memungkinkan diadakan 

pengamatan. 

b. Pengukuran Detail Planimetri 

Ada beberapa cara untuk melakukan 

pengukuran detail planimetri :  

1) Pengukuran detail dengan cara 

interpolasi 

2) Pengukuran detail dengan cara 

ekstrapolasi 

3) Pengukuran detail dengan cara 

pemotongan 

Tahapan Survey Topografi 

Tahapan pelaksanaan pekerjaan 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pekerjaan 

tersebut. Tahapan pekerjaan yang 

terperinci, logis dan tertata sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan 

akan sangat membantu pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan. Tahapan survey 

topografi : 

1. Tahapan  Persiapan 

 Pada tahap persiapan, pekerjaan 

yang dilaksanakan adalah : 

a. Pengurusan ijin khususnya 

yang berkaitan dengan 

pemerintah daerah setempat. 

b. Pengumpulan data dan peta 

dasar. 

c. Persiapan tenaga dan alat ukur 

serta perlengkapannya. 

d. Kalibrasi alat ukur yang akan 

digunakan. 

e. Menyediakan Base Camp. 

f. Mempersiapkan fasilitas 

akomodasi dan transportasi 

yang dapat memperlancar 

pekerjaan di lapangan. 

g. Koordinasi dengan Tim dan 

Direksi pekerjaan 

2. Orientasi Lapangan 

Dalam orientasi lapangan, tenaga 

ahli dan surveyor menggunakan 

peta dasar skala 1 : 50.000, 

sedangkan beberapa kegiatan 

orientasi lapangan adalah : 

a. Melihat kondisi daerah studi 

mulai dari lokasi bendungan 

b. Membuat rencana batas luasan 

areal bendungan yang akan 

diukur 

c. Melakukan inventarisasi 

kemungkinan kendala yang ada 

di lapangan sehingga sesampai 

di kantor dapat didiskusikan 

cara/alternatif pemecahan 

masalah lapangan yang ada. 

3. Pemasangan Patok 

Pemasangan patok meliput patok 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Patok Bench  Mark dan 

Control Point, sesuai 

spesifikasi dalam TOR akan 

dilakukan penempatan patok 

dengan persetujuan Direksi 

pekerjaan. 

2. Patok kayu, sebagai patok 

bantu akan ditempatkan pada 

titik ikat pengukuran. Jumlah 

patok kayu ini disesuaikan 

dengan kebutuhan di lapangan. 

Setelah pemasangan patok BM dan CP 

ditempatkan di lokasi yang strategis, 

aman, pada lokasi yang kemungkinan 

tidak akan tergusur oleh pekerjaan 

konstruksi nantinya dan patok tersebut 

mudah diidentifikasi (diberi inisial). 

Setelah semua patok Bench Mark dan 

CP dipasang kemudian diambil fotonya 
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sebanyak 2 kali yaitu secara Close Up 

dan dari jarak minimal 3 meter sehingga 

situasi sekitar BM dapat tergambar, 

selanjutnya lokasi BM ini dilakukan 

pendeskripsian (foto, sket lokasi, 

diskripsi lingkungan dll). 

4. Pengukuran Poligon 

a. Membuat sketsa poligon 

rencana dan menentukan 

langkah-langkah pengukuran. 

b. Pengukuran alur sungai 

berdasarkan metode poligon 

terbuka dengan pengukuran 

profil memanjang dan 

melintang maksimal setiap 50 

meter dan bila terdapat 

tikungan/belokan maka jarak 

tersebut harus disesuaikan 

sehingga posisi belokan dapat 

tergambarkan. 

c. Pemetaan daerah 

pengembangan irigasi 

dilakukan berdasarkan metode 

poligon tertutup. 

Jenis pekerjaan yang dilakukan 

dalam pengukuran poligon dalam 

studi ini antara lain: 

a. Pengukuran sudut. 

 Alat yang digunakan adalah 

Theodolit Total Station SOKIA 

SET.3 untuk poligon utama 

dan Theodolit T.2 dan T.1 

untuk poligon cabang.  

b. Pengukuran jarak 

 Pengukuran jarak khususnya 

untuk pekerjaan pengukuran 

sipat datar selain dilakukan 

dengan optis juga dikontrol 

dengan pegas ukur. Metode 

yang demikian ini sangat 

membantu dalam ketelitian 

pengukuran. 

c. Pengukuran Azimuth 

 Pengukuran azimuth dalam studi 

ini dilakukan dengan pengamatan posisi 

matahari. Pengamatan dilakukan pada 

pagi hari dengan personil terdiri dari 

seorang juru ukur dan seorang recorder 

merangkap pencatat waktu. 

5. Pengukuran Sipat Datar Profil 

Memanjang 

 Alat ukur yang akan digunakan 

dalam pekerjaan ini adalah alat 

ukur waterpass tipe WILD 

NAK.2, NAK.1, NI.2. Detail yang 

akan diukur adalah ketinggian 

patok-patok kayu yang telah 

dipasang sebelumnya dan 

ketinggian permukaan tanah pada 

patok tersebut. 

 Panjang dari setiap slag 

maksimum 50 meter, sedangkan pada 

belokan dan bangunan/fasilitas penting 

seperti gorong-gorong, jembatan, 

melintas sungai diukur dengan jarak 

sesuai kondisi lapangan. 

6. Penggambaran 

 Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penggambaran 

hasil analisa data yaitu ketepatan 

dalam penggunaan skala dan juga 

kemudahan dalam penyajian 

informasi gambar. tahapan 

pelaksanaan penggambaran hasil 

analisa data yaitu: 

a. Persiapan peralatan gambar 

b. Penggambaran draf dilakukan 

di kertas gambar milimeter, 

dengan memulai pengeplotan 

koordinat planimeter dan 

ketinggian titik poligon 
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c. Pengeplotan detail situasi 

dengan sudut datar, jarak datar 

dan ketinggian. 

d. Penarikan garis kontur 

dilakukan sesuai dengan 

interval kontur 

e. Pengecekan draf pemetaan di 

ketas milimeter dan koreksi 

terhadap kekurangan yang ada 

f. Melengkapi gambar dengan 

keterangan gambar dan kop 

gambar dimana di dalamnya 

memuat nama proyek, judul 

gambar, lokasi pekerjaan, 

nomor gambar, nama 

perencana, nama pengesahan 

gambar dan tanggal. 

1) Gambar Tampang Melintang 

 Potongan melintang digambar 

sebagai garis patah-patah yang 

menghubungkan posisi titik-

titik detail, dengan mengambil 

garis horizontal sebagai bidang 

persamaan dengan elevasi 

tertentu. Jarak gambar sesuai 

dengan skala horizontal 1 : 

100, sedangkan elevasi 

digambar dengan skala vertikal 

1 : 100 dihitung dari garis 

persamaan. 

2) Gambar Tampang Memanjang 

 Pengambaran dilakukan seperti 

pada potongan melintang 

dengan menggambar garis 

horizontal yang merupakan 

bidang persamaan dengan 

elevasi tertentu dan 

digambarkan pula jarak antara 

detail yang satu dengan yan g 

lain dengan skala 1 : 2.000. 

Elevasi titik detail 

digambarkan sebagai garis 

tegak lurus horizontal yang 

jaraknya merupakan selisih 

elevasi titik detail dengan 

bidang persamaan dengan 

skala 1: 100. 

3) Gambar Situasi 

Metode penggambaran situasi 

dilakukan dengan cara : 

a) Metode salib sumbu (X,Y) 

dengan mengeplot posisi 

horizontal menurut absis 

dan ordinat titik detail 

dengan skala 1 : 2.000. 

b) Metode polar (A,D) dengan 

mengeplot posisi horizontal 

menurut azimuth dan jarak 

titik detail dengan skala 1: 

2.000. 

Kerangka dasar horizontal digambarkan 

dengan metode salib sumbu karena 

jumlah titik detailnya tidak terlalu 

banyak dan membutuhkan ketelitian 

yang lebih baik, sedangkan untuk titik 

detail situasi digambarkan dengan 

metode polar. 

Hidrograf Satuan Sintetik Gama-I 

Hidrograf satuan sintetik Gama-I 

merupakan persamaan empiris yang 

diturunkan dengan mendasarkan pada 

parameter-parameter DAS terhadap 

bentuk dan besaran hidrograf satuan 

parameter-parameter DAS tersebut 

yaitu faktor sumber (SF), frekuensi 

sumber (SN), factor lebar (WF), luas 

relatif (RUA), faktor simetris (SIM) dan 

jumlah pertemuan sungai. 

Parameter-parameter yang dimaksud 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor sumber (SF) yaitu 

perbandingan antara jumlah 

panjang sungai-sungai tingkat satu 
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dengan jumlah panjang sungai-

sungai semua tingkat. 

2. Frekwensi sumber (SN), yaitu 

perbandingan antara jumlah pangsa 

sungai-sungai tingkat satu dengan 

jumlah pangsa sungai-sungai 

semua tingkat. 

3. Faktor lebar (WF), yaitu 

perbandingan antara lebar DAS 

yang diukur di titik sungai yang 

berjarak 0,75 L dengan lebar DAS 

yang diukur di titik sungai yang 

berjarak 0,25 L dari stasiun 

hidrometri. 

4. Luas DAS sebelah hulu (RUA), 

yaitu perbandingan antara luas 

DAS yang diukur di hulu garis 

yang ditarik tegak lurus garis 

hubung antara stasiun hidrometri 

dengan titik yang paling dekat 

dengan titik berat DAS, melewati 

titik tersebut. 

5. Faktor simetri (SIM), yaitu hasil 

kali antara faktor lebar (WF) 

dengan luas DAS sebelah hulu 

(RUA). 

6. Jumlah pertemuan sungai (JN) 

adalah jumlah semua pertemuan 

sungai di dalam DAS tersebut. 

Jumlah ini tidak lain adalah jumlah 

pangsa sungai tingkat satu 

dikurangi satu. 

7. Kerapatan jaringan kuras (D), yaitu 

jumlah panjang sungai semua 

tingkat tiap satuan luas DAS. 

Penetapan parameter-parameter yang 

disebutkan di atas, dapat ditentukan 

dengan menggunakan peta topografi 

RBI skala 1: 25.000 atau 1:50.000 yang 

dikeluarkan oleh Bakosurtanal. 

Selanjutnya, hidrograf satuan 

diberikan dalam empat variabel pokok, 

yaitu waktu naik (TR), debit puncak 

(Qp), waktu dasar (TB) dan koefisien 

tampungan (K) dengan persamaan-

persamaan berikut ini. 

Qt  = Qp . e-t/k 

Tr  = 0,43 (L/100 SF)3+1,0665 SIM 

+ 1,2775 

Qp = 0,1836 A0,5886 TR-0,4008 

JN0,2381 

Tb = 27,4132 TR0,1457 S-0,0986 

SN0,7344 RUA 

K = 0,5617 A0,1798 S-0,1446 SF-1,0897 

D0,0452 

Qb  = 0.4751 A0.6444. D0.9430 

B  = 1.5518 A-0.1491. N–0.2725. SIM–

0.0259. S–0.0733 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahap Persiapan 

Metodologi penelitian dapat 

diartikan sebagai suatu langkah – 

langkah atau cara – cara dalam meneliti 

suatu obyek. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini melalui beberapa 

tahap yaitu : 

1. Menentukan kebutuhan data untuk 

penelitian. 

2. Studi pustaka terhadap materi yang 

hendak dibahas. 

3. Menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah 

teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Dalam 
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pengumpulan data penelitian 

membutuhkan suatu instrumen. 

Instrumen penelitian merupakan suatu 

alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

penulis atau peneliti dalam 

pengumpulan data, agar pekerjaannya 

menjadi lebih mudah, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Metode dibutuhkan untuk penelitian ini 

adalah dengan metode kepustakaan, 

dalam tahap ini dilakukan pengumpulan 

data dari berbagai sumber yang 

mendukung, seperti buku-buku 

referensi, skripsi, jurnal, serta data-data 

dari sumber yang dibutuhkan. 

Data yang diperlukan untuk 

penelitian ini adalah data sekunder yang 

dapat dikumpulkan dari PT. Inakko 

Internasional Konsulindo. Data tersebut 

dikumpulkan dari data pekerjaan Detail 

Desain Drainase Kota Cirebon yang 

dikerjakan pada Tahun 2016. Data 

sekunder tersebut meliputi :  

1. Data Geometri Sungai 

Data geometri tersebut didapatkan 

setelah dilakukan Survey Topografi 

pada Sungai Cikalong, dan 

dituangkan dalam sebuah gambar 

situasi, gambar potongan sungai, 

gambar hasil pengukuran long dan 

cross Sungai Cikalong. 

2. Data Debit Banjir Perjam 

Data debit banjir perjam didapatkan 

setalah dilakukan perhitungan dan 

analisa hidrologi dengan cara metode 

Hidrograf Satuan Sintetik (HSS) 

GAMA-1. 

Metode Simulasi 

Penelitian simulasi bertujuan 

untuk mencari gambaran melalui sebuah 

sistem berskala kecil atau sederhana 

(model) dimana di dalam model 

tersebut akan dilakukan manipulasi atau 

kontrol untuk melihat pengaruhnya.  

Ada 6 langkah utama didalam 

menciptakan suatu model simulasi 

hidrolika dengan HEC–RAS : 

a. Memulai suatu proyek baru dengan 

memberi nama proyek dan tempat 

menyimpannya. 

b. Membuat data geometri baru dan 

menggambar skema alur sungai. 

c. Memasukkan data geometri (skema 

alur sungai, cross section,data 

jembatan, koefisien hidrolik, 

tanggul dll) 
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d. Memasukkan syarat batas sesuai 

jenis analisa untuk aliran tidak 

tetap yang terdiri dari Boundary 

Condition (data debit hulu) 

e. Melakukan kalkulasi hidrolik  

f. Melihat dan mencetak hasil 

kalkulasi hidrolik 

TAHAPAN MEMBUAT PROJECT 

BARU 

Sebelum memulai proses memasukan 

data pada Software Hec-Ras terlebih 

dahulu kita harus membuat sebuah 

project baru. Hal ini bisa kita lakukan 

dengan cara membuka menu File pada 

Hec-Ras, lalu pilih New Project dan 

memberi nama file tersebut sesuai 

dengan nama sungai yang akan kita 

simulasi. 

Langkah selanjutnya adalah 

menentukan satuan unit yang akan 

dipakai pada project yang akan 

dilakukan. Dalam hal ini sebaiknya 

kita memilih satuan unit internasional 

dikarenakan data yang akan kita input 

menggunakan satuan meter (m) dimana 

satuan meter (m) termasuk dalam 

Satuan Internasional. Untuk 

menentukan satuan unit yang akan 

digunakan, maka kita dapat memilih 

pada menu Option > Unit System (US 

Customary/SI) > System 

Internasional dan terakhir kita tekan 

tombol OK. 

TAHAPAN INPUT DATA 

Setelah membuat project baru dan 

menentukan satuan unit, tahapan 

selanjutnya adalah proses memasukan 

data untuk melakukan simulasi debit 

banjir pada penampang sungai 

cikalong pada Hec-Rras. Data tersebut 

berupa data geometri sungai yang 

diambil dari gambar hasil pengukuran 

dan data debit perjam yang telah 

dihitung dengan metode Hidrograf 

Satuan Sintetik (HSS) GAMA-1. 

Input Data Geometri Sungai 

Dalam membuat penampang 

sungai pada software Hec-Cras, kita 

harus menekan icon           pada menu 

utama Hec-Ras. Berikut adalah 

tampilan jendela data geometri pada 

software Hec-Ras. 

Data yang diperlukan untuk 

membuat sebuah penampang sungai 

adalah sebagai berikut :  
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1. Peta Situasi Sungai Cikalong 

Peta situasi adalah Jenis peta 

yang ditandai dengan skala besar dan 

detail, biasanya menggunakan garis 

kontur dalam pemetaan modern. 

Sebuah peta situasi biasanya terdiri 

dari dua atau lebih peta yang 

tergabung untuk membentuk 

keseluruhan peta. Peta situasi sungai 

cikalong ini diperlukan untuk melihat 

secara keseluruhan Sungai Cikalong 

dari hulu sampai hilir, dan juga 

digunakan untuk menentukan titik 

batas sungai yang akan dilakukan 

simulasi, yaitu batas Kelurahan 

Kecapi dimana batas tersebut adalah 

dari titik pengukuran A66 sampai 

dengan A35. 

2. Hasil Pengukuran Memanjang 

(Long Section) 

Pengukuran Memanjang adalah 

metode pengukuran yang dilakukan 

dengan cara lurus atau mengikuti alur 

sungai baik di bagian  kiri ataupun 

kanan sungai. Hasil pengukuran ini 

digunakan untuk menentukan 

panjang sungai yang dihitung dari 

titik pengukuran ke titik lainnya. 

Dari hasil pengamatan dan 

perhitungan tersebut, batas kelurahan 

dimulai dari titik pengukuran A66 

sampai dengan A35 memiliki panjang 

1.284,44 m, sementara sungai utama 

Sungai Cikalong memiliki panjang 

12.450 m. 

3. Hasil Pengukuran Melintang (Cross 

Section) 

Pengukuran melintang adalah 

metode pengukuran yang 

melintasi/memotong sungai untuk 

mengetahui lebar sungai, elevasi 

tanggul dan elevasi dasar sungai. 

Data ini diperlukan untuk 

mengetahui kedalaman sungai dan 

kapasitas sungai tersebut. 

Setelah data tersebut terkumpul, 

langkah selanjutnya adalah 

memasukan koordinat As Sungai 

Cikalong di Kelurahan Kecapi 

tersebut kedalam Hec-Ras dengan 

cara membuat sebuah garis lurus 

terlebih dahulu untuk membuat As 

sungai dengan menekan tombol icon                   

.     . Setelah menarik garis lurus 

dengan menekan tombol icon 

tersebut, maka akan muncul sebuah 

kotak dialog untuk mengisi nama 

sungai tersebut, lalu isi kotak dialog 

tersebut sesuai dengan nama sungai 

yang akan disimulasikan. 

Langkah selanjutnya adalah 

memasukan data koordinat As sungai 

pada menu GIS Tools lalu kemudian 

Reach Inverst Lines Table. 

 

 

 

 

 

 

 Setelah koordinat as sungai 

sungai ditentukan, maka bentuk 

sungai akan sesuai dengan bentuk 

pada peta hasil pengukuran, dimana 

lengkung dan arah aliran sungai akan 

sama seperti pada peta. 
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Berikut adalah hasil setelah 

koordinat ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

Langkah berikutnya adalah 

memasukan data cross sungai kedalam 

Cross Section Data. Data  Cross 

Section pada hasil pengukuran 

dimasukan kedalam Cross Section Data 

satu persatu setiap titik pengukuran, 

yaitu dari dimulai dari titik pengukuran 

A66 sampai dengan A35 dengan cara 

memilih menu Option kemudian pilih 

Add a New Cross Section dan beri 

nama sesuai titk pengukuran. 

Dalam jendela Cross Section Data 

terdapat beberapa kolom untuk diisi 

diantaranya :  

- Cross Section Coordinates 

Cross Section Coordinat 

adalah sebuah kolom yang 

berbentuk tabel dimana terdapat 

Station / Jarak dan Elevation / 

Elevasi.  

- Downstream Reach Lengths. 

Downstream Reach 

Length adalah jarak ketiga ruas 

sungai, yaitu  panjang ruas 

bantaran kiri, panjang ruas alur 

utama, dan panjang ruas 

bantaran kanan. Manning’s 

Values 

Manning’s Values adalah 

nilai koefisien jenis dan 

deskripsi saluran pada sungai. 

Untuk mengetahui nilai 

koefisien tipe saluran pada 

sungai, dapat dilihat pada tabel 

yang sudah tersedia pada Hec-

Ras. 

Jenis saluran pada sungai yang 

akan di didalam pembahasan simulasi 

ini menggunakan 2 (dua) jenis saluran, 

yaitu Main Channels, Clean, Full, no 

Rifts or Deep Pools (Jenis saluran tanah 

alami tanpa retakan tanah) dan 

Concrete, Foat Finish (Beton dengan 

alat perata manual). 

1. Main Chanel Bank Stations 

Main Chanel Bank 

Stations adalah batas tebing kanan 

maupun kiri sungai, dimana 

ditentukan dengan jarak elevasi 

tertinggi tebing kanan dan kiri 

sungai. 

2. Cont/Exp Coefficient 

Cont/Exp Coefficient 

adalah nilai koefisien kekasaran 

permukaan pada sungai. Nilai 

koefisien tersebut bisa dilihat 

pada tabel yang terdapat pada 

Hec-Ras. Pada umumnya nilai 

kekasaran pada permukaan 

sungai menggunakan tipe 

permukaan sungai alami 

(Natural River Bed). 

Setelah memahami bagian-

bagian pada jendela Cross Section Data 

maka selanjutnya adalah memasukan 

data sesuai pada tempatnya, dimulai 

dari Cross A66 sampai dengan A35. 

Setelah data terisi, maka tekan tombol 

Apply Data untuk menyimpan dan 

menampilkan gambar penampang 

sungai tersebut.  
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Berikut adalah tampilan data  

geometri setelah semua data 

cross sudah masuk dalam Hec-Ras. 

 

 

 

 

 

Input Data Debit Banjir Perjam 

Pada proses simulasi aliran air 

menggunakan Hec-Ras, terdapat 2 (dua) 

jenis aliran air yang dapat dipilih, yaitu 

Steady Flow dan Unsteady Flow. Steady 

Flow (aliran permanen) adalah aliran 

yang mana kondisi alirannya 

(kecepatan, tekanan, densitas, dsb) tidak 

berubah dengan waktu. Sebaliknya, 

Unsteady Flow (aliran tidak permanen) 

adalah aliran dimana kondisi alirannya 

berubah dengan waktu.  

Berikut adalah debit banjir 

perjam yang diperoleh dari PT. Inakko 

Internasional Konsulindo :  

Waktu Debit (m3/det) 

20:00 6.9 

21:00 6.9 

22:00 9.9 

23:00 39.2 

24:00 44.11 

01:00 67.1 

02:00 95.31 

03:00 81 

04:00 60.3 

05:00 45.4 

06:00 34.7 

07:00 27 

08:00 21.4 

09:00 17.3 

10:00 14.4 

11:00 12.3 

12:00 10.8 

13:00 9.7 

14:00 9 

15:00 8.4 

16:00 8 

17:00 7.7 

18:00 7.5 

19:00 7.1 

Sumber : PT. Inakko Interasional 

Konsulindo 

Langkah selanjutnya adalah 

membuat data aliran perjam dengan 

langkah pertama memilih menu edit 

pada jendela utama Hec-Ras, lalu pilih 

Unsteady Flow Data. 
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Gambar 4.16. Jendela Unsteady Flow 

Data 

Pada kolom Boundary 

Condition kita diharuskan memilih 

kondisi pada bagian hulu dan hilir 

sungai. Pada bagian hulu sungai kita 

pilih Flow Hydrograph atau aliran debit 

banjir yang sudah di terangkan 

sebelumnya, dan menyalin nilai debit 

banjir sesuai dengan waktunya. 

Sementara pada bagian hilir sungai kita 

pilih Normal Depth atau bisa juga 

disebut Slope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghitung kemiringan rata-rata 

sungai (slope) maka digunakan rumus :  

          S  =    H / 0.9 X L 

Dimana  

          S  = Slope 

          H = Beda tinggi antara tinggi 

dasar hulu sungai dan dasar 

hilir sungai (m) 

          L = Panjang sungai (m) 

Setelah mengatur aliran debit 

banjir perjam dan kemiringan sungai, 

langkah selanjutnya adalah 

memasukkan nilai aliran dasar sungai 

atau Initial Flow yang terdapat pada 

kolom Initial Condition Untuk mencari 

besar aliran dasar sungai digunakan 

rumus :  

QB = 0,4751 x A 0,6444  x D 0,943 

Dimana :  

QB  = Aliran Dasar (m3/det) 

A  = Luas DAS 

D  = Kerapatan Jaringan Kuras 

(Km2) 

Yang mana luas das dan 

kerapatan jaringan kuras dapat kita 

ketahui dari data yang telah dihitung 

sebelumnya oleh PT. Inakko 

Internasional Konsulindo dengan 

besaran masing-masing A= 17.930 Km2  

dan D = 2.388 Km2.  

Maka :  

QB = 0,4751 x 17.930 0,6444  x 2.388 0,943 

=    6.935 m3/det 
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Setelah menentukan nilai aliran 

dasar, perintah terakhir dalam mengatur 

data aliran debit banjir perjam adalah 

dengan menekan tombol Apply Data. 

Maka, untuk proses Input data geometri 

dan aliran sungai telah selesai, proses 

selanjutnya yang dilakukan adalah 

memulai proses simulasi. 

Tahapan Simulasi 

Tahapan ini adalah tahapan akhir 

dalam melakukan sebuah proses 

simulasi debit pada sebuah sungai 

dengan menggunakan Software Hec-

Ras. Untuk memulai proses simulasi, 

pertama kita mulai dengan meilih menu 

Run kemudian pulih Unsteady Flow 

Analisis selanjut nya kita menekan 

tombol Compute untuk memulai proses 

simulasi tersebut. 

Untuk melihat hasil proses 

simulasi tersebut, kita dapat melihatnya 

dengan 3 tampilan, yaitu :  

1. Tampilan Potongan Melintang  

Tampilan potongan melintang dapat 

kita lihat dengan cara menekan tombol 

View Cross Section atau dengan 

menekan tombol Icon        yang terdapat 

pada jendela utama Hec-Ras. Berikut 

adalah salah satu hasil simulasi dengan 

tampilan potongan melintang :  

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Hasil Simulasi 

Tampilan Potongan Melintang 

2. Tampilan Tampak Samping 

Tampilan tampak samping dapat kita 

lihat dengan cara menekan tombol View 

General Profile Plot yang terdapat pada 

jendela utama Hec-Ras. Berikut adalah 

salah satu hasil simulasi dengan 

tampilan tampak samping : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Hasil Simulasi Tampilan 

Tampak Samping 

3. Tampilan 3 Dimensi 

Tampilan 3 dimensi dapat kita lihat 

dengan cara menekan tombol View 3D 

Multiple Cross Section Plot yang 

terdapat pada jendela utama Hec-Ras. 

Dibawah ini adalah salah satu hasil 

simulasi dengan tampilan tampak 

samping : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Hasil Simulasi Tampilan 

Tampak 3 Dimensi 

Untuk melakukan animasi pada 

simulasi diatas, kita hanya perlu 

menekan tombol        yang terdapat 

pada setiap tampilan hasil simulasi 

tersebut. Animasi ini digunakan untuk 

melihat perubahan debit air setiap jam 

nya. 

 

 

Debit 
Air 

Titik 
Cross 

Waktu 
Simula
si 

Debit Air Geometri Sungai 

Waktu 

Simulasi 

Debit Air 

Waktu 
Simulasi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi yang 

telah dilakukan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada 8 (delapan) titik tanggul 

yang tidak mampu menahan 

debit banjir, diantaranya titik 

A65, A57, A44, A42, A39, A38, 

A37 dan A35.  

2. Luapan banjir paling tinggi 

berada pada titik A42, dimana 

elevasi muka air lebih tinggi 1 m 

dari elevasi tanggul kiri titik 

A42. 

Debit sungai mengalami puncak 

kenaikan pada pukul 02.00. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

ada beberapa saran yang dapat dijadikan 

masukan antara lain : 

1. Melakukan peninggian pada 

elevasi tanggul yang berada di 

bawah elevasi muka air untuk 

mencegah luapan banjir pada 

titik tanggul tersebut. 

2. Melakukan normalisasi sungai 

untuk menambah kedalaman 

sungai agar tampungan sungai 

menjadi lebih luas. 
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