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PERHITUNGAN
 

5.1 Perhitungan ( Operasional BEe RAS ) 

5.1.1 Input Data 

Data yang dimasukkan ke dalam HEC RAS adalah data topografi dan data 

hidrologi dari sungai Kupang, sungai Pekalongan dan sungai Banger, sedangkan 

satuan yang digunakan adalah satuan SI 

Data yang kami pergunakan dalam menjalankan program ini adalah 

mencakup data lapangan, yakni : 

1.	 Data Tampang Memanjang dari ke 3 (tiga) Sungai menurut titik stasiun 

pengamatannya scsuai dcngan perencanaan proyek, yakni : 

a.	 Sungai Kupang ada 5 stasiun utama ( PKL 18, PKL 17, PKL 16, PKL 

15, dan NCBN 0) 

b.	 Sungai Pekalongan ada 5 stasiun utama ( PKL 14, PKL 13, PKL 12, 

PKL 11, dan PKL 10 ) ditambah 1 stasiun bantu (BG 140 sebelah kiri). 

c.	 Sungai Banger ada 7 stasiun utama ( BG 139, BG 138, BG 137, BG 

136, BG 135, BG 134, dan BG 133 ) dan 1 stasiun bantu ( BG 140 

sebelah kanan ) 
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Gambar 5.1 Geometric Data 3 Sungai dalam Tampilan HEC RAS 

2.	 Data elevasi dan jarak kumulatif Tampang Melintang untuk setiap stasiun 

pengamatan. 

3.	 Data panjang antar tebing ( LOB, Channel, ROB) untuk setiap stasiun 

pengamatan. 

4.	 Data koefisien Manning's pada tiga bagian tiap tampang melintang untuk 

setiap stasiun pengamatan. 

Nilai Manning's didapat dari tabel Koefisien Manning;s sesuai dengan 

material yang ada di lapangan secara rata-rata. Di sini perhitungan 

menggunakan nilai Manning's sebesar 0,03 yakni saluran alami dengan 

dasar tanah dan tebing berupa pasangan batu belah tersusun dan 0,02 

yakni saluran terbuat dari beton seluruhnya. 
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5.	 Panjang kumulatif dari kiri ke kanan puncak tebing kiri dan tebing kanan 

pada saluran utama. 

6.	 Nilai Koeffisien Contraction dan Expansion untuk setiap stasiun 

pengamatan. 

Acuan penggunaan kedua nilai tersebut sesuai dengan jenis sungai secara 

umum yakni koefisien kontraksi = 0,1 dan koefisien ekspansi = 0,3. Hal 

ini dikarenakan asumsi bahwa saluran terbuka ini mengalami perubahan 

yang bertahap (gradual transition) antar section ( HEC RAS Hydraulic 

Reference Manual page 3-2). 

7.	 Data jarak cross section terakhir / hilir Sungai Kupang dengan cross 

section awal / hulu dua sungai yang lain. 

8.	 Data panjang pada percabangan. 

Panjang antara bagian tengah ke tiga saluran, yakni : hilir sungai Kupang 

dengan hulu Sungai Pekalongan dan Sungai Banger. 

9.	 Data kondisi saluran dengan bangunan-bangunan air yang melalui dan 

mempengaruhi karakterisrik aliran.
 

Contohnya adalah hanglman amhal, hangunan kontrol, dan sehagainya
 

yang mempengaruhi pengaliran.
 

Data hidrologi yang dimasukkan adalah debit banjir rencana dan distribusi
 

debit aliran untuk masing-masing sungai yang sesuai hasil uji model di 

laboratorium, seperti pada Tabel 2.1. Untuk input data dan tampilan HEC RAS 
., 

dapat dilihat di lampiran. 
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Contoh input data cross section dari tampang ke tiga sungai tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Contoh Data Tampang Me1intang, Jarak antar Tampang, dan Koefisien 

Rencana Sungai Kupang. 

Stasiun Nama Jarak 

Sungai Stasiun kumulatif Elevasi 

(m) (m) 

18 PKL18 ° 7,74 Jarak hulu ke hilir tiap section Jarak Kumulatif 

28 7,73 Kiri Tengah Kanan Tebing Kiri Tebing Kanan 

! 
50,8 7 33,03 39,69 44,46 50,8 81,6 

57,8 ° 
60,8 ° Koefien Manning's Saluran Koefisien 

61,7 -0,62 Kiri Tengah Kanan Kontraksi Ekspansi 

66 -0,88 0,03 0,03 0,03 0,1 0,3 

71,34 -0,69 

74,6 -0,27 

76,94 0,97 

77,25 1,57 

79,66 5,39 

81,6 6,37 

82,9 7,72 

95 772 

98,5 7,72 

; 
I 
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Pengalihan Debit Terkendali Plan: 
Geom: Tanpa Ada Krib Flow: Debit Total 

River = Kupang River Reach = Kupang RS = 18 PKL 18
 

81' .02
 +---- .02 + .02 --"1 
Legend 

-Ground 
ill' 

Bank Sta 

I 
4 

c: 
a 
.~ 

>
Q) 

iIi 2 

o 

-2Iii 
o 20 40 60 80 100 

Station (m) 

Gambar 5.2 Cross section PKL 18 dalam Tampilan HEC RAS 

Sesuai dengan cara penggunaannya, jarak antara sungai Kupang dengan 

dua sungai lainnya ( Sungai Banger dan Sungai Pekalongan ) yang merupakan 

percabangannya adalah jarak antara tengah saluran bagian hilir Sungai Kupang 

dengan tengah salman dati 3ungai Pekalongan dan Sungai Kupang. 

Tabel5.2 Data Jarak antar Section pada daerah Percabangan. 

Jarak Antara Hilir Sungai Kupang dengan 

Hulu Sungai Pekalongan (m) 44 

Hulu Sungai Banger (m) 44 
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5.2 Output Data 

Data kondisi aliran tiap tampang akan keluar apabila telah dimasukkan 

jenis aliran dan jumlah debit air yang akan mengalir. Hasil tersebut dapat berupa 

kondisi tiap tampang yang teraliri maupun secara keseluruhan. Serta dapat pula 

diinterpolasikan antar cross section utama sehingga akan lebih mendekati dengan 

kondisi uji menjadi cross section baru. Untuk tugas akhir ini hanya menganalisis 

kondisi aliran denganjumlah debit tetap dan seragam (steady flow). 

Hasil dari perhitungan tersebut yang menjadi parameter tinjauan utama 

dari Tugas Akhir ini adalah tinggi muka air dan tinggi energi muka air pada 

tampang pertemuan ke tiga sungai tersebut dengan debit air seperti hasil 

pengujian Laboratorium yakni : Q50, Q25, QlO, Q5, dan Q2- Dan nilai inilah yang 

dijadikan pedoman matematis efisiensi penggunaan krib sebagai pengalih debit. 

Sehingga dapat diketahui efektifitas penggunaan Bangunan Kontrol dengan 

bantuan Bangunan Krib Bronjong sebagai pengalih arus pada Proyek 

Pengendalian Banjir Kota Pekalongan, Jawa Tengah. 

Hastl perhltungan tersebut yang terdm atas : tmggt energt dan mUka au dl 

percabangan, grafik tinggi energi dan muka air, serta grafik kecepatan aliran dapat 

dilihat pada lampiran 3. 


