
Hidrograf Satuan 



Teori Hidrograf Satuan 

• Teori hidrograf satuan (unit hydrograph), pertama kali 
diperkenalkan oleh L.K. Sherman, berasal dari 
hubungan antara hujan efektif dengan limpasan 
langsung. 

• Definisi: hidrograf satuan suatu daerah pengaliran 
adalah suatu limpasan langsung yang diakibatkan oleh 
suatu satuan volume hujan efektif, yang terbagi rata 
dalam waktu dan ruang. 

• Untuk menghitung limpasan akibat hujan yang lain, 
pertama kali harus dianggap bahwa sistemnya linear 
dan tidak berubah terhadap waktu (time invariant). 
Anggapan kedua adalah tidak adanya pengaruh 
perubahan musim terhadap karakteristik permukaan 
daerah pengaliran. 



Tiga dalil teori hidrograf satuan 

• Dalil I (lebar dasar yang konstan). Dalam suatu daerah 
pengaliran, hidrograf satuan yang dihasilkan oleh hujan-
hujan efektif yang sama durasinya, mempunyai lebar dasar 
yang sama, tidak memandang berapa besar intensitas 
hujannya. 

• Dalil II (linearitas). Dalam suatu daerah pengaliran, besar 
limpasan langsungnya berbanding lurus terhadap tinggi (d) 
curah hujan efektif (hujan netto), yang berlaku bagi semua 
hujan dengan durasi yang sama. 

• Dalil III (superposisi). Dalil ini mengikuti prinsip linearitas. 
Limpasan-limpasan langsungnya yang dihasilkan oleh 
hujan-hujan efektif yang berurutan, besarnya sama dengan 
jumlah limpasan langsung yang dihasilkan oleh masing-
masing hujan efektif tersebut, dengan memperhitungkan 
waktu terjadinya. 



Tiga dalil teori hidrograf satuan 
(lanjutan) 

 



Contoh 
Ordinat-ordinat hidrograf satuan yang diakibatkan oleh hujan 
efektif dengan intensitas 20 mm/jam dan durasi 1 jam adalah 
sebagai berikut: 

Carilah ordinat-ordinat hidrograf limpasan langsung yang 
diakibatkan oleh hujan efektif berurutan, masing-masing dengan 
intensitas 40 mm/jam dan 10 mm/jam, dengan durasi masing-
masing 1 jam, yang saling bergeser 1 jam. 



Jawab 

Dengan menggunakan ketiga dalil hidrograf satuan, 
maka diperoleh tabel berikut 



Lengkung S 

Lengkung S adalah suatu hidrograf limpasan langsung yang 
dihasilkan oleh hujan menerus (continuos rainfall) dengan intensitas 
konstan dan durasi tidak terhingga. 

Ordinat maksimum lengkung S dinamakan 
debit keseimbangan, jika d = 1 cm, 
besarnya sama dengan 

A = luas daerah pengaliran (km2) 

t1 = durasi hujan hidrograf satuan dalam 
jam 

Qmaks dalam m3/detik 



Lengkung S (lanjutan) 

• Lengkung S dapat digunakan untuk mengubah 
hidrograf satuan berdurasi t1 menjadi hidrograf satuan 
berdurasi t2. Hal ini didapat dari lengkung S hidrograf 
satuan tertentu (lengkung S1) dan dengan 
menggambarkan lengkung S yang lain (lengkung S2) 
yang berasal dari hidrograf satuan yang sama yang 
digeser t2 jam ke kanan. 

• Beda ordinat S1 dan S2 pada garis vertikal yang sama 
merupakan ordinat hidrograf satuan dengan periode t2, 
yang tingginya sama dengan (t1/t2) x d, jika d 
merupakan tinggi hidrograf satuan dengan periode t1. 



Contoh 
Hujan efektif dengan intensitas 20 mm/jam dan durasi 1 jam 
menghasilkan hidrograf seperti tertera pada kolom 2 tabel di bawah. 
Hitung hidrograf limpasan langsung yang diakibatkan oleh hujan efektif 
merata 10 mm/jam dengan durasi 2 jam. 

Luas daerah pengaliran dapat dicari dengan 

A = (Qmaks x t1)/(2,78 x i1 x t1) = (203 x 1)/(2,78 x 2 x 1) = 36, 5 km2 



Mencari hidrograf satuan 

 


