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 Hidrologi dan Hidrolika, dua kata tentang air ini memiliki arti yang sangat 

berbeda. Hidrologi merupakan Cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar 

pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi sedangkan Hirolika adalah Ilmu 

terapan dan keteknikan yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida. Berikut akan 

kita bahas lebih lanjut mengenai Hidrologi dan Hidrolika. 

 

1. Hidrologi 
 

 Pengertian Hidrologi dan Siklus Hidrologi -  Pengertian hidrologi dan 

pengertian siklus hidrologi dan penjelasannya secara umum. Pengertian Hidrologi 

Secara Umum adalah Cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, 

distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. 

Sedangkan Pengertian Siklus Hidrologi Secara Umum adalah sirkulasi air dari laut 

ke atmosfer lalu ke bumi dan kembali lagi ke laut dan seterusnya. Hidrologi berasal dari 

kata "Hidrologia" artinya "ilmu air".  

 

A. Pembahasan Hidrologi  

Pengertian hidrologi adalah Cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar 

pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada dibumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak 

zaman 1608 M. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air 

dibumi. Dalam kajian hidrologi meliputih potamalog (aliran permukaan), geohidroligi (air 

tanah), hidrometeorologi (air yang ada di udara dan berwujud gas), limnologi (air 

permukaan yang relatif tenang seperti danau, dan waduk), kriologi (air berwujud padat 

seperti es dan salju). Orang yang mempelajari hidrologi disebut dengan hidrologist. 

 

Pengertian Hidrologi Menurut Definisi Para Ahli - Pengertian hidrologi menurut 

definisi Singh (1992), mengatakan bahwa pengertian hidrologi adalah ilmu yang 

membahas karakteristik menurut waktu dan ruang tentang kuantitas dan kualitas air 

dibumi termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, 

eksplorasi, pengembangan dan manajemen. Menurut definisi Marta dan Adidarma 

(1983) dalam pengertian hidrologi yang mengatakan bahwa hidrologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang terjadinya pergerakan dan distribusi air di bumi baik diatas 

maupun di bahwa permukaan bumi, tentang sifat kimia dan fisika air dengan reaksi 

terhadap lingkungan dan hubungannya dengan kehidupan. Sedangkan menurut Ray K. 

Linsley dalam Yandi Hermawan (1986) pengertian hidrologi adalah ilmu yang 
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membicarakan tentang air yang ada dibumi yaitu mengenai kejadian, perputaran dan 

pembagiannya, sifat fisika dan kimia serta reaksinya terhadap lingkungan termasuk 

hubungan dengan kehidupan. 

 

B. Pembahasan Siklus Hidrologi  

Siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi 

ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus 

hidrologi dapat juga berarti lebih sederhana yaitu peredaran air dari laut ke atmosfer 

melalui penguapan, kemudian akan jatuh pada permukaan bumi dalam bentuk hujan, 

yang mengalir didalam tanah dan diatas permukaan tanah sebagai sungai yang menuju 

ke laut. Panasnya air laut didukung oleh sinar matahari karna matahari merupakan 

kunci sukses dari siklus hidrologi sehingga mampu berjalan secara terus menerus 

kemudian dalam terjadinya air berevoporasi, lalu akan jatuh ke bumi sebagai prespitasi 

dengan bentuk salju, gerimis atau atau kabut, hujan, hujan es dan salju, dan hujan batu. 

 

Setelah prespitasi, pada perjalanannya kebumi akan berevoporasi kembali keatas atau 

langsung jatuh yang diinterepsi oleh tanaman disaat sebelum mencapai tanah. Apabila 

telah mencapai tanah, siklus hidrologi akan terus bergerak secara terus menerus 

dengan 3 cara yang berbeda yaitu sebagai berikut : 

 

 Evaporasi (Transpirasi) - Air di laut, sungai, daratan, tanaman. sbb. kemudian 

akan kembali menguap ke atmosfer menjadi awan lalu menjadi bintik-bintik air 

yang akan jatuh dalam bentuk es, hujan, salju.  

 

 Infiltrasi (Perkolasi ke dalam Tanah) - Air bergerak melalui celah-celah dan 

pori-pori serta batuan yang ada dibawah tanah yang dapat bergerak secara 

vertikal dan horzontal dibawah permukaan tanah hingga ke sistem air 

permukaan.  

 

 Air Permukaan - Air yang bergerak diatas permukaan tanah yang dapat kita 

lihat pada daerah urban.  

 

Macam-Macam Siklus Hidrologi - Proses terjadinya siklus hidrologi dibedakan 

menjadi 3 jenis atau macam siklus hidrologi seperti yang ada dibawah ini.. 

 

 Siklus Pendek : Menguapnya air laut menjadi uap gas karna panas dari 

matahari lalu terjadi kondensasi membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke 

permukaan laut.  
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 Siklus Sedang : Menguapnya air laut menjadi uap gas karna panas dari 

matahari lalu terjadi evaporasi yang terbawa angin lalu membentuk awan yang 

pada akhirnya jatuh ke permukaan daratan dan kembali ke lautan.  

 

 
 

 Siklus Panjang : Menguapnya air laut menjadi uap gas karna panas dari 

matahari lalu uap air mengalami sublimasi membentuk awan yang mengandung 

kristal es dan pada akhirnya jatuh dalam bentuk salju kemudian akan 

membentuk gletser yang mencair membentuk aliran sungai dan kembali kelaut.  

 

 



 

2. Hidrolika 
Hidrolika merupakan satu topik dalam Ilmu terapan dan keteknikan yang berurusan 

dengan sifat-sifat mekanis fluida, yang mempelajari perilaku aliran air secara mikro 

maupun makro. Mekanika Fluida meletakkan dasar-dasar teori hidrolika yang 

difokuskan pada rekayasa sifat-sifat fluida. Dalam tenaga fluida, hidrolika digunakan 

untuk pembangkit, kontrol, dan perpindahan tenaga menggunakan fluida yang 

dimampatkan. Topik bahasan hidrolika membentang dalam banyak aspek sains dan 

disiplin keteknikan, mencakup konsep-konspen seperti aliran tertutup (pipa), 

perancangan bendungan, pompa, turbin, tenaga air, hitungan dinamika fluida, 

pengukuran aliran, serta perilaku aliran saluran terbuka seperti sungai dan selokan. 

Kata Hidrolika berasal dari bahasa Yunani hydraulikos, yang merupakan gabungan dari 

hydro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. 

 Pada masa Romawi Kuno telah dikembangkan beragam penerapan hidrolika, 

mencakup penyediaan air untuk umum, sejumlah Aqueduct, kincir air, pertambangan 

hidrolis. Romawi Kuno termasuk golongan awal yang menggunakan 

prinsip siphon untuk membawa air melintasi lembah, serta menggunakan teknik tertentu 

bernama hushing dalam pertambangan. Mereka menggunakan timbal dalam sistem 

pemipaan untuk suplai domestik dan umum, semisal pemandian umum pada masa itu. 

Pada masa kejayaan Islam, terobosan dalam mekanika fluida oleh fisikawan muslim 

semisal Abu Rayhan al-Biruni (973-1048) dan Al-Khazini (penemu keseimbang-

an hidrostatis pada tahun 1121), menghantarkan berbagai inovasi di bidang hidrolika 

dari insinyur-Insinyur Arab dan para penemu. Kerajaan Arab telah menemukan sistem 

pengairan domestik semisal sistem pembilasan dan sistem transportasi air yang 

berdampak baik pada pertanian. 

 Hidrolika adalah juga merupakan bagian dari “hidrodinamika” yang terkait 

dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua 

macam aliran yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dua macam 

aliran tersebut dalam banyak hal mempunyai kesamaan tetapi berbeda dalam satu 

ketentuan penting. Perbedaan tersebut adalah pada keberadaan permukaan bebas, 

aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup 

tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. 

 Dengan demikian aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang 

berhubungan dengan atmosfer, sedang aliran saluran tertutup tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. 
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 Seperti yang telah kita ketahui, air mengalir dari hulu ke hilir, mengalir dari 

tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah (kecuali ada gaya atau tekanan 

yang menyebabkan aliran kearah sebaliknya) sampai mencapai suatu elevasi 

permukaan air tertentu, misalnya : Permukaan air di danau dan Permukaan air di laut. 

 Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh 

manusia, seperti : Saluran Irigasi, Pipa, Gorong-gorong, talang, shypon, dan Saluran 

buatan yang lain atau kanal. Walau pada umunya perencanaan saluran ditunjukkan 

untuk karakteristik saluran buatan, namun konsep hidraulikanya dapat juga diterapkan 

sama baiknya pada saluran alam. 

 Apabila saluran terbuka terhdapa atmosfer, seperti sungai, kanal, gorong-

gorong, maka alirannya disebut Aliran saluran terbuka atau Aliran permukaan bebas. 

Apabila aliran mempunyai penampang penuh seperti aliran melalui suatu pipa, 

disebut Aliran saluran tertutup atau Aliran penuh. 

 

Jenis-jenis aliran : 

Berdasarkan waktu pemantauan adalah : 

 Aliran Tunak (Steady Flow) 

 Aliran Taktunak (unsteady Flow) 

 

Berdasarkan ruang pemantauan adalah : 

 Aliran Seragam (Uniform flow) 

 Aliran Berubah (Varied flow) 

 

Karakteristik aliran 

Tipe aliran Kecepatan rata-rata Kedalaman 

Steady, uniform V = konstan y = konstan 

Steady, nonuniform V = V (x) y = y (x) 

Unsteady, uniform V = V (t) y = y (t) 

Unsteady, non uniform V = V (x,t) Y = y (x,t) 

 

Tipe aliran yang mungkin terjadi pada saluran terbuka adalah : 

 Aliran Berubah Cepat (Rapidly Varied Flow) 

 Aliran Berubah Lambat (Gradually varied flow) 



Elemen Geometri 

1. Luas penampang (A) 

2. Lebar permukaan (B) 

3. Keliling basah (P), dan 

4. Jari-jari Hydraulik (R) 

Persamaan untuk saluran persegipanjang (rectangle), trapezium (trapezoidal), dan 

lingkaran (Circle)  

 

Yang dimaksud dengan penampang saluran adalah penampang yang diambil tegak 

lurus arah aliran, sedang penampang yang diambil vertikal disebut dengan penampang 

vertikal. Dengan demikian apabila dasar saluran terletak horisontal maka penampang 

saluran akan sama dengan penampang vertikal. 

 

Bentuk-bentuk penampang terdiri dari : 

A. Bentuk Penampang Trapesium 

Bentuk penampang trapezium adalah bentuk yang biasa digunakan untuk saluran-

saluran irigasi atau saluran-saluran drainase, karena mempunyai bentuk saluran alam, 

dimana kemiringan tebingnya menyesuaikan dengan sudut lereng alam dari tanah yang 

digunakan untuk saluran tersebut. 

 



B. Bentuk Penampang Persegi Empat atau Segitiga 

Bentuk ini merupakan penyederhanaan dari bentuk trapezium yang biasanya digunakan 

untuk saluran-saluran drainase yang melalui lahan-lahan yang sempit. 

C. Bentuk Penampang Lingkaran 

Bentuk ini biasanya digunakan pada perlintasan jalan, saluran ini biasa disebut gorong-

gorong 

 

RUMUS RUMUS HIDROLIKA 

 

Di dalam praktek, faktor penting dalam studi hidraulika adalah kecepatan V atau debit 

aliran Q.Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan 

kontinuitas, Q = AV, dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang 

aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung.  Demikian pula jika kecepatan dan 

debit aliran diketahui maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk 

melewatkan debit tersebut. Dengan kata lain dimensi pipa atau saluran dapat 

ditetapkan. Biasanya debit aliran ditentukan oleh kebutuhan air yang diperlukan oleh 

suatu proyek (kebutuhan air minum suatu kota atau untuk irigasi, debit pebangkitan 

tenaga listrik, dan sebagainya) atau debit yang terjadi pada proyek tersebut (debit aliran 

melalui sungai). Dengan demikian besarnya debit aliran adalah sudah tertentu.  Berarti 

untuk bisa menghitung tampang aliran A, terlebih dahulu harus dihitung kecepatan V. 

 

A. Rumus Chezy 

Seperti yang telah diketahui, bahwa perhitungan untuk aliran melalui saluran terbuka 

hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus empiris, karena adanya 

banyak variabel yang berubah. Untuk itu berikut ini disampaikan rumus-rumus empiris 

yang banyak digunakan untuk merencanakan suatu saluran terbuka. 

Chezy berusaha mencari hubungan bahwa zat cair yang melalui saluran terbuka akan 

menimbulkan tegangan geser (tahanan) pada dinding saluran, dan akan diimbangi oleh 

komponen gaya berat yang bekerja pada zat cair dalam arah aliran. Di dalam aliran 

seragam, komponen gaya berat dalam arah aliran adalah seimbang dengan tahanan 

geser, dimana tahanan geser ini tergantung pada kecepatan aliran. Setelah melalui 

beberapa penurunan rumus, akan didapatkan persamaan umum : 
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Dengan V adalah Kecepatan aliran (m/det), R adalah Jari-jari Hydraulik (m), I adalah 

Kemiringan dasar saluran dan C adalah Koefisien Chezy 

 

B. Rumus Manning 

Rumus Manning yang banyak digunakan pada pengaliran di saluran terbuka, juga 

berlaku untuk pengaliran di pipa. Rumus tersebut mempunyai bentuk: 

  
Dengan n adalah koefisien Manning dan R adalah jari-jari Hydraulik, yaitu perbandingan 

antara  luas tampang aliran A dan keliling basah P. 

 

 
Untuk pipa lingkaran, A = πD2/4 dan P = π D , sehingga: 

 

 
 

Atau 

D = 4R 

Untuk aliran di dalam pipa persamaan menjadi: 
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R = A/P 
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