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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Nursetiawan dan Pratama (2017) melakukan penelitian dengan tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui kapasitas infiltrasi, volume total infiltrasi, nilai 

kepadatan lapangan, dan koefisien permeabilitas. Pengujian ini menggunakan 

metode double ring infiltrometer. Mendapatkan hasil rata-rata pada penutup lahan 

tanah sebesar 1,72 cm/jam. Sedangkan pada penutup lahan rumput sebesar 1,35 

cm/jam. 

Syukur (2009) melakukan penelitian pengukuran laju infiltrasi di lapangan 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa besaran dan kecepatan masuk atau 

meresapnya air secara vertikal ke dalam tanah. Pengamatan laju infiltrasi ini 

dilakukan dengan menggunakan metode infiltrasi cincin ganda (double ring 

infiltrometer). Pada penelitian ini menghasilkan beberapa laju infiltrasi pada jenis 

tanah yang berbeda.  Dapat disimpulkan dari yang tercepat hingga yang paling 

lambat adalah: Aluvial Kelabu > Litosol > Latosol dan Litosol > Mediteran Merah 

dan Litosol. Sedangkan Ningsih dan Purnama (2012) melakukan penelitian dengan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai laju infiltrasi tanah pasca 

erupsi Gunung Merapi 2010. Hasil yang di dapat pada penelitian ini semakin tebal 

abu maka laju infiltrasi rendah. Makin halus tekstur abu maka infiltrasi juga makin 

rendah. Ritawati dkk. (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis kesesuaian infiltrasi. Pada penelitian ini terdapat tahap penelitian dan 

pengujian. Hasil analisis infiltrasi diperoleh hasil bahwa laju infiltrasi cukup sesuai 

dengan laju infiltrasi hasil pengukuran untuk berbagai penggunaan lahan.  

Barid dan Lestari (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis model infiltrasi sederhana untuk meresapkan air limpasan. 

Menganalisis model infiltrasi sederhana terhadap aliran antara, menganalisis nilai 

efisiensi model infiltrasi sederhana terhadap infiltrasi, dan menganalisis pengaruh 

model sederhana terhadap kekeruhan air dalam keadaan tak jenuh dan jenuh air. 

Dari penelitian ini menghasilkan debit limpasan permukaan dari model infiltrasi 

sederhana.  
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Rosyidie (2013) melakukan penelitian dengan tujuan perencanaan tata ruang 

wilayah dan kota dapat berkontribusi dalam pengelolaan bencana banjir khususnya 

memperkecil kemungkinan dampak negatif yang terjadi serta memanfaatkan 

potensi dan peluang yang tersedia di kawasan bencana banjir dengan tetap 

memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Dari penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau dan taman kota 

luasnya masih banyak yang dibawah luas yang ideal untuk sebuah kota. 

Fuadi dan Terunajaya (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui debit banjir, laju infiltrasi, serta nilai permeabilitas tanah. Pada 

penelitian ini pengujian infiltrasi menggunakan single ring infiltrometer 

menggunakan metode horton. Ikhsan dkk. (2017) melakukan studi pengujian 

kepadatan tanah dengan sand cone, pengambilan sampel tanah menggunakan 

silinder, dan pengukuran laju infiltrasi menggunakan double ring infiltrometer. 

Studi ini dilakukan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi pada 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Putih. Metode pemilihan titik pengujian dan 

pengambilan sampel dilakukan menggunakan peta KRB.  

Nurmi dkk. (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

total volume air yang terinfiltrasi kedalam tanah. Lokasi penelitian ini terletak di 

Desa Amosilu, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Hasil dari penelitian ini didapat infiltrasi pada kemiringan yang lebih 

rendah (10-15%) meningkatkan total volume air yang terinfiltrasi ke dalam tanah. 

Pomalingo (2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

laju infiltrasi dan nilai permeabilitas tanah. Hasil dari penelitian ini adalah nilai 

tertinggi laju infiltrasi dan permeabilitas pada jarak 140 m, nilai terendah pada jarak 

170 m. 
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2.2. Dasar Teori 

Penelitian ini membahas tentang laju infiltrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Gajah Wong. Beberapa pengujian yang dilakukan diantaranya adalah pengujian 

infiltrasi menggunakan double ring infiltrometer, pengujian kepadatan tanah, 

pengujian kadar air, dan pengujian permeabilitas tanah. 

 Menurut Triatmodjo (2008) infiltrasi merupakan aliran air ke dalam tanah 

melalui permukaan tanah. Di dalam tanah air mengalir dalam arah lateral, sebagai 

aliran antara menuju mata air, danau dan sungai atau secara vertikal, yang dikenal 

dengan perkolasi menuju air tanah. 

2.2.1. Hidrologi 

Soemarto (1999) mengatakan bahwa hidrologi merupakan ilmu tentang 

keberadaan dan gerakan air di alam kita. Secara khusus menurut SNI 1724-1989-F 

(BSN, 1989), hidrologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sistem kejadian 

air pada permukaan, dan di dalam tanah. Definisi tersebut sebatas untuk hidrologi 

rekayasa. Secara luas hidrologi meliputi berbagai bentuk air, termasuk perubahan 

antara keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfir, di bawah dan di atas tanah. Di 

dalamnya juga terdapat air laut yang merupakan sumber dan penyimpan air yang 

mengaktifkan kehidupan di planet ini. 

Siklus hidrologi adalah pergerakan air laut ke udara, lalu jatuh ke permukaan 

tanah dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Siklus tersebut dapat digambarkan 

pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Siklus Hidrologi (Triatmodjo, 2008) 
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Air laut menguap menjadi awan lalu awan yang terjadi karena penguapan air 

bergerak diatas daratan karena tertiup angin. Presipitasi yang terjadi karena adanya 

tabrakan antara butir-butir uap air akibat desakan angin, dapat berbentuk hujan atau 

salju. Setelah jatuh di permukaan tanah, akan menimbulkan limpasan (run off) yang 

mengalir kembali ke laut. Dalam proses untuk mengalir kembali ke laut beberapa 

diantaranya masuk ke dalam tanah (infiltrasi) dan bergerak terus ke bawah 

(perkolasi) ke dalam daerah jenuh (saturated zone) yang terdapat di bawah 

permukaan air tanah atau yang dinamakan permukaan freatik. Air dalam daerah ini 

bergerak perlahan melewati akuifer masuk ke sungai atau langsung ke laut. 

(Soemarto, 1999) 

2.2.2. Infiltrasi 

1. Gambaran Umum 

Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan dan 

secara vertikal. Setelah beberapa saat, air yang infiltrasika 

n setelah dikurangi sejumlah air untuk mengisi rongga tanah akan mengalami 

perkolasi. Perkolasi gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh (antara permukaan 

tanah sampai permukaan air tanah) (Soemarto, 1999). 

Menurut Soemarto (1999) infiltrasi mempunyai peranan penting terhadap 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Proses limpasan (run-off) 

Banyaknya air hujan yang dapat diserap ke dalam tanah ditentukan oleh Daya 

infiltrasi. Ketika air hujan tersebut masuk ke dalam tanah maka dapat diuapkan 

kembali atau dapat juga mengalir sebagai air tanah. Aliran air tanah berjalan sangat 

lambat. Semakin besar daya infiltrasi, perbedaan antara intensitas hujan dengan 

daya infiltrasi menjadi semakin kecil, akibatnya limpasan permukaannya juga 

semakin kecil, sehingga debit puncaknya juga akan lebih kecil. 

b. Pengisian lengas tanah (soil moisture) dan air tanah 

Lengas tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh ruang pori tanah 

dan teradsorpsi pada permukaan tanah. Air yang terdapat dalam tanah yang terikat 

oleh berbagai kakas, yaitu kakas ikat matrik, osmosis, dan kapiler juga dapat 

diartikan sebagai Lengas tanah (Notohadiprawiro, 2000). 

2. Faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi (fp) 
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Menurut Triatmodjo (2008) laju infiltrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Tebal lapis jenuh dan kedalaman genangan 

 

Gambar 2.2 Genangan pada permukaan tanah (Triatmodjo, 2008) 

Pada gambar di atas, air yang tergenang di atas permukaan tanah terinfiltrasi ke 

dalam tanah, menyebabkan lapisan pada bawah permukaan tanah menjadi jenuh air. 

Apabila tebal dari lapisan jenuh air adalah L, bisa dianggap 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. 

Tekanan pada aliran yang diberikan oleh tanah sebanding terhadap 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 lebih besar daripada D, perubahan L mempunyai 

pengaruh yang hampir sama denngan gaya tekanan dan hambatan, sehingga laju 

infiltrasi hampir konstan. 

b. Kelembaban tanah 

Jumlah air tanah dapat mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Saat air jatuh pada 

tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, sedang bagian 

bawah relatif kering. Dengan demikian terdapat perbedaan dari gaya kapiler antara 

permukaan atas tanah dan yang ada di bawahnya. Karena perbedaan tersebut, maka 

terjadi gaya kapiler yang bekerja sama dengan gaya berat, sehingga air bergerak ke 

bawah (infiltrasi) dengan cepat. 
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Dengan bertambahnya waktu, permukaan bawah tanah menjadi basah, hingga 

perbedaan daya kaliper berkurang, infiltrasi berkurang, tanah menjadi basah koloid 

dan mengakibatkan tanah mengembang dan menutupi pori tanah sehingga 

mengurangi kapasitas infiltrasi pada periode awal hujan. 

c. Pemampatan oleh hujan 

Saat air hujan jatuh pada tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh 

butiran air hujan. Pemadatan itu mengurangi pori tanah yang memiliki butir halus, 

sehingga bisa mengurangi kapasitas infiltrasi 

d. Penyumbatan oleh butir halus. 

Permukaan tanah yang sangat kering terdapat butiran halus. Butiran halus 

tersebut terbawa masuk ke dalam tanah, lalu mengisi pori-pori tanah ketika hujan 

turun dan infiltrasi terjadi, sehingga dapat mengurangi kapasitas infiltrasi. 

e. Tanaman penutup  

Banyak permukaan tanah yang tertutupi oleh tanaman seperti rumput atau 

hutan, dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi menjadi lebih besar. Air hujan tidak 

dapat memampatkan tanah dengan adanya tanaman penutup, dan akan terbentuk 

lapisan humus yang dapat menjadi tempat hidup serangga. Adanya tempat hidup 

serangga yang berupa lubang-lubang akan  menjadikan tanah tersebut sangat 

permeabel ketika hujan turun. Infiltrasi bisa menjadi lebih besar daripada tanah 

tanpa penutup tanaman. 

f. Topografi  

Kondisi topografi berpengaruh terhadap infiltrasi. Untuk lahan yang memiliki 

kemiringan besar, aliran permukaan memiliki kecepatan besar sehingga air 

kekurangan waktu untuk infiltrasi. Berakibat sebagian besar air hujan menjadi 

aliran permukaan. Untuk sebaliknya, untuk lahan yang datar air menggenang 

sehingga memiliki waktu yang cukup untuk infiltrasi. 

g. Intensitas hujan 

Intensitas hujan dapat berpengaruh kepada kapasitas infiltrasi. Apabila 

intensitas hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama 

dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih besar dari kapasitas 

infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan kapasitas infiltrasi. 

3. Infiltrasi dan Kurva Infiltrasi Menurut Model Horton 
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Kurva kapasitas infiltrasi adalah kurva hubungan antara kapasitas infiltrasi dan 

waktu selama dan sesaat setelah hujan. Kapasitas infiltrasi akan tinggi pada awal 

terjadinya hujan, tetapi makin lama kapasitasnya akan menurun hingga konstan. 

Besar penurunan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelembaban tanah, 

penumpukan bahan liat, dan kompaksi. 

Knapp (dalam Nursetiawan dan Pratama, 2017) mengatakan untuk 

mengumpulkan data infiltrasi digunakan tiga cara, yaitu: inflow-outflow, Analisis 

data hujan dan hidrograf, dan double ring infiltrometer. Cara yang terakhir sering 

digunakan karena mudah dalam pengukuran dan alatnya mudah untuk dipindahkan. 

Perhitungan model persamaan kurva kapasitas infiltrasi (Infiltration Capacity 

Curve/IC-Curve) yang dikemukakan oleh Horton adalah sebagai berikut. 

   f = fc + (f0 – fc) e-Kt . ......................................................................... (2.1) 

Keterangan: 

f = kapasitas infiltrasi (cm/jam) 

f0 = laju infiltrasi awal (cm/jam) 

fc = laju infiltrasi konstan (cm/jam) 

K = konstanta 

t = waktu (jam) 

e = 2,718 

Untuk memperoleh nilai konstanta K, untuk melengkapi persamaan kurva kapasitas 

infiltrasi, maka persamaan Horton dituliskan sebagai berikut : 

f = fc + (fo – fc) e
-Kt 

f – fc = (fo – fc) e
-Kt. ................................................................................ (2.2) 

dilogaritmakan sisi kiri dan kanan. 

log (f – fc) =log (fo – fc) e
-Kt atau 

log (f – fc) =log (fo – fc)- Kt log e 

log (f – fc) =log (fo – fc) = - Kt log e ..................................................... (2.3) 

maka, 

t = (-1/(K log e))[log (f – fc ) – log (fo – fc)] 

t = (-1/(K log e))log (f – fc ) + (1/K log e)) log (fo – fc) ........................ (2.4) 

Menggunakan persamaan umum linier, y = mx + C, sehingga : 

y  = t 
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m = -1/(K log e) 

X = log (f – fc) 

C = (1/K log e)log (fo – fc) ..................................................................... (2.5) 

Mengambil persamaan, m = -1/(K log e), maka 

K = -1/(m log e) atau K = -1/(m log 2,718) 

Atau K = -1/0,434m dimana m = gradien 

Persamaan tersebut menunjukkan apabila suplai air hujan melebihi kapasitas 

infiltrasi, maka infiltrasi berkurang secara eksponensial. 

 Triatmodjo (2008) mengatakan konstanta k adalah fungsi tekstur 

permukaan. Apabila pada permkaan terdapat tanaman nilai k kecil, sedangkan jika 

tekstur permukaan halus nilai tersebut besar. 

Parameter f0 dan fc merupakan fungsi jenis tanah dan tutupan. Untuk tanah 

berpasir memiliki nilai makin tinggi, sedangkan tanah berlempung nilainya kecil, 

dan apabila pada permukaan terdapat rumput nilainya bertambah. 

Jumlah total air yang terinfiltrasi pada suatu periode tergantung pada laju 

infiltrasi dan fungsi waktu.  Laju infiltrasi dan jumlah air yang terinfiltrasi adalah: 

f(t)= 
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
 . ............................................................................................ (2.6)  

dan 

F(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 ................................................................................... (2.7) 

Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah sebagian menguap, sebagiannya 

terinfiltrasi dan sisa dari penguapan dan infiltrasi tersebut menjadi limpasan 

permukaan. Hujan yang menjadi aliran permukaan disebut hujan efektif (excess 

rainfall). Air hujan yang berubah menjadi aliran permukaan dapat diperkirakan 

dengan mengurungkan kapasitas infiltrasi terhadap intensitas hujan. 

SNI-03-2415-1991 dalam David dkk. (2016) menguraikan hubungan 

parameter antara besarnya kapasitas infiltrasi dan limpasan permukaan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi tingkat infiltrasi (David dkk., 2016) 

Kelompok 

Jenis tanah Uraian 

Tingkat 

infiltrasi 

(mm/jam) 
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Tabel 2.2 Klasifikasi tingkat infiltrasi (David  dkk., 2016) 

(Lanjutan) 

A Potensi aliran permukaan rendah 8-12 

B Potensi aliran permukaan sedang 4-8 

C Potensi aliran antara tinggi dan sedang 1-4 

D Potensi aliran permukaan tinggi 0-1 

 

2.2.3. Kepadatan Tanah 

Menurut Mandang dan Nishima (dalam Rivanto, 2017) pemadatan tanah 

adalah perubahan keadaan ketika terjadi penyusutan volume tanah tau terjadinya 

kenaikan berat tanah pada satu satuan volume tertentu. Kondisi tingkat kepadatan 

tanah dpat ditentukan menggunakan parameter tertentu seperti Void ratio, porositas, 

bulk density, dan berat jenis isi. Void ratio adalah perbandingan antara volume pori 

terhadap volume padatan. Porositas adalah perbandingan volume pori terhadap 

volume total Bulk density adalah perbandingan berat tanah terhadap volume tanah 

total dan berat isi tanah adalah perbandingan berat kering tanah terhadap volume 

padatan. 

Menurut Harris (dalam Rivanto, 2017) ada empat hal yang mungkin terjadi 

sehingga menghasilkan perubahan tingkat kepadatan tanah, yaitu : 

1. Pemampatan partikel padatan tanah. 

2. Pendesakan cairan dan gas pada ruang pori tanah. 

3. Perubahan kandungan cairan dan gas pada ruang pori tanah. 

4. Perubahan susunan partikel padatan tanah. 

3.2.4. Limpasan 

Infiltrasi adalah peristiwa masuknya air kedalam tanah melalui permukaan dan 

secara vertikal. Setelah beberapa saat, air yang infiltrasikan setelah dikurangi 

sejumlah air untuk mengisi rongga tanah akan mengalami perkolasi. Perkolasi 

gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh (antara permukaan tanah sampai 

permukaan air tanah) (Soemarto, 1999). 

Menurut Soemarto (1999) infiltrasi mempunyai peranan penting terhadap 

beberapa hal sebagai berikut : 
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a. Proses limpasan (run-off) 

Laju infiltrasi menentukan banyaknya air hujan yang bisa diserap ke dalam 

tanah. Ketika air hujan masuk ke dalam tanah maka dapat diuapkan kembali atau 

dapat juga mengalir sebagai air tanah. Aliran air tanah berjalan sangat lambat. 

Semakin besar daya infiltrasi, perbedaan antara intensitas hujan dengan daya 

infiltrasi semakin kecil, karena itu limpasan permukaannya juga semakin kecil, 

sehingga debit puncaknya juga akan lebih kecil. 

b. Pengisian lengas tanah (soil moisture) dan air tanah 

Lengas tanah adalah air yang mengisi sebagian atau seluruh ruang pori tanah 

dan teradsorpsi pada permukaan tanah. Lengas tanah juga dapat diartikan sebagai 

air yang terdapat dalam tanah yang terikat oleh berbagai kakas, yaitu kakas ikat 

matrik, osmosis, dan kapiler (Notohadiprawiro, 2000). 

2.2.5. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah merupakan daya rembes air tanah. Setiap jenis tanah 

memiliki permeabilitas berbeda-beda tergantung kepada besarnya pori-pori antar 

butir tanah. Besar pori antar butir tergantung dari diameter butir tanah dan 

kepadatannya. Berikut rumus permeabilitas tanah: 

𝐾 =
(𝑑2 𝑥 𝐿)

(𝐷2 𝑥 𝑡)
 x ln 

ℎ

(ℎ−𝑐)
 ........................................................................... (2.8) 

Keterangan: 

 K = Koefisien permeabilitas tanah (cm/dt) 

 D = Diameter tabung aluminium (cm) 

 d = Diameter tabung kaca (cm) 

 L = Tinggi tabung aluminium yang masuk ke dalam tanah (cm) 

 t = Waktu yang diperlukan untuk meresapkan air (dt) 

 n = Tinggi awal air dari tanah (cm) 

 c = Tinggi penurunan air (ditentukan 10 cm) (cm) 

 

Permeabilitas tanah dapat dibagi menjadi: 

1. Tanah permeable / tembus air, yaitu tanah mudah dilalui air, tanah yang 

memiliki permeabilitas besar. 



14 

 

 

 

2. Tanah impermeable / kedap air, yaitu tanah yang sukar dilalui air, misalnya tanah 

liat. 

Koefisien permeabilitas tanah (k) bervariasi tergantung jenis tanahnya. Pada Tabel 

2.1 dipaparkan nilai k, sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Nilai Konstanta (Hardiyatmo, 2010) 

No Jenis Tanah k (cm/detik) Nama 

1 Kerikil 0,1 High Permeability 

2 Kerikil halus / pasir 0,001-0,1 Medium Permeability 

3 Pasir sangat halus 0,0001-0,1 Medium Permeability 

4 Pasir lanau 10-5 – 10-3 Low Permeability 

5 Lanau tidak padat 10-5 – 10-3 Low Permeability 

6 Lanau lempung 10-7 – 10-5 Very Low Permeability 

7 Lempung tak murni 10-7 – 10-5 Very Low Permeability 

8 Lempung 10 Impervious rapat air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


