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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Ikhsan 2017), menyatakan bahwa 

untuk mengetahui perbandingan besar resapan air pada ketiga jenis Lubang 

Resapan Biopori (LRB) dan menentukan lubang resapan biopori yang efektif 

(lebih besar) dalam menyerap air limpasan berdasarkan variasi jenis sampah. 

Berdasarkan data yang diperoleh serta hasil analisis data, jumlah Lubang Resapan 

Biopori (LRB) yang disarankan untuk lahan fakultas Teknik universitas Teuku 

Umar adalah sebanyak 68 buah Lubang Resapan Biopori (LRB). 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Elsie 2017) menunjukkan bahwa 

kegiatan penyuluhan dan pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di 

Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru telah berhasil 

dilakukan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemahaman peserta 

kegiatan pengabdian manfaat dan pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) 

menjadi lebih baik. Serta peserta kegiatan pengabdian akan melanjutkan 

pembuatan lubang resapan biopori untuk mencegah banjir dan menghasilkan 

kompos di lingkungan rumah mereka. 

(Yulia 2019) dalam penelitiannyanya mengemukakan bahwa laju infiltrasi 

tanpa lubang biopori yaitu (1.) tanah uncovered dengan bertekstur pasir adalah 

0,07 mm / menit dan lumpur bertekstur adalah 0,025 mm / menit, (2.) tanah 

rumput ditutupi dengan pasir bertekstur yaitu 0,09 mm / menit dan lumpur 

bertekstur yaitu 0,033 mm / menit, dan (3.) gulma yang ditutupi dengan pasir 

bertekstur adalah 0,10 mm / menit dan lumpur bertekstur adalah 0,0416 mm / 

menit. Sedangkan laju infiltrasi menggunakan lubang biopori untuk tanah pasir 

bertekstur adalah 8,0 mm / menit dan lumpur bertekstur adalah 1 mm / menit. 

Ketinggian genangan di rencana curah hujan maksimum tahunan untuk 2, 5, dan 

10 tahun kembali periode dengan menggunakan 100, 160 dan 400 lubang per 100 

m2 lebih rendah dari 9,01% menjadi 77,43% dibandingkan dengan tidak 

menggunakan lubang biopori. Selain itu, jumlah air yang menyusup setelah 
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menggunakan lubang biopori meningkat hingga 4120 m3 untuk setiap bulan, 

dibandingkan dengan tidak menggunakan lubang biopori. 

Hasil penelitian (Habibiyah 2016) menyatakan bahwa Lubang Resapan 

Biopori (LRB) yang ideal (efektif) meresapkan air ke dalam tanah untuk variasi 

umur sampah adalah LRB dengan umur sampah hari ke–16.  Lubang Resapan 

Biopori (LRB) sampah sisa makanan kantin dengan waktu pengomposan 16 hari, 

memberikan tingkat keefektifan yang cukup signifikan terhadap blangko dalam 

meresapkan air mencapai rata-rata 62,5 %. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nursetiawan 2017) menunjukkan hasil 

bahwa berdasarkan hasil pengujian permeabilitas pada lahan di kawasan kampus 

UMY, diperoleh data bahwa koefisien permeablitas rata-rata berkisar antara 

4,31*10-3 cm/s sampai 4,37 *10-3 cm/s. Hal ini menunjukkan bahwa golongan 

tanah dari kedua jenis penutup lahan di atas termasuk dalam golongan kerikil 

halus/pasir (medium permeability) dan cukup baik digunakan sebagai media 

resapan air limpasan untuk pengaplikasian model sistem drainase berkelanjutan. 

Hasil pengujian kapasitas infiltrasi menunjukkan nilai kapasitas infiltrasi adalah 

1,36 cm/jam sampai 2,21 cm/jam untuk jenis penutup tanah dan 0,84 cm/jam 

sampai 1,88 cm/jam untuk jenis penutup tanaman rumput. 

Hasil penelitian yang dilakukan (Annisa 2018) menyatakan bahwa lubang 

resapan berpengaruh terhadap peningkatan laju infiltrasi air hujan ke dalam tanah, 

sehingga dapat meningkatkan daya resap air ke tanah. Perbandingan akumulasi 

waktu laju infiltrasi terhadap lubang resapan Ø 8 inchi adalah 3,8 kali lebih 

lambat pada Ø 3 inchi, 3,6 kali lebih lambat pada Ø 4 inchi, dan 6,63 kali lebih 

lambat tanpa adanya lubang resapan. 

(Habibiyah 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jenis sampah 

dapat mempengaruhi besar atau kecilnya laju infiltrasi pada Lubang Resapan 

Biopori (LRB). Jenis sampah yang paling besar dalam meresapkan air adalah pada 

jenis sampah sisa makanan kantin, dengan nilai laju infiltrasi yang dihasilkan 

sebesar 0,013 l/s pada jenis tanah pasir lanau berwarna coklat, dengan porositas 

sebesar 38,12 % dan permeabilitas (k) sebesar 8,97E-04 cm/det. 

(Rangkang 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kapasitas 

infiltrasi dari perkerasan sangat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Bentuk 
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paving dalam hal ini luas keliling permukaan (S) sangat mempengaruhi kapasitas 

infiltrasi pada intensitas curah hujan tinggi. Pada intensitas curah hujan rendah 

tidak terjadi runoff pada semua bentuk paving yang diuji, sehingga pola 

pengaliran air terinfiltrasi pada semua bentuk paving adalah hampir sama. 

(Chan 2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Sustainabel 

Drainage Urban System (SUDS) dapat mengurangi puncak banjir dan panas, 

dengan demikian mengurangi kejadian banjir bandang dan pulau panas. Secara 

keseluruhan, teknis langkah-langkah pengelolaan banjir dengan Sustainabel 

Drainage Urban System (SUDS) dianggap efektif, terjangkau, estetis dan dapat 

diterima secara sosial. 

(Rosso 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa strategi mitigasi  

Sustainabble Urban Drainage System (SUDS) yang diterapkan memungkinkan 

pencapaian kondisi kenyamanan termal yang lebih baik dan pada saat yang sama 

dapat mengurangi jumlah limpasan dengan menggunakan strategi mitigasi. 

(Bouarafa 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada busa sifat 

hidrodinamika pada setiap strukturnya adalah beberapa istilah tergantung (PSD 

hydric senang, tutupan vegetasi, dll). Fungsi yang sama tidak bisa diharapkan 

untuk dua sindroma desain Sami. Studi kasus ini hanya menunjukkan bahwa tes 

Beerkan dikombinasikan dengan metode terbaik dapat efektif dalam mengikuti 

evolusi fungsi hidrodinamik dari sindroma sepanjang penggunaan. 

Pada penelitian ini, menggunakan pipa resapan untuk mengukur debit 

infiltrasi dalam tanah. Pipa resapan yang digunakan adalah pipa yang berukuran 2 

inch, 2.5 inch, dan 3 inch. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

pengaruh besaran ukuran pipa resapan dengan jumlah debit infiltrasi. Selain itu 

juga digunakan 3 macam jarak antar pipa resapan, yaitu 0.25 meter, 0.5 meter dan 

1 meter. Tujuannya adalah untuk mendapatkan seberapa besar pengaruh jarak 

antar pipa resapan terhadap jumlah debit infiltrasi. Percobaan atau penelitian ini 

dilakukan di dalam laboratorium. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Debit 

Debit adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang melewati suatu 

penampang melintang sungai per satuan waktu. Dalam sistem satuan SI besarnya 

debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/detik). Dalam laporan-

laporan teknis, debit aliran biasanya ditunjukkan dalam bentuk hidrograf aliran. 

Hidrograf aliran adalah suatu perilaku debit sebagai respon adanya perubahan 

karakteristik biogeofisik yang berlangsung dalam suatu DAS (oleh adanya 

kegiatan pengelolaan DAS) dan atau adanya perubahan (fluktuasi musiman atau 

tahunan) iklim lokal (Asdak, 2010). 

Menurut (Soewarno 1991), debit air adalah volume air yang melalui 

penampang basah sungai dalam satuan waktu tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam satuan meter kubik per detik (m3/detik) atau liter per detik (l/detik). Debit 

air sungai dapat diukur dengan mengunakan alat pengukur kecepatan arus 

(rotating current meter) atau sarana penunjang lainnya ang dialirkan pada setiap 

setiap luasan segmen-segmen sungai yang telah ditentukan sebelumnya dari 

penampang melintang badan sungai. Selanjutnya, besarnya debit sungai dapat 

diperoleh dengan mengalikan masing-masing kecepatan arus terukur dengan 

luasan setiap segmen yang diperoleh melalui perhitungan luas penampang 

segmen. Hasil pengamatan terhadap limpasan air sungai secara temporal pada 

umumnya diperoleh sejumlah besar limpasan debit sungai yang terjadi pada waktu 

berlangsungnya curah hujan dan beberapa saat setelah kejadian hujan hanya 

diperoleh sejumlah kecil limpasan air sungai yang ada.  

Menurut (Arsyad 2010), laju aliran permukaan adalah jumlah atau volume 

air yang mengalir pada suatu titik per detik atau per jam, dinyatakan dalam m3 per 

detik atau m3 per jam. Laju aliran permukaan dikenal juga dengan istilah debit. 

Besarnya debit ditentukan oleh luas penampang air dan kecepatan alirannya, yang 

dapat dinyatakan dengan persamaan dimana :  

 

 

Q = debit air (m3/detik atau m3/jam)  

A = luas penampang air (m2)  

Q = A V 
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V = kecapatan air melalui penampang tersebut (m/detik) . 

 

Aliran sungai berasal dari hujan yang masuk ke dalam alur sungai berupa 

aliran permukaan, aliran air di bawah permukaan, aliran air bawah tanah dan 

butir-butir hujan yang langsung jatuh kedalam alur sungai. Debit aliran sungai 

akan naik setelah terjadi hujan yang cukup, kemudian akan turun kembali setelah 

hujan selesai. Gambar tentang naik turunnya debit sungai menurut waktu disebut 

hidrograf. Bentuk hidrograf suatu sungai tegantung dari sifat hujan dan sifat-sifat 

daerah aliran sungai yang bersangkutan (Arsyad 2010). 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi debit air 

(Asdak 2010) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keadaan debit air pada suatu daerah alisan suangi (DAS) antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kondisi geologi 

Kondisi geologi sangat menpengaruhi sifat-sifat fisik tanah yang 

terbentuk dengan adanya penutupan vegetasi akan sangat menentukan 

kapasitas infiltrasi terhadap curah hujan yang jatuh di atasnya. Sifat-sifat 

fisik tanah yang berpengaruh adalah struktur tanah, bahan organik, sifat 

lapisan bawah tanah, dan kesuburan tanah. 

2) Penutupan vegetasi 

Vegetasi berperan untuk melindungi permukaan tanah dari tumpukan 

curah hujan secara langsung yang mempunyai energi sangat besar 

sehingga dapat mengghindari pemecahan agregat tanah dan sehingga akan 

menurunkan kapasitas infiltrasi tanah yang pada akhirnya meningkatkan 

limpasan permukaan. Selain itu, sistem perakaran yang dalam dan 

menyebar adalah sangat baik untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah 

terhadap curah hujan yang jatuh di atasnya. 

3) Kondisi topografi 

Kondisi topografi yang curam pada umumnya akan mempercepat 

konsentrasi air pada titik patusan wilayah DAS, karena di samping 

prosentase kelerengan cura yang bbesar, juga sistem jaringan sungai yang 

lebih padat dibandingkan dengan wilayah DAS dengan kondisi topografi 
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yang relatif datar. Topografi berperan dalam menentukan volume air 

limpasan permukaan. Dua unsur topografi yang berpengaruh adalah 

panjang dan kemiringan lereng serta unsur konfigurasi keseragaman lereng 

dan curah hujan. 

4) Bentuk daerah aliran sungai (DAS) 

Bentuk wilayah DAS dan sistem jaringan sungai yang ada di dalam 

DAS akan sangat menentukan proses limpasan air dari seluruh wilayah 

DAS menuju titik patusan (outlet) dari wilayah DAS yang bbersangkutan. 

Bentuk DAS mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan 

kerapatan drainase dalam mempengaruhi bbesarnya debit puncak (banjir) 

dan lama waktu berlangsungnya debit puncak tersebut. 

2.2.2 Hujan 

(Triatmodjo 2008) menyatakan bahwa hujan merupakan salah bentuk dari 

presipitasi dimana yang dimaksud dengan presipitasi adalah turunnya air dari 

atmosfer ke permukaan bumi yang bisa berupa hujan, hujan salju, kabut, embun, 

dan hujan es. Hujan berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan 

jumlahnya dipengaruhi oleh faktor klimatologi seperti angin, temperatur dan 

tekanan atmosfer. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer sehingga mendingin dan 

terjadi kondensasi menjadi butir-butir air dan kristal-kristal es yang akhirnya jatuh 

sebagai hujan atau dalam bentuk presipitasi lainnya. 

Hujan yang sampai ke permukaan tanah dapat diukur dengan jalan 

mengukur tinggi air hujan tersebut dengan berdasarkan volume air hujan per 

satuan luas. Hasil dari pengukuran tersebut dinamakan dengan curah hujan. Curah 

hujan merupakan salah satu unsur cuaca yang datanya diperoleh dengan cara 

mengukurnya dengan menggunakan alat penakar hujan, sehingga dapat diketahui 

jumlahnya dalam satuan millimeter (mm). Curah hujan 1 mm adalah jumlah air 

hujan yang jatuh di permukaan per satuan luas (m2) dengan catatan tidak ada yang 

menguap, meresap atau mengalir. Jadi, curah hujan sebesar 1 mm setara dengan 1 

liter/ m2 (Aldrian 2011). Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan yang 

diterima di permukaan sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi dan 

peresapan ke dalam tanah. 
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(Suroso 2006) menyatakan bahwa intensitas curah hujan adalah ketinggian 

curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut 

terkonsentrasi, dengan satuan mm/jam. Besarnya intensitas curah hujan sangat 

diperlukan dalam perhitungan debit banjir rencana berdasar metode rasional 

durasi adalah lamanya suatu kejadian hujan. Intensitas hujan yang tinggi pada 

umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak 

sangat luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas 

tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi dari 

intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila 

terjadi berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit. 

2.2.3 Lubang Resapan Biopori (LRB) 

(Ikhsan 2017) mengemukakan bahwa, Lubang Resapan Biopori (LRB) 

merupakan lubang berbentuk silindris berdiameter sekitar 10 cm yang digali di 

dalam tanah. Kedalamannya tidak melebihi muka air tanah, yaitu sekitar 100 cm 

dari permukaan tanah. LRB dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam 

meresapkan air. Air tersebut meresap melalui biopori yang menembus permukaan 

dinding LRB ke dalam tanah di sekitar lubang. Dengan demikian, akan 

menambah cadangan air dalam tanah serta menghindari terjadinya aliran air di 

permukaan tanah. 

Menurut (Elsie 2017), LRB (Lubang Resapan Biopori) merupakan lubang 

kecil di dalam tanah yang terbentuk karena adanya aktivitas organisme tanah 

seperti cacing, pergerakan akar di dalam tanah, rayap dan hewan-hewan lainnya. 

Lubang terisi oleh udara hingga memasuki aliran air. Air hujan tidak secara 

langsung masuk ke dalam selokan tetapi merembes ke dalam tanah melalui lubang 

tersebut. LRB dapat dibuat di halaman depan, belakang atau kebun dari rumah. 

LRB dengan diameter 20 cm dan kedalaman 15 cm dengan jarak 2 m terbukti 

sangat efektif dalam mencegah terjadinya mengalirnya air permukaan, erosi dan 

kehilangan nutrient di lahan pertanian. 

(Elsie 2017) menyatakan bahwa teknologi LRB (Lubang Resapan Biopori) 

merupakan produk yang sederhana, murah dan tidak memerlukan lahan yang luas, 

serta cepat dan mudah dalam pembuatannya. LRB sangat tepat diterapkan pada 

lokasi yang memiliki kepadatan bangunan dan pemukiman penduduk. 
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Lubang Resapan Biopori (LRB) menurut Ikhsan (2017) merupakan metode 

resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara 

meningkatkan daya resap air pada tanah, peningkatan daya resap air pada tanah 

dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah 

organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang akan digunakan 

adalah sampah sayuran, kulit buah dan sabut kelapa. Sampah organik yang 

ditimbun pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang 

seterusnya akan membentuk pori-pori atau terowongan dalam tanah (biopori) 

yang dapat mempercepat resapan air ke dalam tanah secara horizontal. 

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkunan Hidup Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan, LRB (Lubang Resapan Biopori) 

adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus ke dalam tanah, dengan diameter 10 

- 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air 

tanah. LRB sangat tepat diterapkan pada lingkungan perkotaan yang memiliki 

kondisi permukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena lahan yang 

dibutuhkan untuk LRB relatif kecil (Elsie 2017) 

Menurut Tim Biopori IPB (2007), lubang resapan biopori adalah lubang 

silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan 

kedalaman sekitar 100 cm, atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah 

dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah. 

a. Manfaat Biopori 

Penerapan biopori memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Menurut Griya 

(2008) dalam Hilwatullisan (2011), manfaat biopori antara lain sebagai berikut : 

1) Mencegah banjir 

Banjir sendiri telah menjadi bencana yang merugikan bagi warga 

Jakarta. Keberadaan lubang biopori dapat menjadi jawaban dari masalah 

tersebut. Bayangkan bila setiap rumah, kantor atau tiap bangunan di 

Jakarta memiliki biopori berarti jumlah air yang segera masuk ke tanah 

tentu banyak pula dan dapat mencegah terjadinya banjir. Berkurangnya 

ruang terbuka hijau menyebabkan berkurangnya permukaan yang dapat 

meresapkan air kedalam tanah di kawasan permukiman. Peningkatan 

jumlah air hujan yang dibuang karena berkurangnya laju peresapan air 
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kedalam tanah akan menyebabkan banjir pada musim hujan dan 

kekeringan pada musim kemarau. 

2) Tempat pembuangan sampah organik 

Banyaknya sampah yang bertumpuk juga telah menjadi masalah 

tersendiri di kota Jakarta. Kita dapat pula membantu mengurangi masalah 

ini dengan memisahkan sampah rumah tangga kita menjadi sampah 

organik dan non organik. Untuk sampah organik dapat dibuang dalam 

lubang biopori yang telah dibuat. 

3) Menyeburkan tanaman 

Sampah organik yang telah dibuang di lubang biopori merupakan 

makanan untuk organisme yang ada dalam tanah. Organisme tersebut 

dapat membuat sampah menjadi kompos yang merupakan pupuk bagi 

tanaman di sekitarnya. 

4) Meningkatkan kualitas air tanah 

Organisme dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral-

mineral yang kemudian dapat larut dalam air. Hasilnya, air tanah menjadi 

berkualitas karena mengandung mineral. 

Selain itu, Tim Biopori IPB (2007) menjelaskan bahwa lubang resapan biopori 

merupakan suatu teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi 

banjir dengan cara sebagai berikut : 

1) Meningkatkan daya resapan air 

Kehadiran lubang resapan biopori secara langsung akan menambah 

bidang resapan air, setidaknya sebesar luas kolom atau dinding lubang. 

Sebagai contoh bila lubang dibuat dengan diameter 10 cm dan dalam 100 

cm maka luas bidang resapan akan bertambah sebanyak 3140 cm2 atau 

hampir 1/3 m2. Dengan kata lain suatu permukaan tanah berbentuk 

lingkaran dengan diamater 10 cm, yang semula mempunyai bidang 

resapan 78,5 cm2 setelah dibuat lubang resapan biopori dengan kedalaman 

100 cm, luas bidang resapannya menjadi 3218 cm2. Dengan adanya 

aktivitas fauna tanah pada lubang resapan maka biopori akan terbentuk 

dan senantiasa terpelihara keberadaannya. Oleh karena itu, bidang resapan 

ini akan selalu terjaga kemampuannya dalam meresapkan air. Dengan 
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demikian kombinasi antara luas bidang resapan dengan kehadiran biopori 

secara bersama-sama akan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan 

air. 

2) Mengubah sampah organik menjadi kompos 

Lubang resapan biopori diaktifkan dengan cara memberikan sampah 

organik kedalamnya. Sampah ini akan dijadikan sebagai sumber energi 

bagi organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses 

dekomposisi. Sampah yang telah didekompoisi ini dikenal sebagai 

kompos. Dengan melalui proses seperti itu maka lubang resapan biopori 

selain berfungsi sebagai bidang peresap air juga sekaligus berfungsi 

sebagai pabrik pembuat kompos. Kompos dapat dipanen pada setiap 

periode tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik pada 

berbagai jenis tanaman, seperti tanaman hias, sayuran, dan jenis tanaman 

lainnya. Bagi mereka yang senang dengan budidaya tanaman atau sayuran 

organik maka kompos dari LRB adalah alternatif yang dapat digunakan 

sebagai pupuk sayurannya. 

3) Memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman 

Seperti disebutkan di atas, Lubang Resapan Biopori (LRB) diaktikan 

oleh organisme tanah, khususnya fauna tanah dan perakaran tanaman. 

Aktivitas merekalah yang selanjutnya akan menciptakan rongga-rongga 

atau liang liang-liang di dalam tanah yang akan dijadikan saluran air untuk 

meresap ke dalam tubuh tanah. Dengan memanfaatkan aktivitas mereka 

maka rongga-rongga atau liang-liang tersebut akan senantiasa terpelihara 

dan terjaga keberadaannya sehingga kemampuan peresapannya akan tetap 

terjaga tanpa campur tangan langsung dari manusia untuk 

pemeliharaannya. Hal ini tentunya akan sangat menghemat tenaga dan 

biaya. Kewajiban faktor manusia dalam hal ini adalah memberikan pakan 

kepada mereka berupa sampah organik pada periode tertentu. Sampah 

organik yang dimasukkan ke dalam lubang akan menjadi humus dan tubuh 

biota dalamtanah, tidak cepat diemisikan ke atmosfer sebagai gas rumah 

kaca yang berarti mengurangi pemanasan global dan memelihara 

biodiversitas dalam tanah. 
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2.2.4 Infiltrasi 

Menurut (Annisa 2018) mendefinisikan infiltrasi sebagai air yang jatuh ke 

permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Proses yang terjadi sebenarnya 

mencakup tiga proses berurutan, yaitu proses masuknya air ke permukaan tanah 

(infiltrasi), diikuti proses aliran air dalam tanah (water movement/water flow) dan 

perubahan tampungan dalam tanah (change of storage). Dengan demikian ketiga 

proses tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan 

berpengaruh terhadap besaran laju infiltrasi. 

Menurut (Nursetiawan 2017) infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke 

dalam tanah, umumnya (tetapi tidak pasti), melalui permukaan dan secara vertikal. 

Proses infiltrasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam daur ulang 

hidrologi maupun dalam proses pengalihan hujan menjadi aliran dalam tanah 

sebelum mencapai sungai. Karakteristik dari suatu kawasan berpengaruh terhadap 

besarnya infiltrasi pada kawasan tersebut. Setiap jenis tanah mempunyai laju 

infiltrasi karakteristik yang berbeda-beda, yang bervariasi dari yang sangat 

rendah. Jenis tanah berpasir umumnya cenderung mempunyai laju infiltrasi tinggi, 

akan tetapi jika jenis tanah liat akan sebaliknya, cenderung mempunyai laju 

infiltrasi rendah. 

Infiltrasi adalah proses aliran air (umumnya berasal dari curah hujan) masuk 

ke dalam tanah, dan perkolasi merupakan kelanjutan aliran air tersebut ke tanah 

yang lebih dalam. Dengan kata lain, infiltrasi adalah aliran air masuk ke dalam 

tanah sebagai akibat gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi 

mengalir ke tanah yang lebih dalam sebagai akibat gaya gravitasi bumi dan 

dikenal sebagai proses perkolasi. Laju maksimal gerakan air masuk ke dalam 

tanah dinamakan kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi terjadi ketika intensitas 

hujan melebihi kemampuan tanah dalam menyerap kelembaban tanah. 

Sebaliknya, apabila intensitas hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju 

infiltrasi sama dengan laju curah hujan. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan 

dalam satuan yang sama dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu millimeter 

per jam (Asdak 2010). 

Kurva kapasitas infiltrasi merupakan kurva hubungan antara kapasitas 

infiltrasi dan waktu yang terjadi selama dan beberapa saat setelah hujan. Kapasitas 
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infiltrasi secara umum akan tinggi pada awal terjadinya hujan, tetapi semakin 

lama kapasitasnya akan menurun hingga mencapai konstan. Perhitungan model 

persamaaan kurva kapasitas infiltrasi (infiltration capacity curve) yang 

dikemukakan oleh Horton (Triatmodjo 2008) dalam (Nursetiawan 2017) adalah 

sebagai berikut:  

 

 

dimana : 

𝑓 = kapasitas infiltrasi [cm/jam],  

𝑓0 = laju infiltrasi awal [cm/jam],  

𝑓𝑐 = laju infiltrasi konstan [cm/jam],  

𝐾 = konstanta,  

𝑡 = waktu [jam], 

𝑒 = 2,71828 18284 59045 23536. 

 

Proses terjadinya infiltrasi disebabkan oleh tarikan gaya gravitasi bumi dan 

gaya kapiler tanah. Laju air infiltrasi dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan dibatasi 

oleh diameter pori tanah. Oleh pengaruh gaya gravitasi, air hujan mengalir tegak 

lurus ke dalam tanah melalui profil tanah. Gaya kapiler bersifat mengalirkan air 

tersebut tegak lurus ke atas, ke bawah, dan ke arah horisontal. Tanah dengan pori-

pori berdiameter besar, gaya gravitasi dapat diabaikan pengaruhnya dan air 

mengalir ke tanah yang lebih dalam. Perjalanannya, air mengalami penyebaran ke 

arah lateral akibat gaya tarik kapiler tanah, terutama ke arah pori-pori yang lebih 

sempit (Asdak 2010) 

Laju infiltrasi diklasifikasikan menjadi tujuh kelas oleh Kohnke (1968) 

dalam Sofyan (2006) dalam Irawan (2016) berdasarkan nilai laju infiltrasi 

konstan. 

 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Laju Infiltrasi Konstan 

Kelas Laju Infiltrasi Konstan (mm/jam) 

Sangat lambat < 1 

Lambat 1 – 5 

Sedang – lambat 5 – 20 

𝑓 = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐)(𝑒−𝐾𝑡) 
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Sedang 20 – 65 

Sedang – cepat 65 – 125 

Cepat 125 – 250 

Sangat cepat ˃ 250 

Sumber : Kohnke (1968) dalam Sofyan (2006) dalam Irawan (2016) 

 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Infiltrasi 

Menurut  (Triatmodjo 2008) dalam (Nursetiawan 2017) laju infiltrasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1) Kelembaban tanah 

Jumlah air tanah mempengaruhi kapasitas infiltrasi. Ketika air jatuh 

pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, 

sedang bagian bawahnya relatif masih kering 

2) Pemampatan oleh hujan 

Ketika hujan di atas tanah , butir tanah mengalami pemadatan oleh 

butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang 

berbutir halus (seperti lempung), sehingga dapat mengurangi kapasitas 

infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil. 

3) Tanaman penutup 

Banyaknya tanaman yang menutupi permukaan tanah, seperti rumput 

atau hutan, dapat menaikkan kapasitas infiltrasi tanah tersebut. Dengan 

adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memampatkan tanah, dan 

juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang/tempat 

hidup serangga. Apabila terjadi hujan lapisan humus mengembang dan 

lubang-lubang (sarang) yang dibuat serangga akan menjadi sangat 

permeabel. Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang 

tanpa penutup tanaman. 

 

 

 

4) Topografi 

Kondisi  topografi juga mempengaruhi infiltrasi. Pada lahan dengan 

kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga 

air kekurangan waktu infiltrasi. Akibatnya sebagian besar air hujan 
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menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar air 

menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi. 

5) Intensitas hujan 

Intensitas hujan juga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi. Jika 

intensitas hujan I lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi 

aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih 

besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan 

kapasitas infiltrasi. 

b. Pengukuran Laju Infiltrasi 

Pada awal  infiltrasi, air yang meresap ke dalam tanah mengisi kekurangan 

kadar air tanah. Setelah kadar air tanah mencapai kadar air kapasitas lapang, 

maka kelebihan air akan mengalir ke bawah menjadi cadangan air tanah 

(ground water) (Jury dan Horton, 2004 dalam Irawan, 2016). 

Harto (1993) dalam Irawan (2016), mengelompokkan cara pengukuran 

laju infiltrasi kedalam dua kelompok yaitu: dengan pengukuran di lapangan 

dan dengan analisis hidrograf. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran 

laju infiltrasi tersebut adalah: 

1) Single ring infiltrometer 

Single ring infiltrometer merupakan silinder baja atau bahan lain 

yang memiliki diameter 25-30 cm. tinggi alat kurang lebih 50 cm. 

2) Double ring infiltrometer 

Double ring infiltrometer pada dasarnya sama dengan single ring 

infiltrometer namun diameternya lebih besar dari diameter single ring 

infiltrometer. 

3) Rainfall simulator 

Rainfall simulator pada dasarnya terdiri dari seperangkat alat 

pembuat hujan buatan, yang terdiri dari pompa air dan deretan pipa-pipa 

dengan nozzle yang dapat menyemprotkan air. 

Menurut (Asdak 2010) alat infiltrometer yang biasa digunakan adalah 

infiltrometer ganda (double ring infiltrometer), yaitu satu infiltrometer silinder 

ditempatkan di dalam infiltrometer silinder yang lebih besar diameternya. 

Pengukuran infiltrasi hanya dilakukan terhadap silinder yang kecil. Silinder 
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yang lebih besar berfungsi sebagai penyangga yang bersifat menurunkan efek 

batas yang timbul oleh adanya silinder. 

2.2.5 Sustainabel Drainage Urban System (SUDS) 

Menurut (Suhardjono 2013) drainase adalah suatu tindakan untuk 

mengurangi air yang berlebih, baik itu air permukaan maupun air bawah 

permukaan. Air berlebih yang umumnya berupa genangan disebut dengan banjir. 

Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan 

sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal 

dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau 

lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Hal tersebut juga 

merupakan suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya 

dengan salinitas. Jadi, drainase tidak hanya menyangkut air permukaan tetapi juga 

air tanah (Prasetyo 2018) 

Menurut (Sasvantela 2017) dari segi kuantitas fungsi drainase perkotaan 

dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu : 

a. Mengalirkan air hujan yang jatuh kepermukaan tanah kesaluran secepat 

mungkin, sehingga tidak menimbulkan genangan didaerah tersebut. 

b. Melindungi perkotaan terhadap kemungkinan masuknya genangan air pada 

saat turun hujan. 

c. Mengingat dinegara kita belum tersedia system sewerage, maka saluran 

drainase juga berfungsi sebagai tempat buangan limbah domestik. 

Suripin dalam (Prasetyo 2018) menyatakan bahwa perencanaan drainase 

sering diabaikan oleh ahli hidraulik dan seringkali direncanakan seolah-olah 

bukan pekerjaan penting, atau paling tidak dianggap kecil dibandingkan dengan 

pekerjaan-pekerjaan pengendalian banjir. Padahal pekerjaan drainase merupakan 

pekerjaan yang rumit dan kompleks, bisa jadi memerlukan biaya, tenaga dan 

waktu yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan pengendalian banjir. 

Secara fungsional, sulit memisahkan secara jelas sistem drainase dan 

pengendalian banjir. Namun, secara praktis kita dapat mengatakan bahwa drainase 

menangani kelebihan air sebelum masuk ke alur-alur. Konsep dasar 

pengembangan sistem drainase yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya 

guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. 
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Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dan integratif yang meliputi 

seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural, untuk 

mencapai tujuan tersebut. Prioritas utama dalam konsep sistem drainase yang 

berkelanjutan adalah kegiatan harus ditujukan untuk mengelola limpasan 

permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan. 

Menurut (Prasetyo 2018) jenis drainase ditinjau berdasarkan dari sistem 

pengalirannya, dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Drainae dengan sistem  jaringan adalah suatu sistem pengeringan atau 

pengaliran air pada suatu kawasan yang dilakukan dengan mengalirkan air 

melalui sistem tata saluran dengan bangunan-bangunan pelengkapnya. 

b. Drainase dengan sistem  resapan adalah sistem pengeringan atau pengaliran 

air yang dilakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah. Cara resapan ini 

dapat dilakukan langsung terhadap genangan air di permukaan tanah ke dalam 

tanah atau melalui sumuran/saluran resapan. 

 

2.2.5.1 Sistem Jaringan Drainase 

Sistem jaringan drainase merupakan  bagian dari infrastruktur pada suatu 

kawasan, drainase masuk pada kelompok infrastruktur air pada pengelompokkan 

infrastruktur wilayah, selain itu ada kelompok jalan, kelompok sarana 

transportasi, kelompok pengelolaan limbah, kelompok bangunan kota, kelompok 

energi dan kelompok telekomunikasi (Prasetyo 2018) 

Air hujan yang jatuh di suatu kawasan perlu dialirkan atau dibuang, 

caranya dengan pembuatan saluran yang dapat menampung air hujan yang 

mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran di atas selanjutnya dialirkan 

ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil juga dihubungkan dengan 

saluran rumah tangga dan sistem saluran bangunan infrastruktur lainnya, sehingga 

apabila cukup banyak limbah cair yang berada dalam saluran tersebut perlu diolah 

(treatment). Seluruh proses tersebut di atas yang disebut dengan sistem drainase 

(Prasetyo 2018) 

(Prasetyo 2018) menyatakan, dengan semakin kompleksnya permasalahan 

drainase perkotaan maka di dalam perencanaan dan pembangunannya tergantung 
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pada kemampuan masing-masing perencana. Ada beberapa sarana penunjang 

bangunan drainase, yaitu: 

a. Lubang air pada dinding saluran (wheep hole)  

Lubang air pada dinding saluran yaitu lubang yang berfungsi untuk 

mengalirkan air resapan (penirisan) yang berasal dari tanah sekitar saluran 

drainase sehingga tanah tidak menjadi lumpur atau becek.  

b. Lubang air pada trotoar (street inlet)  

Lubang air pada trotoar yaitu lubang yang berfungsi untuk mengalirkan air 

dari jalan (aspal) sekitar saluran drainase sehingga jalan (aspal) tidak terjadi 

genangan air atau banjir.  

c. Saringan sampah kasar (bar screen)  

Saringan sampah kasar yaitu saringan sampah yang diletakkan sebelum 

terdapatnya kantung lumpur/pasir sehingga sampah yang mempunyai ukuran 

besar tidak dapat masuk kedalam kantung lumpur/pasir.  

d. Saringan sampah halus (fine screen)  

Saringan sampah halus yaitu saringan sampah yang mempunyai ukuran 

lebih kecil daripada ukuran saringan sampah kasar dan deletakkan sesudah 

terdapatnya kantung lumpur/pasir tepatnya pada pangkal gorong-gorong (box 

culver) sehingga sampah mempunyai ukuran kecil tidak dapat masuk kedalam 

gorong-gorong (box culver).  

e. Penutup atas parit (cover slab)  

Penutup atas parit yaitu beton struktur bertulang yang diletakkan diatas 

bangunan drainase. Umumnya penutup parit ini digunakan pada daerah 

perkotaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan untuk pembuatan 

trotoar.  

f. Lubang kontrol (cover grill)  

Lubang kontrol yaitu lubang yang terbuat dari besi yang menggunakan 

pintu dan berengsel sehingga dapat dibuka dan ditutup untuk mengontrol 

keadaan drainase.  

g. Kantong lumpur/pasir (sand trap)  

Kantong lumpur yaitu suatu dasar drainase dimana kontruksinya lebih 

dalam dari pada dasar drainase lainnya. Hal ini bertujuan sebagai tangkapan 
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pasir/lumpur pada drainase agar pasir/lumpur tidak masuk kedalam gorong-

gorong (box culver) 

Selain untuk pengeringan tanah atau menghambat terjadinya banjir, 

drainase dapat juga berfungsi untuk (Prasetyo 2018): 

a. Pertanian 

Tanah yang terlalu basah seperti rawa misalnya tidak dapat ditanami. 

Untuk dapat digunakan sebagai lahan pertanian, tanah rawa yang selalu basah 

perlu dikeringkan.  

b. Bangunan  

Untuk mendirikan bangunan (gedung, dan jalan lapangan terbang) diatas 

tanah yang basah perlu drainase agar tanah menjadi kering dan daya dukung 

tanah menjadi bertambah sehingga dapat mendukung beban bangunan 

diatasnya. 

c. Kesehatan  

Tanah yang digenangi air dapat menjadi tempat berkembangbiaknya 

nyamuk, sehingga perlu dikeringkan dengan sistem jaringan drainase. Pada 

tanah kering telur dan larva nyamuk tidak hidup. Sedangkan dari ilmu 

kesehatan gas-gas yang terdapat dirawa seperti gas methan tidak baik untuk 

kesehatan, sehingga tanah sekitar permukiman perlu dikeringkan.  

d. Lansekap  

Untuk pemandangan yang baik, tanah basah/berair harus dikeringkan 

sehingga dapat ditanami rumput atau tanaman-tanaman hias lainnya. 

 

 

 

2.2.5.2 Drainase Perkotaan 

(Prasetyo 2018) , perkembangan perkotaan memerlukan perbaikan dan 

penambahan fasilitas sistem pembuangan air hujan. Dimana sistem pembuangan 

air hujan bertujuan untuk: 

a. Arus air hujan yang sudah berbahaya atau mengganggu lingkungan secepat 

mungkin dibuang pada badan air penerima, tanpa erosi dan penyebaran polusi 

atau endapan.  
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b. Tidak terjadi genangan, banjir dan becek-becek. 

Masalah di atas sudah merupakan permasalahan yang harus di tangani 

secara sungguh-sungguh, terutama bagi daerah-daerah yang selalu mengalami 

setiap musim hujan. 

(Prasetyo 2018) menyatakan, untuk drainase perkotaan dan jalan raya 

umumnya dipakai saluran dengan lapisan. Selain alasan seperti dikemukakan di 

atas, estetika dan kestabilan terhadap gangguan dari luar seperti lalu lintas 

merupakan alasan lain yang menuntut saluran drainase perkotaan dan jalan raya 

dibuat dari saluran dengan lapisan. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka atau 

saluran yang diberi tutup dengan lubang-lubang kontrol di tempat-tempat tertentu. 

Saluran yang diberi tutup ini bertujuan supaya saluran memberikan pandangan 

yang lebih baik atau ruang gerak bagi kepentingan lain di atasnya. 

(Prasetyo 2018) menyebutkan bahwa, pengendalian banjir, drainase, 

pembuangan air limbah merupakan penerapan teknik pengendalian air, sehingga 

tidak menimbulkan kerusakan yang melebihi batas-batas kelayakan terhadap 

harga benda, gangguan terhadap lingkungan pemukiman serta masyarakat dan 

sarana aktivitasnya bahkan terhadap nyawanya. Penyediaan air, irigasi, 

pembangkit listrik tenaga air, alur-alur transportasi air dan badan-badan air 

sebagai tempat rekreasi adalah merupakan pemanfaatan sumber daya air, sehingga 

perlu dilestarikan eksistensinya, dipelihara kualitas keindahannya serta 

pemanfaatannya. Drainase dengan sistem konservasi lahan dan air merupakan 

langkah awal dari usaha pelestarian eksistensinya sumber daya air tawar di bumi 

ini. 

Menurut (Prasetyo 2018), kriteria desain hidrologi sistem drainase 

perkotaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Kriteria Desain Hidrologi Sistem Drainase Perkotaan 

Luas DAS (ha) Periode Ulang (tahun) Metode Perhitungan Debit Banjir 

< 10 2 Rasional 

10 – 100  2 – 5 Rasional 

101 – 500  5 – 20 Rasional 

˃ 500 10 - 25 Hidrograf satuan 

Sumber :  Suripin (2004) dalam Prasetyo (2018).


