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BAB IV. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penampang Pipa Lubang Resapan 

Berikut merupakan penampang pipa resapan yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

Gambar 4. 1 Penampang Pipa Resapan Jarak 0.25 Meter 

 

Berdasarkan Gambar 4. 1 Penampang Pipa Resapan Jarak 0.25 Meter di 

atas, terlihat bahwa pipa resapan jarak 0.25 meter adalah jarak paling dekat antara 

pipa satu ke pipa lainnya. Jarak yang dekat ini berakibat pada jumlah pipa resapan 

yang digunakan semakin banyak.
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Gambar 4. 2 Penampang Pipa Resapan Jarak 0.5 Meter 

 

Berdasarkan Gambar 4. 2 di atas, terlihat bahwa pipa resapan jarak 0.5 meter 

adalah jarak yang lebih renggang dari 0.25 meter antara pipa satu ke pipa lainnya. 

 

 

Gambar 4. 3 Penampang Pipa Resapan Jarak 1 Meter 
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Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa pipa resapan jarak 1 meter 

merupakan jarak paling jauh atau lebar antara pipa satu ke pipa lainnya yang 

digunakan pada penelitian ini. Jarak yang semakin lebar atau jauh antar pipa 

resapan berakibat pada jumlah pipa resapan yang semakin sedikit yang digunakan 

dalam penelitian. 

4.2 Data Debit Masuk 

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada setiap ukuran dan 

jarak antar pipa resapan, maka didapatkan data jumlah debit masuk sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 1 Data Debit Masuk Pipa Resapan 3 Inch 

No Variasi 
Debit Masuk Rata-rata 

L/s L/s 

1 Pipa Ø 3' jarak 1 meter 0.946 
0.941 

2 Pipa Ø 3' jarak 1 meter 0.936 

3 Pipa Ø 3' jarak 0.5 meter 0.998 
0.825 

4 Pipa Ø 3' jarak 0.5 meter 0.652 

5 Pipa Ø 3' jarak 0.25 meter 0.987 
1.000 

6 Pipa Ø 3' jarak 0.25 meter 1.013 

 

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh rata-rata debit masuk pada pipa resapan 

3 inch pada masing-masing jarak adalah 0.941 L/s, 0.825 L/s, dan 1.000 L/s. Hal 

ini terlihat bahwa jarak 0.25 meter memiliki debit masuk paling besar diikuti 

dengan jarak 1 meter, dan debit masuk terkecil adalah pada jarak 0.5 meter. 
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Tabel 4. 2 Data Debit Masuk Pipa Resapan 2.5 Inch 

No Variasi 
Debit Masuk Rata-rata 

L/s L/s 

1 Pipa Ø 2.5' jarak 1 meter 1.000 0.980 

 2 Pipa Ø 2.5' jarak 1 meter 0.960 

3 Pipa Ø 2.5 jarak 0.5 meter 0.968 
0.942 

4 Pipa Ø 2.5' jarak 0.5 meter 0.915 

5 Pipa Ø 2.5' jarak 0.25 meter 0.996 
1.047 

6 Pipa Ø 2.5' jarak 0.25 meter 1.047 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, diperoleh rata-rata debit masuk pada pipa 

resapan 2.5 inch pada masing-masing jarak adalah 0.980 L/s, 0.942 L/s, dan 1.047 

L/s. Hal ini terlihat bahwa jarak 0.25 meter memiliki debit masuk paling besar 

diikuti dengan jarak 1 meter, dan debit masuk terkecil adalah pada jarak 0.5 

meter. 

Tabel 4. 3 Data Debit Masuk Pipa Resapan 2 Inch 

No Variasi 
Debit Masuk Rata-rata 

L/s L/s 

1 Pipa Ø 2' jarak 1 meter 0.955 
0.927 

2 Pipa Ø 2' jarak 1 meter 0.900 

3 Pipa Ø 2' jarak 0.5 meter 0.845 
0.876 

4 Pipa Ø 2' jarak 0.5 meter 0.907 

5 Pipa Ø 2' jarak 0.25 meter 0.882 
0.949 

6 Pipa Ø 2' jarak 0.25 meter 1.015 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh rata-rata debit masuk pada pipa 

resapan 2 inch pada masing-masing jarak adalah 0.927 L/s, 0.876 L/s, dan 00949 

L/s. Hal ini terlihat bahwa jarak 0.25 meter memiliki debit masuk paling besar 

diikuti dengan jarak 1 meter, dan debit masuk terkecil adalah pada jarak 0.5 

meter. 
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Gambar 4. 4 Debit Masuk pada Pipa Resapan 

Pada gambar 4.4, secara deskriptif skala rata-rata debit masuk, grafik 

masing-masing debit masuk untuk masing-masing jarak dan ukuran pipa yang 

bervariasi, masih berada pada 1 skala jarak yang sama yaitu 0,800 L/s s.d. 1.000 

L/s, maka secara desktiptif, rata-rata debit masuk dalam L/s untuk masing-masing 

variasi jarak dan diameter pipa mengalami trend naik turun yang tergolong 

konstan. 

 

4.3 Data Hidrograf Debit Keluar 

Pada penelitian ini, digunakan 3 macam ukuran pipa resapan, yaitu pipa 

berukuran 2 inch, 2.5 inch dan 3 inch. Masing-masing pipa diuji cobakan dengan 

3 macam jarak yang berbeda yaitu 0.25 meter, 0.5 meter, dan 1 meter. Data 

hidrograf yang dipaparkan pada penelitian ini adalah data hidrograf yang memiliki 

debit keluar paling besar pada setiap ukuran pipa dan jarak antar pipa resapan. 

Didapatkan debit keluar paling besar pada setiap ukuran pipa resapan 2 inch, 2.5 

inch dan 3 inch yaitu pada jarak antar pipa 0.5 meter. Besaran debit keluar atau 

data hidrograf tersebut digambarkan sebagai berikut. 

1 meter  0.5 meter  0.25 meter

Pipa 3 inch 0.941 0.825 1.000

Pipa 2.5 inch 0.980 0.942 1.022

Pipa 2 inch 0.928 0.876 0.949
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Gambar 4. 5 Debit Keluar pada Pipa Resapan 2 Inch Jarak 0,25 meter 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, didapatkan data hidrograf debit limpasan 

pada pipa resapan 2 inch jarak 0.25 meter, terjadi peningkatan pada menit ke-1.30 

hingga di menit ke-3.30. Pada debit infiltrasi di awal waktu cenderung konstan 

yaitu di menit ke-0.30 hingga di menit ke-1.30, yang kemudian terjadi tren naik 

turun di menit ke-2.00 hingga menit ke-4.30. Hal ini terjadi karena air yang 

tertahan di saluran pipa air infiltrasi mengalir, sehingga terjadi peningkatan 

volume air di awal waktu pada pengukuran debit infiltrasi. Terjadi penurunan 

debit limpasan dari menit ke-4.30 hingga menit ke-9.00. Pada waktu yang hampir 

bersamaan, debit infiltrasi justru mengalami peningkatan. Selanjutnya, debit 

limpasan cenderung mengalami penurunan hingga menit ke-19.00, yang 

kemudian mengalami peningkatan di menit ke-19.30. Pada menit ke-9.00 debit 

infiltrasi cenderung mengalami tren naik turun hingga menit ke-27.30. Setelah 

menit ke-19.30 hingga menit ke-30.00 debit limpasan mengalami tren naik turun, 

dan terjadi penurunan pada menit ke-30.30 hingga menit terakhir yaitu menit ke-

40.00 berada pada debit limpasan terendah yaitu 0.00 L/s. Sedangkan debit 

infiltrasi mengalami penurunan pada menit ke-29.00 dan terus menurun hingga 

menit ke-52.00. Setelah menit ke-52.00, debit infiltrasi tergolong konstan hingga 

menit akhir yaitu menit ke-1.00.00. Debit limpasan dan debit infiltrasi yang terus 
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mengalami penurunan pada akhir waktu diakibatkan oleh daya resap tanah atau 

kepadatan tanah yang semakin berkurang karena terus menerus dialiri air. 

 

 

Gambar 4. 6 Debit Keluar pada Pipa Resapan 2.5 Inch Jarak 0.25 meter 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, didapatkan data hidrograf debit limpasan 

pada pipa resapan 2.5 inch jarak 0.25 meter, terjadi peningkatan pada menit ke-

2.00 hingga di menit ke-4.00. Pada debit infiltrasi di awal waktu cenderung 

konstan yaitu di menit ke-0.30 hingga di menit ke-1.30, yang kemudian terjadi 

tren naik turun di menit ke-2.00 hingga menit ke-3.30. Hal ini terjadi karena air 

yang tertahan di saluran pipa air infiltrasi mengalir, sehingga terjadi peningkatan 

volume air di awal waktu pada pengukuran debit infiltrasi. Terjadi tren naik turun 

debit limpasan dari menit ke-4.30 hingga menit ke-16.00. Sedangkan debit 

infiltrasi pada menit ke-4.00 hingga menit ke-6.30 terus mengalami peningkatan. 

Selanjutnya debit limpasan mengalami tren naik turun dari menit ke-17.00 hingga 

menit ke-30.00. Sementara debit infiltrasi pun juga mengalami tren naik turun dari 

menit ke-7.00 hingga menit ke-30.00. Debit limpasan dan debit infiltrasi hampir 

pada waktu yang bersamaan di menit ke-30.30 mengalami penurunan. Penurunan 

debit limpasan berakhir pada menit ke-31.30, sedangkan debit infiltrasi berakhir 

pada menit ke-52.00 dan cenderung konstan hingga akhir waktu. Debit limpasan 
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dan debit infiltrasi yang terus mengalami penurunan pada akhir waktu diakibatkan 

oleh daya resap tanah atau kepadatan tanah yang semakin berkurang karena terus 

menerus dialiri air. 

 

Gambar 4. 7 Debit Keluar pada Pipa Resapan 3 Inch Jarak 0.25 meter 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, didapatkan data hidrograf pada pipa 

resapan 3 inch jarak 0.25 meter bahwa, debit limpasan pada awal waktu 

cenderung konstan atau belum terlihat besarannya. Hal yang sama pun terjadi 

pada debit infiltrasi yang tergolong konstan pada awal waktu. Debit limpasan 

mulai mengalami peningkatan pada menit ke-4.30, sedangkan debit infiltrasi lebih 

dulu mengalami peningkatan yaitu pada menit ke-2.30. Tren naik pada debit 

keluar terus terlihat mengalami peningkatan, karena daya serap atau kepadatan 

tanah masih cenderungg tinggi di awal waktu. Debit limpasan mengalami 

peningkatan hingga menit ke-6.30, sedangkan debit infiltrasi terus mengalami 

kenaikan hingga menit ke-5.30. Setelah mencapai titik puncak debit keluar, maka 

pada menit ke-7.00 mengalami penurunan, dan mengalami tren naik turun hingga 

menit ke-30.00. hal yang sama terjadi pada debit infiltrasi yang mengalami 

penurunan pada menit ke-6.00, lalu mengalami tren naik turun hinggga menit ke-

30.00. hampir pada waktu yang bersamaan, debit limpasan dan debit infiltrasi 

mengalami penurunan pada menit ke-30.30. Debit infiltrasi cenderung konstan 
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saat berada pada menit ke-52.00.  Debit limpasan dan debit infiltrasi yang terus 

mengalami penurunan pada akhir waktu diakibatkan oleh daya resap tanah atau 

kepadatan tanah yang semakin berkurang karena terus menerus dialiri air 

4.4 Debit Infiltrasi berasarkan Ukuran Pipa Resapan 

Pada penelitian ini, digunakan 3 macam ukuran pipa resapan, yaitu pipa 

berukuran 2 inch, 2.5 inch dan 3 inch. Masing-masing pipa diuji cobakan dengan 

3 macam jarak yang berbeda yaitu 0.25 meter, 0.5 meter, dan 1 meter. Hasil 

pengukuran debit infiltrasi berdasarkan ukuran pipa resapan diuraikan sebagai 

berikut. 

4.4.1 Uji Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 2 inch 

Pengukuran debit infiltrasi pada pipa resapan dengan ukuran pipa 2 inch 

dilakukan dengan jarak antar pipa resapan masing-masing 0.25 meter, 0.5 meter, 

dan 1 meter. Pengujian dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu 

waktu dan jumlah pengambilan debit pada setiap jarak. Adapun debit infiltrasi 

pada pipa resapan dengan ukuran pipa 2 inch sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 2 inch 

Jarak 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar Debit 

Tertahan 

(Sisa) 

Debit 

Melimpas 
Debit Infiltrasi 

Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

0.25 meter 0.882 0.169 19.20 0.348 39.51 0.518 58.71 0.364 41.29 

0.5 meter 0.845 0.112 13.25 0.351 41.60 0.463 54.85 0.381 45.15 

1 meter 0.955 0.188 19.70 0.194 20.26 0.382 39.96 0.574 60.04 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada pipa 

resapan berukuran 2 inch dengan jarak antar pipa 0.25 meter adalah sebesar 0.882 

L/s dengan debit melimpas sebesar 0.169 L/s (19.20%), debit infiltrasi 0.348 L/s 

(39.51%), serta debit keluar total sebesar 0.518 L/s (58.71%). Sementara itu 

terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.364 L/s (41.29%). Debit keluar 

total pada pipa resapan berukuran 2 inch dengan jarak antar pipa 0.25 meter 

adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 
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Debit masuk pada pipa resapan berukuran 2 inch dengan jarak antar pipa 0.5 

meter adalah sebesar 0.845 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.112 L/s 

(13.25%), debit infiltrasi 0.351 L/s (41.60%), serta debit keluar total sebesar 0.463 

L/s (54.85%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.381 

L/s (45.15%). Debit keluar total pada pipa resapan berukuran 2 inch dengan jarak 

antar pipa 0.5 meter adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Debit masuk pada pipa resapan berukuran 2 inch dengan jarak antar pipa 1 

adalah sebesar 0.955 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.188 L/s (19.70%), 

debit infiltrasi 0.194 L/s (20.26%), serta debit keluar total sebesar 0.382 L/s 

(39.96%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.574 L/s 

(60.04%). Debit tertahan atau sisa pada pipa resapan berukuran 2 inch dengan 

jarak antar pipa 1 meter adalah lebih besar dibandingkan dengan debit keluar total. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada pipa resapan berukuran 2 inch adalah dengan jarak antar pipa 0.5 

meter, yaitu sebesar 0.351 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada pipa 

resapan berukuran 2 inch adalah dengan jarak antar lubang 1 meter, yaitu hanya 

sebesar 0.194 L/s.   

Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada pipa resapan 2 inch untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jarak 

antar pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit infiltrasi pada pipa 

resapan berukuran 2 inch adalag sebagai berikut: 



53 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Hubungan Debit Infiltrasi berasarkan Ukuran Pipa Resapan 2 Inch 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas, didapatkan model regresi debit infiltrasi 

pada pipa resapan berukuran 2 inch adalah sebagai berikut: 

 𝑦 = −0.2221𝑥 + 0.4274  

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan jarak pipa resapan untuk diameter 

lubang 2 inch memiliki hubungan negatif. Artinya, jika jarak antar pipa resapan 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.25 m), maka debit infiltrasi akan 

mengalami penurunan sebesar 0.2221 L/s. Kemudian, jika tidak ada jarak antar 

pipa resapan, maka debit infiltrasi besarnya konstan yaitu 0.4274 L/s. 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa jarak antar lubang resapan 

semakin kecil (sempit), maka debit infiltrasi akan semakin meningkat.   

Selain itu, nilai 𝑅2 = 0.8821 menunjukkan bahwa sebesar 88.21% debit infiltrasi 

pada  lubang resapan 2 inch dipengaruhi oleh jarak antar lubang resapan, 

sedangkan sisianya 11.79% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. 

4.4.2 Uji Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 2.5 inch 

Pengukuran debit infiltrasi pada pipa resapan dengan ukuran pipa 2.5 inch 

dilakukan dengan jarak antar pipa resapan masing-masing 0.25 meter, 0.5 meter, 

dan 1 meter. Pengujian dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu 

waktu dan jumlah pengambilan debit pada setiap jarak. Adapun debit infiltrasi 

pada pipa resapan dengan ukuran pipa 2.5 inch sebagai berikut: 



54 

 

 

 

Tabel 4. 5 Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 2.5 inch 

Jarak 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar 
Debit Tertahan 

(Sisa) 
Debit 

Melimpas 

Debit 

Infiltrasi 

Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

0.25 meter 0.996 0.262 26.29 0.474 47.64 0.736 73.93 0.260 26.07 

0.5 meter 0.968 0.039 4.00 0.293 30.25 0.332 34.26 0.636 65.74 

1 meter 1.000 0.203 20.29 0.201 20.12 0.404 40.41 0.596 59.59 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada pipa 

resapan berukuran 2.5 inch dengan jarak antar pipa 0.25 meter adalah sebesar 

0.996 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.262 L/s (26.29%), debit infiltrasi 

0.474 L/s (47.64%), serta debit keluar total sebesar 0.736 L/s (73.93%). 

Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.260 L/s (26.07%). 

Debit keluar total pada pipa resapan berukuran 2.5 inch dengan jarak antar pipa 

0.25 meter adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada pipa resapan berukuran 2.5 inch dengan jarak antar pipa 

0.5 meter adalah sebesar 0.968 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.039 L/s 

(4.00%), debit infiltrasi 0.293 L/s (30.25%), serta debit keluar total sebesar 0.332 

L/s (34.26%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.636 

L/s (65.74%). Debit keluar total pada pipa resapan berukuran 2.5 inch dengan 

jarak antar pipa 0.5 meter adalah lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan 

atau sisa. 

Debit masuk pada pipa resapan berukuran 2.5 inch dengan jarak antar pipa1 

meter adalah sebesar 1.000 L/s. Debit melimpas sebesar 0.203 L/s (20.29%), debit 

infiltrasi 0.201 L/s (20.12%), serta debit keluar total sebesar 0.404 L/s (40.41%). 

Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.596 L/s (59.59%). 

Debit tertahan atau sisa pada pipa resapan berukuran 2.5 inch dengan jarak antar 

pipa 1 meter adalah lebih besar dibandingkan dengan debit keluar total. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada pipa resapan berukuran 2.5 inch adalah dengan jarak antar pipa 0.25 

meter, yaitu sebesar 0.474 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada pipa 
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resapan berukuran 2.5 inch adalah dengan jarak antar pipa 1 meter, yaitu hanya 

sebesar 0.201 L/s.   

Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada pipa resapan 2.5 inch untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

jarak antar pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit infiltrasi 

pada pipa resapan berukuran 2.5 inch adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 9 Hubungan Debit Infiltrasi berasarkan Ukuran Pipa Resapan 2.5 Inch 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas, maka model regresi debit infiltrasi pada 

pipa resapan berukuran 2.5 inch sebagai berikut: 

𝑦 = −0.3382𝑥 + 0.5201  

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan jarak pipa resapan untuk diameter 

lubang 2.5 inch memiliki hubungan negatif. Artinya, jika jarak antar pipa resapan 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.25 m), maka debit infiltrasi akan 

mengalami penurunan sebesar 0.3382 L/s. Kemudian, jika tidak ada jarak antar 

pipa resapan, maka debit infiltrasi besarnya konstan yaitu 0.5201 L/s. 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa jarak antar pipa resapan 

semakin kecil (sempit), maka debit infiltrasi akan semakin meningkat.   

Selain itu, nilai 𝑅2 = 0.8641 menunjukkan bahwa sebesar 86.41% debit infiltrasi 

pada pipa resapan 2.5 inch dipengaruhi oleh jarak antar pipa resapan, sedangkan 

sisianya 13.59% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. 
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4.4.3 Uji Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 3 inch 

Pengukuran debit infiltrasi pada lubang resapan dengan ukuran pipa 3 inch 

dilakukan dengan jarak antar pipa resapan masing-masing 0.25 meter, 0.5 meter, 

dan 1 meter. Pengujian dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu 

waktu dan jumlah pengambilan debit  pada setiap jarak. Adapun debit infiltrasi 

pada pipa resapan dengan ukuran pipa 3 inch sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Debit Infiltrasi pada Pipa Resapan dengan Ukuran Pipa 3 inch 

Jarak 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar 
Debit Tertahan 

(Sisa) 
Debit 

Melimpas 

Debit 

Infiltrasi 

Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

0.25 meter 0.987 0.194 19.63 0.523 52.96 0.717 72.59 0.271 27.41 

0.5 meter 0.998 0.016 1.56 0.317 31.79 0.333 33.35 0.666 66.65 

1 meter 0.946 0.035 3.73 0.390 41.26 0.425 44.99 0.520 55.01 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada pipa 

resapan berukuran 3 inch dengan jarak antar pipa 0.25 meter adalah sebesar 0.987 

L/s dengan debit melimpas sebesar 0.194 L/s (19.63%), debit infiltrasi 0.523 L/s 

(52.96%), serta debit keluar total sebesar 0.717 L/s (72.59%). Sementara itu 

terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.271 L/s (27.41%). Debit keluar 

total pada pipa resapan berukuran 3 inch dengan jarak antar pipa 0.25 meter 

adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada pipa resapan berukuran 3 inch dengan jarak antar pipa 0.5 

meter adalah sebesar 0.998 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.016 L/s (1.56%), 

debit infiltrasi 0.317 L/s (31.79%), serta debit keluar total sebesar 0.333 L/s 

(33.35%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.666 L/s 

(66.65%). Debit keluar total pada pipa resapan berukuran 3 inch dengan jarak 

antar pipa 0.5 meter adalah lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Debit masuk pada pipa resapan berukuran 3 inch dengan jarak antar pipa 1 

meter adalah sebesar 0.946 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.035 L/s (3.73%), 

debit infiltrasi 0.390 L/s (41.26%), serta debit keluar total sebesar 0.425 L/s 

(44.99%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.520 L/s 
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(55.01%). Debit tertahan atau sisa pada pipa resapan berukuran 3 inch dengan 

jarak antar pipa 1 meter adalah lebih besar dibandingkan dengan debit keluar total. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada pipa resapan berukuran 3 inch adalah dengan jarak antar pipa 0.25 

meter, yaitu sebesar 0.523 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada pipa 

resapan berukuran 3 inch adalah dengan jarak antar pipa 0.5 meter, yaitu hanya 

sebesar 0.317 L/s.   

Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada pipa resapan 3 inch untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jarak 

antar pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit infiltrasi pada pipa 

resapan berukuran 3 inch adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. 10 Hubungan Debit Infiltrasi berasarkan Ukuran Pipa Resapan 3 Inch 

 

Berdasarkan Gambar 4.9 di atas, diperoleh model regresi debit infiltrasi 

pada pipa resapan berukuran 3 inch sebagai berikut: 

𝑦 = −0.270𝑥 + 0.511  

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan jarak pipa resapan untuk 

diameter lubang 3 inch memiliki hubungan negatif. Artinya, jika jarak antar pipa 

resapan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.25 m), maka debit infiltrasi akan 
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mengalami penurunan sebesar 0.270 L/s. Kemudian, jika tidak ada jarak antar 

pipa resapan, maka debit infiltrasi besarnya konstan yaitu 0.511 L/s 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa jarak antar pipa resapan 

semakin kecil (sempit), maka debit infiltrasi akan semakin meningkat.   

Selain itu, nilai 𝑅2 = 0.2302 menunjukkan bahwa sebesar 23.02% debit infiltrasi 

pada pipa resapan 3 inch dipengaruhi oleh jarak antar pipa resapan, sedangkan 

sisanya sebesar 76.98% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.  

Berdasarkan ketiga model regresi yang telah terbentuk berdasarkan ukura 

pipa resapan, maka model regresi yang memiliki nilai R2 paling besar adalah debit 

infiltrasi pada pipa resapan 2 inch, yaitu sebesar 0.8821. Menurut hasil tersebut, 

maka didapatkan model regresi lain untuk debit infiltrasi pada pipa resapan 2 

inch, yaitu seebagai berikut : 

 

 

Gambar 4. 11 Hubungan Debit Infiltrasi berasarkan Ukuran Pipa Resapan 2 Inch 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas, terlihat bahwa terjadi tren turun pada 

debit infiltrasi. Terjadi tren turun debit infiltrasi dari jarak 0.25 meter ke jarak 0.5 

meter, lalu mengalami penurunan debit infiltrasi dari jarak 0.5 meter ke jarak 1 

meter. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar jarak antar l pipa resapan, 

y = 0.5714x2 - 1.0735x + 0.6784
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0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

D
eb

it
 I

n
fi

lt
ra

si
 (

L
/s

)

Jarak (m)



59 

 

 

 

akan mengakibatkan adanya jumlah debit infiltrasi yang semakin kecil (turun). 

Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar 1. 

4.5 Pengukuran Debit Infiltrasi berdasarkan Jarak antar Pipa Resapan 

Pada penelitian ini, digunakan 3 macam jarak antar pipa resapan, yaitu 0.25 

meter, 0.5 meter, dan 1 meter. Masing-masing jarak diuji cobakan dengan 3 

macam ukuran pipa yang berbeda yaitu 3 inch, 2.5 inch, dan 2 inch. Hasil 

pengukuran debit infiltrasi berdasarkan jarak antar pipa resapan diuraikan sebagai 

berikut. 

 

4.5.1 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 0.25 Meter 

Pengukuran debit infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter 

dilakukan dengan ukuran pipa resapan masing-masing 3 inch, 2.5 inch dan 2 inch. 

Pengujian dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu waktu dan jumlah 

pengambilan debit infiltrasi pada setiap ukuran pipa. Adapun debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 0.25 meter sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 7 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 0.25 Meter 

Ukuran 

Pipa 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar 
Debit Tertahan 

(Sisa) Debit Melimpas Debit Infiltrasi 
Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

2 inch 0.882 0.169 19.20 0.348 39.50 0.518 58.71 0.364 41.29 

2.5 inch 0.996 0.262 26.29 0.474 47.64 0.736 73.93 0.260 26.07 

3 inch 0.987 0.194 19.63 0.523 52.96 0.717 72.59 0.271 27.41 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada jarak antar 

pipa resapan 0.25 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah sebesar 0.882 L/s 

dengan debit melimpas sebesar 0.169 L/s (19.20%), debit infiltrasi 0.348 L/s 

(39.50%), serta debit keluar total sebesar 0.518 L/s (58.71%). Sementara itu 

terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.364 L/s (41.29%). Debit keluar 

total pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah 

lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter dengan ukuran pipa 3 

inch adalah sebesar 0.987 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.194 L/s (19.63%), 
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debit infiltrasi 0.523 L/s (52.96%), serta debit keluar total sebesar 0.717 L/s 

(72.59%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.271 L/s 

(27.41%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter dengan 

ukuran pipa 3 inch adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter dengan ukuran pipa 

2.5 inch adalah sebesar 0.996 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.262 L/s 

(26.29%), debit infiltrasi 0.474 L/s (47.64%), serta debit keluar total sebesar 0.736 

L/s (73.93%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.260 

L/s (26.07%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter dengan 

ukuran pipa 2.5 inch adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter adalah pada pipa 3 inch, yaitu 

sebesar 0.523 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada jarak antar pipa resapan 

0.25 meter adalah pada pipa 2 inch, yaitu hanya sebesar 0.348 L/s.   

Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada jarak antar pipa resapan 2.5 inch untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ukuran pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit 

infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 0.25 meter adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 12 Hubungan Debit Infiltrasi berdasarkan Jarak antar Pipa Resapan 

0.25 meter 
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Berdasarkan Gambar 4.11 di atas, maka model regresi debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 0.25 meter adalah: 

𝑦 = 0.1745𝑥 + 0.0123  

Penjelasan model regresi tersebut adalah: 

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan ukuran pipa resapan untuk jarak antar 

pipa resapan 0.25 meter memiliki hubungan negatif. Artinya, jika ukuran pipa 

resapan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.5 inch), maka debit infiltrasi 

akan mengalami kenaikan sebesar 0.1745 L/s. Kemudian, jika tidak ada ukuran 

pipa resapan atau pipa resapan pada titik tersebut tidak berlubang, maka debit 

infiltrasi besarnya konstan yaitu 0.0123 L/s. 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa semakin besar (lebar) 

ukuran pipa resapan, maka debit infiltrasi juga akan semakin meningkat.  Selain 

itu, nilai 𝑅2 = 0.9387 menunjukkan bahwa sebesar 93.87% debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 0.25 meter dipengaruhi oleh ukuran pipa resapan, 

sedangkan sisianya sebesar 6.13% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. 

 

4.5.2 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 0.5 Meter 

Pengukuran debit infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dilakukan 

dengan ukuran pipa resapan masing-masing 3 inch, 2.5 inch dan 2 inch. Pengujian 

dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu waktu dan jumlah 

pengambilan debit infiltrasi pada setiap ukuran pipa. Adapun debit infiltrasi pada 

jarak antar lubang resapan 0.5 meter sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 0.5 Meter 

Ukuran 

Pipa 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar Debit 

Tertahan 

(Sisa) 
Debit 

Melimpas 
Debit Infiltrasi 

Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

2 inch 0.998 0.016 1.56 0.317 31.79 0.333 33.35 0.666 66.65 

2.5 inch 0.968 0.039 4.00 0.293 30.25 0.332 34.26 0.636 65.74 

3 inch 0.845 0.112 13.25 0.351 41.60 0.463 54.85 0.381 45.15 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada jarak antar 

pipa resapan 0.5 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah sebesar 0.998 L/s 

dengan debit melimpas sebesar 0.016 L/s (1.56%), debit infiltrasi 0.317 L/s 
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(31.79%), serta debit keluar total sebesar 0.333 L/s (33.35%). Sementara itu 

terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.666 L/s (66.65%). Debit keluar 

total pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah 

lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dengan ukuran pipa 2.5 

inch adalah sebesar 0.968 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.039 L/s (4.00%), 

debit infiltrasi 0.293 L/s (30.25%), serta debit keluar total sebesar 0.332 L/s 

(34.26%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.636 L/s 

(65.74%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dengan 

ukuran pipa 2.5 inch adalah lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dengan ukuran pipa 3 

inch adalah sebesar 0.945 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.112 L/s (13.25%), 

debit infiltrasi 0.351 L/s (41.60%), serta debit keluar total sebesar 0.463 L/s 

(54.85%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.381 L/s 

(45.51%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter dengan 

ukuran pipa 3 inch adalah lebih besar dibandingkan dengan debit tertahan atau 

sisa. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter adalah pada pipa 3 inch, yaitu 

sebesar 0.351 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada jarak antar pipa resapan 

0.5 meter adalah pada pipa 2.5 inch, yaitu hanya sebesar 0.293 L/s.   

Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ukuran pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit 

infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 0.5 meter adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4. 13 Hubungan Debit Infiltrasi berdasarkan Jarak antar Pipa Resapan 

0.5 Meter 

Berdasarkan Gambar 4.12 di atas, maka model regresi debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 0.5 meter adalah: 

𝑦 = 0.0341𝑥 + 0.2353  

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan ukuran pipa resapan untuk jarak antar 

pipa resapan 0.5 meter memiliki hubungan positif. Artinya, jika ukuran pipa 

resapan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.5 inch), maka debit infiltrasi 

akan mengalami kenaikan sebesar 0.0341 L/s. Kemudian, jika tidak ada ukuran 

pipa resapan atau pipa resapan pada titik tersebut tidak berlubang, maka debit 

infiltrasi besarnya konstan yaitu 0.2353 L/s. 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa semakin besar (lebar) 

ukuran pipa resapan, maka debit infiltrasi juga akan semakin meningkat.  Selain 

itu, nilai 𝑅2 = 0.3355 menunjukkan bahwa sebesar 33.55% debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 0.5 meter dipengaruhi oleh ukuran pipa resapan, 

sedangkan sisianya sebesar 66.45% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. 

 

4.5.3 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 1 Meter 

Pengukuran debit infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 1 meter dilakukan 

dengan ukuran pipa resapan masing-masing 3 inch, 2.5 inch dan 2 inch. Pengujian 

dilakukan dengan diberi perlakukan yang sama yaitu waktu dan jumlah 
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pengambilan debit infiltrasi pada setiap ukuran pipa. Adapun debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 1 meter sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Debit Infiltrasi pada Jarak antar Pipa Resapan 1 Meter 

Ukuran 

Pipa 

Debit 

Masuk 

Debit Keluar Debit 

Tertahan 

(Sisa) 
Debit 

Melimpas 
Debit Infiltrasi 

Debit Keluar 

Total 

L/s L/s % L/s % L/s % L/s % 

2 inch 0.955 0.188 19.70 0.194 20.26 0.382 39.96 0.574 60.04 

2.5 inch 1.000 0.203 20.29 0.201 20.12 0.404 40.41 0.596 59.59 

3 inch 0.946 0.035 3.73 0.390 41.26 0.425 44.99 0.520 55.01 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diperoleh bahwa debit masuk pada jarak antar 

pipa resapan 1 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah sebesar 0.955 L/s dengan 

debit melimpas sebesar 0.188 L/s (19.70%), debit infiltrasi 0.194 L/s (20.26%), 

serta debit keluar total sebesar 0.382 L/s (39.96%). Sementara itu terdapat pula 

debit tertahan atau sisa sebesar 0.574 L/s (60.04%). Debit keluar total pada jarak 

antar pipa resapan 1 meter dengan ukuran pipa 2 inch adalah lebih kecil 

dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 1 meter dengan ukuran pipa 2.5 

inch adalah sebesar 1.000 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.203 L/s (20.29%), 

debit infiltrasi 0.201 L/s (20.12%), serta debit keluar total sebesar 0.404 L/s 

(40.41%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.596 L/s 

(59.59%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 1 meter dengan ukuran 

pipa 2.5 inch adalah lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Debit masuk pada jarak antar pipa resapan 1 meter dengan ukuran pipa 3 

inch adalah sebesar 0.946 L/s dengan debit melimpas sebesar 0.035 L/s (3.73%), 

debit infiltrasi 0.390 L/s (41.26%), serta debit keluar total sebesar 0.425 L/s 

(44.99%). Sementara itu terdapat pula debit tertahan atau sisa sebesar 0.520 L/s 

(55.01%). Debit keluar total pada jarak antar pipa resapan 1 meter dengan ukuran 

pipa 3 inch adalah lebih kecil dibandingkan dengan debit tertahan atau sisa. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 di atas, diperoleh bahwa debit infiltrasi 

terbesar pada jarak antar pipa resapan 1 meter adalah pada pipa 3 inch, yaitu 

sebesar 0.390 L/s. Sedangkan debit infiltrasi terkecil pada jarak antar pipa resapan 

1 meter adalah pada pipa2 inch, yaitu hanya sebesar 0.194 L/s.   
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Berdasarkan hasil debit infiltrasi di atas, maka dibuatlah sebuah model 

regresi pada jarak antar pipa resapan 1 meter untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh ukuran pipa pipa resapan terhadap debit infiltrasi. Model regresi debit 

infiltrasi pada jarak antar pipa resapan 1 meter adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. 14 Hubungan Debit Infiltrasi berdasarkan Jarak antar Pipa Resapan 

1 meter 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 di atas, maka model regresi debit infiltrasi pada 

jarak antar pipa resapan 1 meter adalah: 

𝑦 = 0.1966𝑥 − 0.2298  

menunjukkan bahwa jika debit infiltrasi dan ukuran pipa resapan untuk jarak antar 

pipa resapan 1 meter memiliki hubungan positif. Artinya, jika ukuran pipa resapan 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan (0.5 inch), maka debit infiltrasi akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.1966 L/s. Kemudian, jika tidak ada ukuran pipa 

resapan atau pipa resapan pada titik tersebut tidak berlubang, maka debit infiltrasi 

besarnya konstan yaitu -0.2298 L/s. 

Berdasarkan model regresi dapat diartikan bahwa semakin besar (lebar) 

ukuran pipa lubang resapan, maka debit infiltrasi juga akan semakin meningkat.   
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Selain itu, nilai 𝑅2 = 0.7792 menunjukkan bahwa sebesar 77.92% debit infiltrasi 

pada jarak antar pipa resapan 1 meter dipengaruhi oleh ukuran pipa resapan, 

sedangkan sisianya sebesar 22.08% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.  

Berdasarkan ketiga model regresi yang telah terbentuk berdasarkan jarak 

pipa resapan, maka model regresi yang memiliki nilai R2 paling besar adalah debit 

infiltrasi jarak antar lubang resapan 0.25 meter, yaitu sebesar 0.9387. Menurut 

hasil tersebut, maka didapatkan model regresi lain untuk debit infiltrasi pada pipa 

resapan 0.25 meter, yaitu sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4. 15 Hubungan Debit Infiltrasi berdasarkan Jarak antar Pipa Resapan 

0.25 Meter 

 

Berdasarkan Gambar 4.14 di atas, terlihat bahwa terjadi tren naik pada debit 

infiltrasi. Terjadi kenaikan debit infiltrasi dari diameter pipa 2 inch ke diameter 

pipa 2.5 inch, kemudian mengalami kenaikan debit infiltrasi kembali dari 

diameter pipa 2.5 inch ke diameter pipa 3 inch. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin besar ukuran pipa resapan, maka akan semakin naik jumlah debit 

infiltrasi ke dalam tanah. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar 1. 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Ukuran Pipa Resapan Terhadap Debit Infiltrasi 

Hasil uji debit infiltrasi berdasarkan ukuran pipa resapan menunjukkan 

bahwa ukuran pipa resapan berpengaruh terhadap debit infiltrasi. Besar kecilnya 

ukuran pipa resapan akan menentukan banyak dan sedikitnya debit infiltrasi yang 

dihasilkan.  Semakin kecil (sempit) ukuran pipa resapan, maka akan semakin 

sedikit pula debit infiltrasi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar (lebar) 

ukuran pipa resapan, makan akan semakin banyak pula debit infiltrasi yang 

dihasilkan. 

4.6.2 Pengaruh Jarak Antar Pipa Resapan Terhadap Debit Infiltrasi 

Hasil uji debit infiltrasi berdasarkan jarak antar pipa resapan menunjukkan 

bahwa jarak antar pipa resapan berpengaruh terhadap debit infiltrasi. Besar 

kecilnya jarak antar pipa resapan akan menentukan banyak dan sedikitnya debit 

infiltrasi yang dihasilkan.  Semakin kecil (rapat) jarak antar pipa resapan, maka 

justru akan semakin banyak debit infiltrasi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin 

besar (renggang) jarak antar pipa resapan, maka debit infiltrasi yang dihasilkan 

justru akan semakin sedikit. 


