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PENDAHULUAN

Gunung Sari adalah salah satu
kecamatan yang berada di Lombok Barat
dengan lokasi dekat dengan kawasan perkotaan.
Seiring dengan mulai padatnya  lahan di
perkotaan, saat ini Gunung Sari mulai
digunakan sebagai tempat pembangunan
berbagai jenis infrastruktur. Hal ini
menyebabkan perubahan fungsi lahan terbuka
hijau menjadi salah satu daerah pemukiman
padat penduduk.

Hal tersebut akan menyebabkan
berkurangnya daerah resapan air hujan,
bertambahanya aliran permukaan, akhirnya
menjadi banjir dan genangan yang dapat
mengganggu masyarakat sekitar.

Hal yang perlu dilakukan saat ini
adalah menerapkan metode-metode tepat guna
untuk penaggulangan banjir, salah satunya
adalah penerapan sistem drainase ramah
lingkungan (eco-drain). Konsep dari sistem ini
yaitu mengelola air kelebihan dengan cara
sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah
secara alamiah atau mengalirkan ke sungai
tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya.
Akibat dari sistem ini yaitu air tidak secepatnya
dialirkan ke sungai dan meresapkan air ke
dalam tanah guna meningkatkan kandungan air
tanah untuk cadangan pada musim kemarau.

Dengan pengaliran air yang terkendali
dan semakin bertambahnya air hujan yang dapat
meresap ke dalam tanah, maka kondisi air tanah
akan semakin baik. Kondisi air tanah yang
semakin baik dapat memberikan banyak
manfaat kepada penduduk daerah permukiman.

Salah satu daerah pemukiman padat
penduduk yaitu perumahan Graha Royal yang
terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan
Gunung sari. Perumahan ini berjumlah 230 unit
yang  terdiri dari 84 unit rumah dengan tipe
45/90, 142 unit rumah dengan tipe 45/80, 9 unit
rumah dengan tipe 60/100 dan 5 unit rumah
dengan tipe 90/135.

Terbatasnya ketersediaan lahan
terbuka untuk resapan air hujan serta belum
adanya penerapan sumur resapan air hujan
didaerah perumahan Graha Royal, membuat
penulis tergerak untuk merencanakan sumur
resapan air hujan di daerah perumahan tersebut.

Tujuan Perencanaan
Adapun tujuan yang ingin dicapai

dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengatahui kedalaman muka air

tanah di perumahan Graha Royal.

2. Untuk mengetahui nilai permeabilitas
tanah di perumahan Graha Royal.

3. Untuk merencanakan desain sumur
resapan di perumahan Graha Royal.

4. Untuk mendapatkan rencana anggaran
biaya (RAB) sumur resapan di
perumahan Graha Royal.

Landasan Teori
Siklus Hidrologi

Air di permukaan tanah, sungai, danau,
dan laut menguap ke udara. Uap air tersebut
bergerak dan naik ke atmosfer, yang kemudian
mengalami kondensasi dan berubah menjadi
titik-titik air yang berbentuk awan. Selanjutnya
titik-titik air tersebut jatuh sebagai hujan ke
permukaan laut dan daratan. Hujan yang jatuh
sebagian tertahan oleh tumbuh-tumbuhan
(intersepsi) dan selebihnya sampai ke
permukaan tanah. Sebagian air hujan yang
sampai ke permukaan tanah akan meresap ke
dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lainnya
mengalir di atas permukaan tanah (aliran
permukaan atau surface runoff) mengisi
cekungan tanah, danau, dan masuk ke sungai
dan akhirnya mengalir ke laut. Air yang
meresap ke dalam tanah sebagian mengalir di
dalam tanah (perkolasi) mengisi air tanah yang
kemudian keluar sebagai mata air atau mengalir
ke sungai. Akhirnya aliran air di sungai akan
sampai ke laut. Proses yang berlangsung secara
terus menerus inilah yang disebut siklus
hidrologi (Triatmodjo, 2008).

Hujan
Presipitasi adalah turunnya air dari

atmosfer ke permukaan bumi yang biasa berupa
hujan, hujan salju, kabut, embun dan hujan es.
Di daerah tropis, termasuk Indonesia, yang
memberikan sumbangan paling besar adalah
hujan, sehingga seringkali hujanlah yang
dianggap sebagai presipitasi. Hujan berasal dari
uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan
jumlahnya dipengaruhi oleh 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.

Hujan merupakan sumber dari semua air
yang mengalir di sungai dan di dalam
tampungan baik di atas maupun di bawah
permukaan tanah. Jumlah dan variasi debit
sungai tergantung pada jumlah, intensitas dan
distribusi hujan. Terdapat hubungan antara
debit sungai dan curah hujan yang jatuh di DAS
yang bersangkutan. Apabila data pencatatan
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debit tidak ada, data pencatatan hujan dapat
digunakan untuk memperkirakan debit aliran
(Triatmodjo, 2008).

Curah Hujan Rerata Daerah
Stasiun penakar hujan hanya

memberikan kedalaman hujan di titik dimana
stasiun tersebut berada, sehingga hujan pada
suatu luasan harus diperkirakan dari titik
pengukuran tersebut. Apabila pada suatu daerah
terdapat lebih dari satu stasiun pengukuran yang
ditempatkan secara terpencar, hujan yang
tercatat di masing-masing stasiun dapat tidak
sama. Analisis hidrologi sering diperlukan
untuk menentukan hujan rerata pada daerah
tersebut (Triatmodjo, 2008).

Adapun cara yang digunakan dalam
menentukan tinggi curah hujan rata-rata di atas
areal tertentu dari angka-angka curah hujan di
beberapa titik pos penakar atau pencatat
(Soemarto, 1986), yaitu dengan metode poligon
Thiessen.

Hujan rata-rata DAS dapat dihitung
dengan persamaan berikut :

d =
A1d1+ A2d2+…+Andn

A

dengan :
d = tinggi curah hujan
rata-rata areal (mm),
A = luas areal (km2),
d1, d2, d3, …,dn = tinggi curah hujan pada
pos pengamat 1,2,3…n (mm).

Gambar 2.1 Metode poligon Thiessen

Apabila hanya terdapat satu stasiun
hujan yang dekat dengan lokasi, sehingga untuk
analisis hujan rata-rata, hujan harian maksimum
pada lokasi tersebut dikalikan dengan faktor
reduksi. Faktor reduksi dihitung dengan
menggunakan Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Faktor reduksi
DAS

Faktor Reduksi
(km2)
1 – 10 0,99

10 – 30 0,97
30 - 3000 1,152 - 0,123 log10 (AREA)

(Sumber : Loebis, 1987)

Uji Konsistensi Data
Selain kehilangan atau rusaknya data,

masih terdapat lagi kesalahan yang berupa
ketidakpanggahan data (inconsistency). Sifat
data ini perlu mendapatkan perhatian untuk
memperoleh hasil analisis yang baik. Data
hujan yang tidak panggah (inconsistent) dapat
terjadi karena beberapa hal (Harto, 1993) :
a. Alat diganti dengan alat yang berspesifikasi

lain
b. Perubahan lingkungan yang mendadak
c. Lokasi dipindahkan

Untuk memperoleh hasil analisis yang
baik, data hujan harus dilakukan pengujian
konsistensi terlebih dahulu untuk mendeteksi
penyimpangan. Pengujian konsistensi ada
berbagai cara diantaranya menggunakan
metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial
Sums). Metode RAPS digunakan untuk menguji
ketidakpanggahan antar data dalam stasiun itu
sendiri dengan mendeteksi pergeseran nilai
rata-rata (mean) .

Dalam metode RAPS, konsistensi data
hujan ditunjukkan dengan nilai kumulatif
penyimpangannya terhadap nilai rata-rata
berdasarkan persamaan berikut (Kamiana,
2011) :

Sk*  = (Yi-

k

i=1

Y)

Y    =
∑Yi

n

Dengan k = 1, 2,….n ; pada saat k = 0 maka Sk*
= 0

Jika persamaan (2.2) dibagi dengan
deviasi standar (Dy) maka akan diperoleh
Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS) atau
dirumuskan sebagai berikut :

Sk**   =
Sk*

Dy

Dy2 =
∑ (Yi-Y)

2n
i=1

n

(2.3)

(2.4)

(2.4)
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dengan :

Sk* = nilai kumulatif
penyimpangannya terhadap
nilai rata-rata,

Yi = nilai data Y ke-I,
Y = nilai Y rata-rata,
n = jumlah data Y,
Sk** = Rescaled Ajusted Partial

Sums (RAPS),
Dy = standar deviasi seri data Y.

Setelah nilai Sk** diperoleh untuk setiap k,
tentukan nilai Q dan R terhitung dengan rumus
:

Q = | Sk**| maks dan R = Sk** maks –
Sk**min

Bandingkan, untuk jumlah data (n) dan derajat
kepercayaan (α) tertentu, nilai-nilai di bawah ini
a. Q/√n terhitung dengan Q/√n kritis

b. R/√n terhitung dengan R/√n kritis

Nilai Q/√n kritis dan R/√n kritis disajikan pada
Tabel 2.2

Tabel 2.2 Nilai Q/√n dan R/√n

N
Q/√ kritis R/√ kritis

90% 95% 99% 90% 95% 99%

10 1,05 1,14 1,29 1,21 1,28 1,38
20 1,10 1,22 1,42 1,34 1,43 1,60
30 1,12 1,24 1,46 1,40 1,50 1,70
40 1,13 1,26 1,50 1,42 1,53 1,74
50 1,14 1,27 1,52 1,44 1,55 1,78

100 1,17 1,29 1,55 1,50 1,62 1,86
>100 1,22 1,36 1,53 1,62 1,75 2,00
(Sumber : Harto, 1993)

Analisis Distribusi Frekuensi
Dalam statistik dikenal beberapa jenis

distribusi frekuensi dan masing-masing
distribusi memiliki sifat khas sehingga setiap
data hidrologi harus diuji kesesuaiannya dengan
sifat statistik masing-masing distribusi tersebut.
Parameter-parameter yang digunakan dalam
pemilihan jenis distribusi curah hujan
rancangan yang akan digunakan dapat dilihat di
bawah ini (Harto, 1993) :

a. Menentukan nilai rata-rata
Nilai rata-rata merupakan perbandingan
antara hasil penjumlahan nilai variat dengan
jumlah data itu sendiri. Adapun rumusnya
sebagai berikut :

X =
∑ Xi

n
i=1

n
dengan :

X =  nilai rata-rata,
Xi =  data curah hujan,
n =  jumlah data.

b. Menetukan nilai deviasi standar (S)
Deviasi standar (S) merupakan ukuran
sebaran yang paling banyak digunakan.
Apabila penyebaran sangat besar terhadap
nilai rata-rata, maka nilai S akan besar, akan
tetapi jika penyebaran data sangat kecil
terhadap nilai rata-rata maka nilai S akan
kecil pula. Deviasi standar dapat dihitung
dengan rumus :

S =
∑ (Xi-X)

2n
i=0

n-1
dengan :

S =  standar deviasi,
Xi =  nilai variat,
X =  nilai rata-rata,
n =  jumlah data.

c. Mencari nilai koefisien variasi ( Cv)
Koefisien variasi (Cv) adalah nilai
perbandingan antara deviasi standar dengan
nilai rata-rata hitung dari suatu distribusi
normal. Koefisien variasi dapat dihitung
dengan rumus sebagai berikut:

Cv =
S

X
dengan :

Cv =  koefisien variasi,
S =  standar deviasi,
X =  nilai rata-rata.

d. Mencari nilai Koefisien kepencengan (Cs)
Koefisien kepencengan (Cs) adalah suatu
nilai yang menunjukkan derajat
ketidaksimetrisan (asimetri) dari suatu
bentuk distribusi.Ukuran kecondongan
dinyatakan dengan besarnya koefisien
kecondongan atau koefisien kepencengan,
dan dapat dihitung dengan persamaan :

Cs =
n∑ (Xi-X)

3n
i=0(n-1)(n-2)S3

dengan :
Cs =  koefisien kepencengan,
Xi =  nilai variat,
X =  nilai rata-rata.
S =  standar deviasi,
n =  jumlah data.

e. Mencari nilai koefisien kurtosis (Ck)

(2.7)

(2.10)
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Pengukuran kurtosis (Ck) dimaksudkan
untuk mengukur keruncingan dari bentuk
kurva distribusi. Adapun rumusnya sebagai
berikut :

Ck=
n2∑ (Xi-X)

4n
i=0

(n-1)(n-2)(n-3)S4

dengan :
Ck =  koefisien kurtosis,
Xi =  nilai variat,
X =  nilai rata-rata.
S =  standar deviasi,
n =  jumlah data.

Sifat-sifat statistik masing-masing distribusi
pemilihan agihan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Parameter statistik untuk
menentukan jenis distribusi

No. Distribusi Persyaratan

1 Normal
Cs ≈ 0

Ck ≈ 3

2 Log Normal

Cs ≈ Cv
3 + 3Cv

Ck ≈ Cv
8 + 6Cv

6

+15Cv
4 + 16Cv

2 +
3

3 Gumbel
Cs ≈ 1,4

Ck ≈ 5,4

4
Log Pearson
III

Selain dari nilai
di atas

(Sumber : Harto, 1993)

Distribusi Probabilitas Gumbel
Jika data yang dipergunakan dalam
perhitungan adalah berupa sampel (populasi
terbatas), maka perhitungan hujan rencana
berdasarkan distribusi probabilitas Gumbel
dilakukan dengan rumus berikut:

XT = X + S . K
dengan :

XT = hujan rencana dengan periode ulang T
tahun (mm),

X = nilai rata-rata dari data hujan (X) (mm),
S = standar deviasi dari data hujan (X)

(mm),
K = faktor frekuensi Gumbel:

K =
Yt-Yn

Sn
.

dengan :
YT = reduced variate

= -Ln-Ln
T-1

T
,

Sn = reduced standard,
Yn = reduced mean.

Distribusi Probabilitas Normal

Perhitungan hujan rencana berdasarkan
distribusi probabilitas Normal, jika data yang
dipergunakan adalah berupa sampel dengan
rumus berikut :

XT = X + KT . S
dengan :

XT = hujan rencana dengan
periode ulang T tahun (mm),

X = nilai rata-rata dari data hujan
(X) (mm),

S = standar deviasi dari data
hujan (X) (mm),

KT = faktor frekuensi, nilainya
bergantung dari T variabel reduksi

Gauss.
Distribusi Probabilitas Log Normal

Perhitungan hujan rencana berdasarkan
distribusi probabilitas Log Normal, jika data
yang dipergunakan adalah berupa sampel,
dilakukan dengan rumus berikut:

Log XT = Log X + KT . SlogX

a. Harga rata-rata (X)

Log X=
∑ Log Xi

n
i=0

n

b. Standar deviasi (S)

SLogX=
∑ (Log Xi-Log X)

2n
i=0

n-1
dengan :

Log XT = nilai logaritmis hujan rencana
dengan periode ulang T (mm),

Log X = nilai rata-rata dari Log X (mm),
SlogX = standar deviasi dari Log X,
KT = faktor frekuensi, nilainya

bergantung dari T.
Distribusi Probabilitas Log Pearson Tipe III

Perhitungan hujan rencana berdasarkan
distribusi probabilitas Log Pearson Tipe III,
jika data yang dipergunakan adalah berupa
sampel, dilakukan dengan rumus berikut :

Log XT = Log X + KT x SLogX

a. Harga rata-rata (X)
Log X=

∑ Log Xi
n
i=0

n
b. Standar Deviasi (S)

SLogX=
∑ (Log Xi-Log X)

2n
i=0

n-1
c. Koefisien Kepencengan (Cs)

(2.13)

(2.14)
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Cs=
n∑ (Log Xi-Log X)

3n
i=0

(n-1)(n-2)(SLogX)3

dengan :
XT = nilai logaritmis hujan rencana

dengan periode ulang T (mm),
Log X = nilai rata-rata dari Log X

(mm),
SLogX = standar deviasi dari Log X,
KT = faktor frekuensi, besarnya

bergantung koefisien kepencengan
(Cs).

Uji Distribusi Frekuensi
Uji distribusi probabilitas dimaksudkan

untuk mengetahui apakah persamaan distribusi
probabilitas yang dipilih dapat mewakili
distribusi statistik sampel data yang dianalisis.
Metode pengujian probabilitas yang akan
digunakan adalah metode Chi-Kuadrat
(Soewarno, 1995).

Uji Chi-Kuadrat dimaksudkan untuk
menentukan apakah persamaan distribusi yang
telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik
sampel data yang dianalisis. Parameter uji Chi-
Kuadrat dapat dihitung dengan rumus
(Soewarno, 1995) :

X2=
(Of-Ef)2

Ef

n

i=0
dengan :

X2 = nilai Chi-Kuadrat terhitung,
N = jumlah sub kelompok dalam
satu grup,
Of = frekuensi yang terbaca pada
kelas yang sama,
Ef = frekuensi (banyak
pengamatan) yang diharapkan sesuai
dengan pembagian kelasnya.

Derajat nyata atau derajat kepercayaan
(α) tertentu yang sering diambil adalah 5%.
Derajat kebebasan (Dk) dihitung dengan rumus
berikut (Kamiana, 2011) :

Dk = K - (P+1)

K   = 1 + 3,3 log n

dengan :
Dk = derajat kebebasan,
P = banyaknya parameter, untuk

Chi-Kuadrat adalah 2,
K = jumlah kelas distribusi,
N = banyaknya data.
Selanjutnya distribusi probabilitas yang

dipakai untuk menentukan curah hujan rencana

adalah distribusi probabilitas yang mempunyai
simpangan maksimum terkecil dan lebih kecil
dari simpangan kritis, atau dirumuskan sebagai
berikut :

X2 <  X2
cr

dengan :
X2= parameter Chi-Kuadrat
terhitung,
X2

cr= parameter Chi-Kuadrat kritis.

Prosedur perhitungan dengan
menggunakan metode uji Chi-Kuadrat adalah
sebagai berikut :
1. Urutkan data dari besar ke kecil atau

sebaliknya
2. Menghitung jumlah kelas
3. Menghitung derajat kebebasan (Dk) dan X2

cr

4. Menghitung kelas distribusi
5. Menghitung interval kelas
6. Perhitungan nilai X2

7. Bandingkan nilai X2 terhadap X2
cr

Permeabilitas tanah
Permeabilitas disefinisikan sebagai

sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran
rembesan dari cairan yang berupa air atau
minyak mengalir lewat rongga pori. Pori-pori
tanah saling berhubungan antara satu dengan
lainnya, sehingga air dapat mengalir dari titik
dengan tinggi energi tertinggi ke titik dengan
energi yang lebih rendah. Untuk tanah,
permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah
yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah.

Pengujian permeabilitas  tanah
dilakukan di laboratorium menggunakan
metode Constant Head Test atau Falling Head
Test, metode yang akan digunakan tergantung
jenis tanah.

Constant Head Test
Uji ini digunakan untuk tanah berbutir kasar.
Rumus :

k =

dimana :
k = koefisien permeabilitas (cm/detik)
Q = Debit (cmᶾ)
L = panjang contoh yang ditest (cm)
A = luas penampang (cm²)
h = jarak permukaan air dalam corong

(cm)
t = waktu (detik)
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Sumur Resapan
Sumur resapan merupakan sumur atau

lubang pada permukaan tanah yang digunakan
untuk menampung air hujan agar dapat meresap
kedalam tanah. Sumur resapan ini kebalikan
dari sumur air minum. Sumur resapan untuk
memasukkan air kedalam tanah, sedangkan
sumur air minum menaikkan air tanah ke
permukaan (Kusnaedi, 2011).

Prinsip kerja sumur resapan adalah
menyalurkan dan menampung air hujan ke
dalam lubang atau sumur agar air dapat
memiliki waktu tinggal di permukaan tanah
lebih lama, sehingga sedikit demi sedikit air
dapat meresap ke dalam tanah (Kusnaedi,
2011).

Perencanaan sumur resapan (SNI 03-2453-
2002)
1. Persyaratan mum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut :

a) Sumur resapan air hujan ditempatkan
pada lahan yang relative datar,
mempunyai beda ketinggian antara
0,03 atau (3%).

b) Air yang masuk ke dalam sumur
resapan adalah air hujan yang tidak
tercemar.

c) Penempatan sumur resapan air hujan
harus mempertimbangkan keamanan
bangunan sekitarnya.

d) Harus memperhatikan peraturan
daerah setempat.

e) Hal-hal yang tidak memenuhi
ketentuan ini harus disetujui oleh
instansi yang berwenang.

2. Persyaratan teknis
Persyaratan teknis yang harus dipenuhi
adalah sebagai berikut :

a) Kedalaman air tanah.
Kedalaman air tanah minimum 1,50 m
pada musim hujan.

b) Permeabilitas tanah.
Struktur tanah yang dapat digunakan
harus mempunyai nilai permeabilitas
tanah ≥ 2,0 cm/jam, dengan klasifikasi
sebagai berikut :
 Permeabilitas tanah sedang (geluh

kelanauan 2,0 – 3,6 cm/jam atau
0,48 – 0,864 m3/m2/hari).

 Permeabilitas tanah agak cepat
(pasir halus 3,6 – 36 cm/jam atau
0,864 – 8,64 m3/m2/hari).

 Permeabilitas tanah cepat (pasir
kasar, lebih besar dari 36 cm/jam
atau 8,64 m3/m2/hari).

c) Jarak terhadap bangunan.
Jarak penempatan sumur resapan air
hujan terhadap bangunan, dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Jarak penempatan
sumur resapan air hujan

No Jenis
bangunan

Jarak
minimum

dari sumur
resapan air
hujan (m)

1

Sumur resapan
air

hujan/sumur
air bersih

3

2
Pondasi

bangunan
1

3
Bidang

resapan/tangki
septik

5

3. Perhitungan volume andil banjir, volume
air hujan yang meresap dan volume
penampungan.

Volume Andil Banjir
Volume andil banjir adalah volume air

hujan yang jatuh kebidang tanah, yang akan
dilimpaskan ke sumur resapan air hujan (SNI
03-2453-2002). Volume andil banjir dapat
dihitung dengan rumus berikut

= 0,855. . . R

Dimana :
= Volume andil banjir (m3)
= koefisien limpasan dari bidang tadah
= Luas bidang tadah (m2)

R = Tinggi hujan harian rata-rata
(L/m3/hari)

Tabel 2.5 Koefisien limpasan
Deskripsi lahan / karakter

permukaan
C

Bisnis
Perkotaan
Pinggiran

Perumhahan
Rumah tinggal
Multiunit terpisah

0,70 – 0,95
0,50 – 0,70

0,30 – 0,50
0,40 – 0,60
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Multiunit tergabung
Perkampungan
Apartemen

Industri
Ringan
Berat

Perkerasan
Aspal dan beton
Batu bata, pavin

Atap
Halaman tanah berpasir

Datar, 2%
Rata-rata, 2% - 7%
Curam, 7%

Halaman tanah berat
Datar, 2%
Rata-rata, 2% - 7%
Curam, 7%
Halaman kereta api
Halamantempat bermain
Halaman perkuburan

Hutan
Datar, 0 – 5%
Brgelombang,5-10%
Berbukit, 10-30%

0,60 – 0,75
0,25 – 0,40
0,50 – 0,70

0,50 – 0,80
0,60 – 0,90

0,70 – 0,95
0,50 – 0,70
0,75 – 0,95

0,05 – 0,10
0,10 – 0,15
0,15 – 0,20

0,13 – 0,17
0,18 – 0,22
0,25 – 0,35
0,10 – 0,35
0,20 – 0,35
0,10 – 0,35

0,10 – 0,40
0,25 – 0,50
0,30 – 0,60

Sumber: MCGuen,1986 dalam suripin. 2004.

Volume Air Hujan Yang Meresap
Volume air hujan yang meresap adalah

volume air hujan yang diserap oleh tanah.
Volume air hujan yang meresap dihitung
dengan rumus :

= / . . K

dimana :
= volume air hujan yang

meresap (mᶾ)
= durasi hujan efektif  (jam)
= 0,9. , / 60 (jam)
= luas dinding sumur + luas

alas sumur (mᶟ)
K = koefisien permeabilitas tanah

(m/hari)
(untuk dinding sumur yang
kedap, = , untuk dinding
tidak kedap diambil nilai

)

=
. .

dimana :
= koefisien permeabilitas pada

dinding sumur (m/hari)

= koefisien permeabilitas pada
alas sumur (m/hari)
= luas alas sumur (m2)
= luas dinding sumur (m2)

Volume Penampungan
Volume penampungan adalah volume

air hujan yang akan ditampung oleh sumur
resapan. Atau dalam artian volume andil banjir
dikurangi volume air yang meresap. Volume
penampungan dihitung dengan rumus berikut :

= –

dimana :
= volume penampungan (m3)
= volume andil banjir (m3)
= volume air yang meresap (m3)

METODE PENELITIAN
Tahapan Penelitian
Pengumpulan data

Dalam penelitian ini diperlukan data
primer yaitu kedalaman muka air tanah dan
sampel tanah untuk dilakuakan uji permeabilits
(k) di labolatorium. Data sekunder yang
dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Data
curah hujan selama 20 tahun (1997-2016) yang
diperoleh dari Balai Informasi Sumber Daya
Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB.
Adapun stasiun hujan terdekat yang
berpengaruh pada lokasi penelitian adalah
Stasiun Gunung Sari.

alat dan bahan
 Pengukuran kedalaman muka air tanah

1. Sumur air milik warga
2. Meteran
3. Kertas kosong
4. Pulpen

 Uji permeabilitas labolatorium
Metode Constant Head Test
1. Satu set alat Constant Head

Permeameter dengan sampel chamber,
diameter 2.5”, tinggi 8”

2. Gelas ukur 100 ml
3. Timbangan dengan ketelitian 0.1 gram
4. Pipa gelas
5. Stop watch
6. Porous stone, diameter 2.47”, tebal 0.5”
7. Jangka sorong

Analisis Data

1. Pengukuran kedalaman muka air tanah.
2. Analisis nilai (k) permeabilitas

labolatorium
3. Analisis data curah hujan
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 Uji konsistensi data curah hujan dengan
menggunakan metode RAPS (Rescaled
Adjusted Partial Sums).

 Analisis curah hujan rerata DAS.
 Analisis distribusi frekuensi untuk

menentukan jenis agihan/distribusi
yang digunakan.

 Uji kecocokan distribusi frekuensi
menggunakan metode Chi-Kuadrat.

 Analisis curah hujan rancangan
menggunakan metode berdasarkan
pada persyaratan jenis distribusinya.

4. Analisis volume andil banjir
5. Analisis volume air hujan yang meresap
6. Analisis volume penampungan
7. Perencanaan sumur resapan

 Sumur resapan berbentuk lingkaran
8. Perhitungan RAB sumur resapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran Kedalaman Air Tanah

Pengukuran kedalaman air tanah ini
dilakukan di tiga titik sumur warga perumahan
Graha Royal pad saat musim hujan. Sehingga
didapatkan tinggi muka air tanah rata-rata
sebesar 3,26 m. (≥  1,5 m. Memenuhi syarat
untuk direncanakannya sumur resapan).

Analisis Nilai Permeabilitas Laboratorium

Dari pengujian di laboratorium, didapatkan
koefisien permeabilitas (k):

k  =
, , , , ,

=
,

= 3,162 cm/jam ≥  2 cm/jam
Memenuhi syarat untuk direncanakannya
sumur resapan.

Analisis Hidrologi

Data Curah Hujan

Data curah hujan yang digunakan
adalah data curah hujan harian dari Stasiun
Gunung Sari dengan panjang data selama 20
tahun yaitu dari tahun (1997-2016). Adapun
data curah hujan tahunan dari Stasiun Gunung
Sari disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Data curah hujan tahunan Stasiun
Gunung Sari

No Tahun Curah
Hujan
(mm)

No Tahun Curah
Hujan
(mm)

1 1997 1037 11 2007 1560

2 1998 865 12 2008 1200

3 1999 1316 13 2009 1025

4 2000 879 14 2010 2282

5 2001 876 15 2011 1284

6 2002 1650 16 2012 1624

7 2003 1827 17 2013 1926

8 2004 1539 18 2014 1178

9 2005 1614 19 2015 1237

10 2006 1691 20 2016 2554

Uji Konsistensi Data Curah Hujan

Dari hasil rekapitulasi data curah hujan
tahunan pada Stasiun Gunung Sari, kemudian
diuji apakah data tersebut konsisten atau tidak.
Data yang tidak konsisten dapat terjadi karena
pergantian alat ukur, perubahan penempatan
alat, dan perubahan lingkungan sekitarnya.
Untuk mengetahui konsistensi data curah hujan
maka digunakan metode RAPS (Rescaled
Adjusted Partial Sums).

Berdasarkan tabel 4.3, dapat
disimpulkan bahwa Sk** maksimum terjadi
pada tahun 2001 dengan nilai 5,164 dan Sk**
minimum terjadi pada tahun 2016 dengan nilai
0,000 dan nilai statisknya ( Q dan R ) konsisten
karena nilai Q berdasarkan hitungan < Q
berdasarkan tabel (90%) dan nilai R
berdasarkan hitungan < R berdasarkan tabel
(90%). 1,033 < 1,105 ( untuk nilai Q ) 1.033 <
1,370 ( untuk nilai R ).

Curah Hujan Rerata Daerah

Perhitungan curah hujan dilakukan
dengan cara memilih curah hujan harian
maksimum yang terjadi dalam satu tahun.
Karena hanya satu pos hujan saja yang
digunakan yaitu stasiun pos hujan Gunung Sari,
sehingga untuk analisis hujan harian maksimum
pada lokasi dikalikan dengan faktor reduksi.
Diketahui bahwa perumahan Graha Royal yang
terletak dikecamatan Gunung Sari memilik luas
0,022 km , maka berdasarkan table 2.1
digunakan faktor reduksi yaitu 0,99.
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Perhitungan curah hujan harian maksimum rerata dengan faktor reduksi disajikan pada tabel
berikut:

Tabel 4.4 Curah hujan harian maksimum rerata dengan faktor reduksi

Analisis Distribusi Frekuensi

Dalam statistik dikenal banyak  jenis
distribusi frekuensi  yang digunakan dalam
hidrologi yaitu agihan Normal, agihan Log
Normal, agihan Gumbel dan agihan Log
Pearson Tipe III.

Berdasarkan dari hasil perhitungan
maka didapatkan nilai:

Cv = 0,23 ;
Cs = 0,499 ;
Ck = 2,638

Dari hasil perhitungan parameter pemilihan
distribusi frekuensi curah hujan pada Tabel 4.6
menunjukan bahwa jenis distribusi yang
digunakan Log Pearson Tipe III.

Uji Kecocokan Distribusi Frekuensi
Uji kecocokan distribusi digunakan

untuk mengetahui apakah persamaan distribusi
probabilitas yang dipilih dapat mewakili
distribusi statistik sampel data yang dianalisis.
Uji kecocokan yang digunakan dalam analisis
adalah uji Chi Kuadrat. Perhitungan dengan

menggunakan uji Chi-Kuadrat disajikan
sebagai berikut.
a. Menghitung jumlah kelas disajikan seperti

di bawah ini :
Jumlah data (n) = 20
Kelas distribusi (K)
K = 1 + 3,3 log n
K = 1 + 3,3 log 20
K = 5,293 ≈ 5 kelas

b. Menghitung derajat kebebasan (Dk)
disajikan seperti dibawah ini :

Dk = K – (P +1)
= 5 – (2 +1)
= 2

X2
cr dengan  α = 5% dan Dk = 2 adalah 5,991

(Tabel nilai kritis untuk Chi-Kuadrat (uji satu
sisi dalam Soewarno, 1995)).

c. Penentuan interval kelas

Ik =
(Nilai curah hujan terbesar - nilai curah hujan terkecil)

n

=
(123,75 - 57,42)20 = 3,32 mm

d. Sebaran Analitis

No. Tahun Tanggal/Bulan

Curah Hujan
Harian

maksimum
(mm)

Curah Hujan Harian
Maksimum dengan

Faktor Reduksi
(mm)

1 1997 19 Feb 90 89,10

2 1998 27 Jul 82 81,18

3 1999 2 Jul 67 66,33

4 2000 2 Apr 58 57,42

5 2001 10 Jan 69 68,31

6 2002 1 Des 125 123,75

7 2003 5 Jan 82 81,18

8 2004 29 Okt 78 77,22

9 2005 22 Okt 110 108,90

10 2006 30 Des 110 108,90

11 2007 25 Des 105 103,95

12 2008 30 Des 64 63,36

13 2009 15 Jan 62 61,38

14 2010 24 Sep 104 102,96

15 2011 23 Nov 77 76,23

16 2012 9 Des 75 74,25

17 2013 30 Jan 79 78,21

18 2014 9 Feb 95 94,05

19 2015 1 Jun 83 82,17

20 2016 10 Des 123 121,17

Jumlah 1720,62
Rata-rata 86,03
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Ef =
n

k
=
20
5

= 4

e. Pembagian interval kelas
Interval kelas I = data terkecil +

(Ef x Ik)
= 57,42+ (4 x 3,32)
= 70,7

Interval kelas II = batas akhir kelas I+
(Ef x Ik)
= 70,7 + (4 x 3,32)
= 83,98

Interval kelas III = batas akhir kelas II+
(Ef x Ik)
= 83,98 + (4 x 3,32)

= 97,26
Interval kelas IV = batas akhir kelas III+

(Ef x Ik)
= 97,26 + (4 x 2,96)

= 110,54
Interval kelas V = batas akhir kelas IV+

(Ef x Ik)
= 110,54 + (4 x 2,96)
= 123,75

Hasil pengujian Chi-Kuadrat disajikan pada
Tabel 4.7

Tabel 4.7 Hasil uji Chi-Kuadrat data curah hujan

Interval Ef Of Of-Ef (Of-Ef)²

0 < X ≤ 70,7 4 5 1 1

70,7< X ≤ 83,98 4 8 4 16

83,98< X ≤ 97,26 4 1 -3 9

97,26< X ≤ 110,54 4 4 0 0

110,54< X ≤ 123,75 4 2 -2 4

Jumlah 20 20 30

Of =  jumlah data curah hujan yang
memenuhi Untuk α =  5%

X2 = ∑ (Of-Ef)2

Ef
n
i=0

X2 =
30
20

= 1,5

1,5 ( ² )   <   5,991 ( ² )
maka dapat disimpulkan bahwa distribusi Log
Pearson Tipe III tersebut dapat diterima.

Curah Hujan Rancangan
Perhitungan curah hujan rancangan

dengan menggunakan metode Log Pearson
Tipe III.

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai
koefisien kepencengan Cs = -0,2 maka dapat
diperoleh besar faktor penyimpangan (k) untuk
kepencengan negatif (Tabel nilai KT distribusi
Log Pearson Tipe III untuk kepencengan
negatif dalam Triatmodjo, 2008) yaitu :

Periode ulang 2 tahun; P = 50% ; k = 0,033
Periode ulang 5 tahun; P = 20% ; k = 0,85
Periode ulang 10 tahun; P = 10% ; k = 1,258
Periode ulang 25 tahun; P = 4% ; k = 1,68
Periode ulang 50 tahun; P = 2% ; k = 1,945
Periode ulang 100 tahun; P = 1% ; k = 2,178

Perhitungan curah hujan rancangan
metode Log Pearson Tipe III dapat dilihat di
bawah ini :

Log XT = Log X + KT x SLogX

XT = Anti Log XT

Periode ulang 2 tahun
Log X2 = 1,935 + (0,033) (0,099) = 1,926

X2 = 84,33 mm
Untuk hasil perhitungan curah hujan rancangan
selanjutnya disajikan pada tabel.

Tabel 4.9 Nilai curah hujan rancangan

Periode Ulang Curah Hujan

(Tahun) (mm)
2 84,33
5 93,32

10 102,32
25 112,2
50 119,67
100 125,89

Perencanaan Sumur Resapan

Perhitungan dan Penentuan Sumur Resapan

1) Sumur resapan
a. Tipe rumah 45/80

 Volume Andil Banjir ( )
R = 84,33 mm/hari ≈
84,33 ltr/m²/hari.

=  0,75

=  0,10C =
( . , ) ( . , )

= 0,46
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= 0,855. . . R
= 0,855. 0,46. 80. 84,33
= 2686,56 liter
= 2,686 m

 Volume air hujan yang meresap
( )

Untuk perhitungan volume air hujan
yang meresap, terlebih dahulu
ditentukan diameter sumur ( )
dan kedalaman rencana sumur
( ).
Direncanakan :

= 0,8 m

= 2,75 m

Durasi hujan efektif ( )

= 0,9. ,
= 0,9. 84,33 ,
= 53,22 menit = 0,88 jam

= luas dinding sumur ( ) + luas
alas sumur ( )

Luas dinding sumur

= . .
= . 0,8 . 3

= 6,908m
Luas alas sumur

= . .
= . . 0,8
= 0,502m

Luas total ( )
= +
= 6,908 + 0,502
= 7,41 m

Diketahui : = 2,461 cm/jam = 0,59
m/hari

= 2 .
= 2 . 0,59
= 1,18 m/hari= . .

=
, . , , . ,,

= 1,096 m/hari

= . .
=
, , . 7,41 . 1,096

= 0,045m
 Volume penampungan ( )

= -

= 2,686 – 0,045
= 2,641m

Maka, H =

=
,,

= 5,527 m

n =

=
, ,

= 1,912 ≈ 2 buah

Dari hasil perhitungan, untuk tipe rumah 45/80
direncanakan 1 buah sumur resapan per satu
rumah. Dengan = 0,8 m dan =
2,75 m.

Hasil perhitungan selanjutnya terdapat pada
tabel 4.10.

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Berdasarkan tabel 4.15 didapatakan
hasil perencanaan sumur resapan yang
ekonomis di masing-masing tipe rumah yakni,
tipe 45/80 dengan diameter
r 1,2 m dan kedalaman 2,5 m, tipe 45/90 dengan
diameter 1,2 m dan kedalaman 2 m, tipe  60/100
dengan diameter 1,2 m dan kedalaman 2,5 m,
dan tipe 90/135 dengan diameter 1,2 m dan
kedalaman 2,5 m.
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Tabel 4.10 Hasil perencanaan dimensi sumur resapan

Tabel 4.15 Hasil analisia biaya sumur resapan di Perumahan Graha Royal.

Tipe
Diameter Kedalaman

Jumlah Biaya ket
(m) (m)

45/80
0.8 2.75 2 Rp   2,530,000.00
1.0 1.75 2 Rp   2,390,000.00
1.2 2.5 1 Rp 2,160,000.00 ekonomis

45/90
0.8 2.5 2 Rp   2,390,000.00
1.0 3.0 1 Rp   2,060,000.00
1.2 2.0 1 Rp   1,920,000.00 ekonomis

60/100
0.8 2.75 2 Rp   2,530,000.00
1.0 1.75 2 Rp   2,390,000.00
1.2 2.5 1 Rp 2,160,000.00 ekonomis

90/135
0.8 3.0 2 Rp   2,670,000.00
1.0 2.0 1 Rp   2,570,000.00
1.2 2.5 1 Rp   2,160,000.00 ekonomis

84,33 R

0.88 T

1.096 Kv

Tipe
Diamete

r H Rencana Ctada
h Vab Av Ah A Vrsp Vstorasi H total

Jumlah
(m) (m) (m) (m²) (m²) (m²) (m)

45/80

0.8 2.75

0.47 2.686

6.908 0.502 7.410 0.045 2.641 5.257 1.912 2

1.0 1.75 5.495 0.785 6.280 0.038 2.648 3.373 1.927 2

1.2 2.5 9.420 1.130 10.550 0.064 2.622 2.319 0.928 1

45/90

0.8 2.5

0.43 2.451

6.280 0.502 6.782 0.037 2.414 4.805 1.922 2

1.0 3.0 9.420 0.785 10.205 0.056 2.395 3.051 1.017 1

1.2 2.0 7.536 1.130 8.666 0.048 2.404 2.126 1.063 1

60/10
0

0.8 2.75

0.49 2.826

6.908 0.502 7.410 0.047 2.779 5.532 2.012 2

1.0 1.75 5.495 0.785 6.280 0.040 2.786 3.550 2.028 2

1.2 2.5 9.420 1.130 10.550 0.067 2.759 2.441 0.976 1

90/13
5

0.8 3.0

0.53 3.076

7.536 0.502 8.038 0.056 3.021 6.012 2.004 2

1.0 2.0 6.280 0.785 7.065 0.049 3.027 3.857 1.928 2

1.2 2.5 9.420 1.130 10.550 0.073 3.003 2.657 1.063 1
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Kesimpulan

Dari hasil survey dan analisis yang
dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil
kesimpulan bahwa :

1. Dari hasil survey kedalaman muka air tanah
di perumahan Graha Royal diperoleh
kedalaman 3,26 m. (>1,5 m. memenuhi
syarat SNI).

2. Dari hasil pengujian permeabilitas tanah
laboratorium didapatkan nilai permeabilitas
2,461 cm/jam. (>2cm/jam. Memenuhi syarat
SNI).

3. Dari Analisa perencanaan dimensi sumur
resapan di perumahan Graha Royal
diperoleh dimensi sebagai berikut:
a. Untuk tipe rumah 45/80 diameter 0,8 m

dengan kedalaman 2,75 m 2 unit,
diameter 1 m dengan kedalaman 1,75 m 2
unit dan diameter 1,2 m dengan
kedalaman 2,5 m.

b. Untuk tipe rumah 45/90 diameter 0,8 m
dengan kedalaman 2,5 m 2 unit, diameter
1 m dengan kedalaman 3 m dan diameter
1,2 m dengan kedalaman 2 m.

c. Untuk tipe rumah 60/100 diameter 0,8 m
dengan kedalaman 2,75 m 2 unit,
diameter 1 m dengan kedalaman 1,75 m
2 unit dan diameter 1,2 m dengan
kedalaman 2,5 m.

d. Untuk tipe rumah 90/135 diameter 0,8 m
dengan kedalaman 3 m 2 unit, diameter 1
m dengan kedalaman 2 m 2 unit dan
diameter 1,2 m dengan kedalaman 2,5  m.

4. Analisis biaya perencanaan sumur resapan di
perumahan Graha Royal didapatkan biaya
yang ekonomis dari rencana dimensi sumur
resapan yakni:
a. Untuk tipe rumah 45/80 diameter 1,2 m

dengan kedalaman 2,5 m, dengan biaya
sebesar Rp. 2.160.000,-00.

b. Untuk tipe rumah 45/90 diameter 1,2 m
dengan kedalaman 2 m, dengan biaya
sebesar Rp. 1.920.000,-00.

c. Untuk tipe rumah 60/100 diameter 1,2 m
dengan kedalaman 2,5 m, dengan biaya
sebesar Rp. 2.160.000,-00.

d. Untuk tipe rumah 90/135 diameter 1,2 m
dengan kedalaman 2,5 m, dengan biaya
sebesar Rp. 2.160.000,-00.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini,
Perumahan Graha Royal memenuhi syarat
kelayakan pembuatan sumur resapan sehingga
perlu adanya sosialisasi dari instansi terkait

kepada masyarakat setempeat agar sumur
resapan dapat diterapkan guna mengatasi
genangan dan kekeringan di perumahan
tersebut.
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