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ABSTRAK 

 
SITI WULANDARI, 2005. Pemetaan Sebaran Sumur Resapan Di Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang. Program studi Survei dan Pemetaan Wilayah 

jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

 
Kata Kunci ; Pemetaan dan Sebaran Sumur Resapan. 

Penyajian informasi akurat yang terkait dengan keberadaan sumur resapan 
disuatu wilayah sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman bagi pengembangan 
penggelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Salah satu penyajian informasi 
sebaran sumur resapan itu adalah melalui penayangan dalam bentuk peta atau 
informasi yang dikaitkan dengan kondisi geografis suatau wilayah dari 
pelaksanaan pemetaan dengan program Arc View 3.3. 

Permasalahan yang dibahas dalam pelaksanaan survei ini adalah (1). 
Bagaimana pola sebaran sumur resapan di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 
Kabupaten Semarang? (2). Berapa luas total sumur resapan ? (3). Berapa besarnya 
laju infiltrasi sumur resapan? Pelaksanaan survey ini bertujuan; (1). Mengetahui 
pola sebaran sumur resapan (2). Mengetahui total luas sumur resapan (3). 
Mengetahui laju infiltrasi sumur resapan. 

Ruang lingkup dalam pelaksanaan survei ini adalah wilayah RW I 
(Kupang Rengas) dan RW II (Kupang Dukuh) Desa Kupang Kecamatan 
Ambarawa Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam pelaksanaan survei adalah (1). Metode Dokumentasi (2). Pengukuran 
Lapangan. Data yang dikumpulkan di analisa dengan metode analisis keruangan 
menggunakan program Arc View dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan yang dilakukan dengan 
menggunakan program Arc View GIS 3.3 di ketahui pola persebaran sumur 
resapan menggerombol (Cluster Pattern) di dua RW, yaitu RW I (Kupang Rengas) 
dan RW II (Kupang Dukuh), luas total dari 8 sumur resapan sebesar 28 M, 
sedangkan laju infiltrasi sebesar 317, 05 liter/menit. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pelaksanaan survei ini 
adalah (1). Perlu adanya pembuatan dan pembahasan peta sebaran sumur resapan 
secara berkelanjutan, agar lebih memudahkan dalam mengetahui perkembangan 
persebaran sumur resapan yang telah dilakukan (2). Kepada pihak yang 
berwenang (Dinas Pertanian Sub. Dinas Konservasi Tanah dan Air Kabupaten 
semarang) hendaknya diperlukan penambahan banggunan sumur resapan di areal 
permukiman padat penduduk (khususnya Desa Kupang) agar air hujan yang jatuh 
tidak langsung terbuang ke sungai (3). Bagi penduduk Desa Kupang Kecamatan 
Ambarawa Kabupaten Semarang yang belum mempunyai sumur resapan, 
diharapkan dapat membuat sumur resapan sendiri guna pemberdayaan Sumber 
Daya Alam. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Sumber Daya Alam dalam DAS (hutan, tanah dan air) merupakan modal 

pembangunan yang memegang peran penting dalam kehidupan. Oleh karena itu 

didalam pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian. Berbagai 

persoalan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain terjadinya 

erosi, banjir, kekeringan dan kesadaran masyarakat yang rensah tentang pelestarian 

manfaat Sumber Daya Alam (DAS). 

 Air merupakan salah satu kebutuhan pokok dan utama bagi manusia dan 

mahluk hidup. Yakni sejak manusia lahir sampai mati selalu membutuhkan air. 

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling besar dalam mengkonsumsi air di 

bandingkan dengan makhluk hidup lain. Air dapat menjadi orientasi manusia dalam 

memilih tempat tinggal/bermukim. Hal ini dapat dilihat indikator kepadatan 

penduduk dimana daerah yang keberadaan air mudah maka penduduknya padat, 

namun sebaiknya daerah yang sulit akan air penduduknya jarang atau sedikit. 

Keberadaan air sangat penting sekali bagi kehidupan mahluk hidup di muka bumi ini. 

 Air bagi manusia digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti; mandi, 

memasak, minum dan mencuci. Air juga digunakan untuk keperluan lain misalnya; 

perternakan pertanian maupun industri, tumbuhan dan hewan, air sangat penting bagi 

kelangsungan hidup maupun pertumbuhan 
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 Besar kecilnya kebutuhan air tergantung pada jenis , volume  dan fungsi 

dalam kegiatan. Tempat tinggal manusia ditentukan oleh keberadaan air 

dilingkungannya, karena keberadaan air di muka bumi ini untuk masing-masing 

daerah tidak sama. 

  Daerah yang penduduknya sudah maju kebutuhan akan air lebih banyak. 

Contoh untuk membersihkan lantai, menyiram bunga, mencuci mobil dan sebagainya. 

Namun pada daerah yang memiliki penduduk masih sederhana/tradisional kebutuhan 

akan air lebih sedikit. Mereka hanya membutuhkan air untuk mandi, mencuci 

maupun minum. Lain halnya pada masyarakat yang penduduknya bertani, meraka 

akan lebih banyak membutuhkan air untuk pertanian.  

 Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sering kali dibiarkan saja 

melimpas menjadi aliran permukaan tanah sehingga tidak sempat meresap ke dalam 

tanah yang berakibat kurangnya kandungan air tanah, sehingga muncul kekeringan. 

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan antara lain meliputi usaha konservasi tanah dan 

air. 

 Tekanan terhadap Sumber Daya Alam disebabkan oleh pertambahan 

penduduk dengan segala aktivitasnya seperti pengelolaan dan pemanfaatan lahan 

kering untuk permukiman dan bangunan pabrik. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan 

kering yang belum memperhatikan kelas kemampuan lahan dan penerapan tehnik 

konservsi tanah yang baik dan benar, menyebabkan lahan mengalami degradasi, dan 

berubah menjadi lahan kritis (banjir saat musim penghujan dan kekeringan disaat 

musim kemarau). Upaya pemulihan dan mempertahankan fungsi lahan kembali, yang 
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dikenal dengan rehabilitasi dan konservasi tanah, dapat dilakukan melalui pembuatan 

drainase air hujan berwawasan lingkungan atau di kenal dengan “sumur resapan”. 

 Sumur resapan adalah bangunan yang menyerupai sumur gali dengan 

kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh 

diatas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah, dengan 

tujuan mengurangi aliran permukaan, mempertahankan dan menambah tinggi muka 

air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi serta mencegah intruksi air laut dan 

penurunan tanah. (RGNRHL : 2004). 

 Berdasarkan Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Semarang,  Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang mempunyai jenis tanah regosol, struktur  

remah dan tekstur tanahnya pasir lempungan, permukaan air tanah mempunyai 

kedalaman lebih dari 20 meter  serta penutupan banggunan rapat, sehingga lokasi ini 

perlu disosialisasikan penggunaan sumur resapan, sebagai upaya dalam konservasi 

dan rehabilitasi Sumber Daya Air, khususnya air tanah. 

 Pemahaman mengenai persebaran sumur resapan dan efektifitas sumur 

resapan serta pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang, tepatnya di RW I dan RW II Desa Kupang, perlu dibuatkan 

peta persebaran sumur resapan. Melalui peta, suatu informasi tentang  sumur resapan 

akan lebih mudah dipahami dan dimengerti keberadaannya dibandingkan dengan 

tabel-tabel, uraian dan sebagainya.  

 Permasalahan fungsi sumur resapan serta pengelolaan Sumber Daya Air 

tanah dalam dimensi keruangan menjadi lebih efektif apabila didukung dengan bahan 
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yang berupa peta persebaran sumur resapan, maka  keberadaan sumur resapan 

digambarkan dalam suatu peta tematik 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir 

dengan judul : “PEMETAAN SEBARAN SUMUR RESAPAN DI DESA KUPANG 

KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG” dengan alasan sebagai 

berikut ; 

1. Belum adanya peta mengenai persebaran Sumur Resapan di Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2. Peta persebaran sumur resapan di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang dapat memberikan informasi tentang agihan sumur resapan 

yang berguna sebagai bahan dalam menentukan kebijakan 

perencanaan/pengelolaan Sumber Daya Alam di daerah yang bersangkutan. 

 

B. Perumusan Masalaha 

 Permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pola persebaran sumur resapan di Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang ? 

b. Berapa luas total sumur resapan di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang ? 

c. Berapa besarnya laju infiltrasi sumur resapan yang ada di Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang ? 
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C. Tujuan  

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini antara lain : 

1. Mengetahui pola persebaran Sumur Resapan di Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang. 

2.  Mengetahui total  luas sumur resapan. 

3. Mengetahui sebaran laju infiltrasi sumur resapan yang ada di Desa Kupang  

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. 

 

D. Kegunaan Tugas Akhir 

Kegunaan yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan survei  dan pemetaan sebaran 

sumur resapan ini meliputi : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan 

Menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai sebaran sumur resapan dan 

sekaligus sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pola persebaran 

sumur resapan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangan sumur 

resapan di daerah kajian. 

3. Dinas terkait 

a. Hasil Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran   bagi 

pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang dalam mengambil keputusan. 
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b. Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah daerah, khususnya bagi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

dalam pengembangan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). 

 

E. Penegasan Istilah 

  Untuk mempermudah dalam menangkap isi serta mendapatkan gambaran dari 

objek survei ini, beberapa istilah yang perlu di beri batasan adalah: 

  Sumur Resapan adalah bangunan yang menyerupai sumur gali dengan 

kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh 

diatas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah, dengan 

tujuan mengurangi aliran permukaan, mempertahankan dan menambah tinggi muka 

air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi serta mencegah intruksi air laut dan 

penurunan tanah. (Dinas Pertanian Kabupaten Semarang, 2004). 

  Persebaran sumur resapan adalah persebaran tempat-tempat atau lokasi-

lokasi sumur resapan di daerah kajian.  

 Pemetaan merupakan proses, cara perbuatan membuat peta (KBBI, 

1989:678)” 

 Pemetaan dilakukan mengunakan komputer berbasis Sistem Informasi 

Geografi (SIG) dengan software Arc View, pemetaan dilaksanakan setelah dilakukan 

pengumpulan data. 

 

 

 



 

   

7

F. Sistematika Tugas Akhir  

Hasil survei ini di susun dengan menggunakan sistematika yang terdiri dari dua 

bagian yaitu, bagian pendahuluan dan bagian pokok. 

BAB I  Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan     

rumusan masalah, tujuan pelaksanaan survei, manfaat survei dan 

sistematika Tugas Akhir. 

BAB II  Landasan Teori, berisi uraian tentang siklus hidrologi, proses terjadinya 

infiltrasi, faktor penentu infiltrasi, pengukutan infiltrasi, aplikasi praktis 

infiltrasi, sumur resapan dan pemetaan. 

BAB III  Metode Survei, berisi uraian tentang lokasi pelaksanaan survei, tehnik 

pengumpulan data, alat pengumpul data, metode analisis data. 

BAB IV  Hasil analisis/pemetaan.  

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Silkus Hidrologi 

 Asdak (1978) menyatakan bahwa siklus air di bumi di sebut juga daur 

hidrologi atau siklus hidrologi atau hidrology cycle. Siklus Hidrologi merupakan 

rangkaian peristiwa yang terjadi pada air yang jatuh ke bumi sampai diluapkan 

kembali, kemudian jatuh ke bumi lagi (Ward, 1974). Pergerakan air ini terjadi secara 

kontinu dan terus menerus. 

 Siklus hidrologi merupakan suatu sistem yang dinamis tertutup, 

didalamnya terdapat proses dari berbagai komponen presipitasi, evaporasi, 

transpirasi, evapotranspirasi, intersepsi, infiltrasi, perkolasi, simpanan air tanah, aliran 

air permukaan, aliran air bawah tanah, aliran permukaan dan aliran sungai (lihat 

gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Siklus Hidrologi 

  



 

Siklus hidrologi yang lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2, menunjukkan adanya keterkaitan antara proses-proses hidrologi 
yang terjadi dalam sungai 

   

 Proses evaporasi mengakibatkan naiknya uap air ke udara, setelah mengalami 

proses kondensasi awan terbentuk dan menghasilkan presipitasi (hujan). Sebagian 

air hujan yang jatuh ke vegetasi akan diintersepsi  dan ditransportasi karena 

kembali, sebagian air yang jatuh ke tanah mengalami proses infiltrasi dan perkolasi, 

saat kapasitas infiltrasi sudah terpenuhi maka akan terbentuk aliran permukaan, air 

yang mengisi lapisan lengas tanah bergerak ke bawah (perkolasi) dan apabila 

mencapai lapisan permeable akan bergerak horizontal sebagai aliran air tanah. 

 

B. Infiltrasi 

Infiltrasi adalah perjalanan air masuk ke dalam tanah. Perkolasi merupakan 

proses kelanjutan perjalanan air tersebut ke tanah yang lebih dalam. 

 



 Dengan kata lain, infiltrasi adalah perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat 

gaya kapiler (gerakan air ke arah lateral) dan gravitasi (gerakan air ke arah vertikal). 

Setelah keadaan jenuh pada  lapisan tanah bagian atas terlampaui, sebagian dari air 

tersebut 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 infiltasi terjasi ketika intensitas hujan 

melebihi kemampuan tanah dalam menyerap kelembaban tanah. Sebaliknya, apabila 

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

dengan laju curah hujan. Laju infiltrasi umumnya dinyatakan dalam satuan yang sama 

dengan satuan intensitas curah hujan, yaitu milimeter per jam (mm/jam). 

     Air hujan yang masuk ke dalam tanah, dalam batas tertentu, bersifat 

mengendalikan ketersediaan air untuk berlangsungnya proses evapotranspirasi. 

Pemasokan air hujan ke dalam tanah ini sangat berarti bagi kebanyakan tanaman di 

tempat berlangsungnya infiltrasi dan daerah sekelilingnya.  

   Air infiltasi yang tidak kembali lagi ke atmosfer melalui proses 

evapotranspirasi akan menjadi air tanah untuk seterusnya mengalir ke sungai di 

sekitarnya. Meningkatnya kecepatan dan luas wilayah infiltrasi dapat memperbesar 

debit aliran selama musim kemarau yang  penting untuk memasok kebutuhan air 

pada saat kritis tersebut, untuk pengenceran kadar pencemaran air sungai dan 

berbagai keperluan lainnya (Asdak:1978:213). 

 

 

 



1. Proses Infiltrasi 

 Ketika air hujan menyentuh permukaan tanah, sebagian atau seluruh air hujan 

tersebut masuk ke dalam tanah dengan pori-pori yang relatif kecil. Pada tanah 

dengan pori-pori besar, gaya ini dapat diabaikan pengaruhnya dan air mengalir ke 

tanah yang lebih dalam oleh gaya gravitasi, air juga mengalami penyebaran ke 

arah lateral akibat tarikan gaya kapiler tanah, terutama ke arah pori-pori tanah 

yang lebih sempit. Dengan demikian minimal ada tiga proses yang saling tidak 

tergantung dalam proses infiltrasi : 

(1) Proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah. 

(2) Tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah . 

(3) Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain (bawah, samping dan atas).  

Meskipun tidak saling tergantung ke tiga proses tersebut di atas saling terkait 

(Asdak,1978:213). 

 

2. Faktor-faktor Penentu Infiltrasi 

 Proses infiltrasi di pengaruhi beberapa faktor, antara lain, tekstur dan struktur 

tanah, persediaan air awal (kelembaban awal), kegiatan biologi dan unsur organik, 

jenis dan kedalaman seresah, dan tumbuhan bawah atau tajuk penutup tanah 

lainnya.  

 Tanah remah akan memberikan kapasitas infiltrasi lebih besar dari pada  

tanah liat. Tanah dengan pori-pori jenuh air mempunyai kapasitas lebih kecil 

dibandingkan tanah dalam keadaan kering. Keadaan tajuk penutup tanah yang 

rapat dapat mengurangi jumlah air hujan yang sampai ke permukaan tanah, dan 



dengan demikian mengurangi besarnya air infiltrasi. Sementara sistem perakaran 

vegetasi dan seresah yang dihasilkannya dapat membantu menaikkan 

permeabilitas tanah, dan dengan demikian mengurangi besarnya air infiltrasi. 

Secara teoritis, bila kapasitas infiltrasi tanah di ketahui, volume air larian dari 

suatu curah hujan dapat di hitung dengan cara mengurangi besarnya curah hujan 

dengan air infiltrasi ditambah genangan air oleh cekungan permukaan tanah 

(surfacedetention) dan air intersepsi. 

Menurut Asdak 1985, Laju infiltrasi di tentukan oleh : 

a. Jumlah air yang tersedia di permukaan tanah. 

b. Sifat permukaan tanah. 

c. Kemampuan tanah untuk mengosongkan air di atas permukaan tanah. 

 Ketiga unsur tersebut diatas, ketersediaan air (kelembaban tanah) adalah yang 

terpenting karena ia akan menentukan besarnya tekanan potensial pada 

permukaan tanah. Berkurangnya laju infiltrasi dapat terjadi karena dua alasan  

yaitu : 

1.   Bertambahnya  kelembaban tanah. 

2. Kedua aliran air ke bawah tertahan oleh gaya tarik butir-butir       tanah.Gaya 

tarik ini bertambah besar dengan kedalaman tanah, dengan demikian laju 

kecepatan air dibagian tanah yang lebih dalam berkurang sehingga akan 

menghambat masuknya air berikutnya dari permukaan tanah (Asdak, 

1978:214). 



2.  Pengukuran Laju Infiltrasi 

 Menurut Knapp (dalam Asdak,1978:215) menentukan besarnya infiltrasi 

dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Menentukan beda volume air hujan buatan dengan volume air larian pada  

percobaan laboratorium menggunakan simulasi hujan buatan. 

2. Mengunakan alat infiltrometer. 

3. Teknik pemisahan hidrograf aliran dari data aliran air hujan. 

 Infiltrometer merupakan suatu alat yang berupa tabung baja silindris pendek, 

berdiameter besar (atau suatu batas kedap lainnya) yang mengitari suatu daerah 

dalam tanah. Infiltrometer cincin konsentrik  merupakan tipe biasa, terdiri dari 

dua cincin konsentrik yang diteka kedalam permukaan tanah. Karena kedua cincin 

tersebut mengenangi, maka disebut Infiltrometer tipe genangan serta terus 

menerus untuk mempertahankan tinggi yang konstan (jeluk air). 

 Masing-masing penambahan air untuk mempertahankan tinggi yang konstan 

hanya diukur waktu dan jumlah. Cincin bagian luar digunakan untuk mengurangi 

pengaruh batas dari tanah sekitarnya yang lebih kering. Kalau tidak, air yang 

berinfiltrasi juga dapat menyebar secara lateral dibawah permukaan tanah. Pada 

Infiltrometer cincin tunggal pengaruh batas adalah lebih penting untuk cincin-cincin 

dengan diameter yang lebih kecil. Dengan menggunakan Infiltrometer tabung juga 

dapat mencegah aliran lateral, sehingga gerakan air terhambat pada kolom tanah 

dalam tabung. Namun, air dapat berinfiltrasi lebih cepat pada dinding bagian dalam 

tabung dibandingkan pada tanah yang dibatasi didalam tabung (Seyhan Ersin : 1990). 

 



C. Sumur Resapan 

 Sumur resapan adalah banggunan yang menyerupai sumur gali dengan 

kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh 

diatas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah, dengan 

tujuan mengurangi aliran permukaan, mempertahankan dan menambah tinggi muka 

air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi serta, mencegah intruksi air laut dan 

penurunan (RGNRHL : 2004). 

Manfaat sumur resapan : 

1. Dimensi jaringan drainase 

menjadi lebih kecil atau ditiadakan sama sekali. 

2. Bagian rendah kota akan lebih 

aman dari kemungkinan genangan air. 

3. Memperkecil konsentrasi 

pencemaran air. 

4. Mencegah intrusi air laut. 

5. Mempertahankan tinggi muka air 

tanah. 

6. Memperkecil kemungkinan 

banjir. 

7. Melestarikan budaya bangsa 

serta meningkatkan peran serta yang sekaligus membudayakan masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Syarat-syarat lokasi sumur resapan : 



1. Tanah porus 

2. Air tanah dalam (di daerah Recharge Area) 

3. Tanah stabil 

4. Penutupan banggunan rapat (khusus untuk pengisian akuifer bebas) 

1. Konsep Sumur Resapan 

 Sumur resapan pada hakekatnya berupa sistem drainase  dari air hujan yang  

jatuh di atap atau lahan kedap air untuk ditampung pada lapisan tanah. Berbeda 

dengan cara konvensional dimana air hujan dibuang atau di alirkan ke sungai 

terus ke laut, cara ini mengalirkan air hujan ke dalam sumur – sumur resapan 

yang di buat di halaman rumah. Sumur resapan ini merupakan sumur kosong 

dengan maksud kapasitas tampungannya cukup besar sebelum air meresap ke 

dalam tanah. Dengan adanya tampungan, maka air hujan mempunyai cukup 

waktu untuk meresap ke dalam tanah, sehingga pengisian tanah menjadi optimal. 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi sumur resapan : 

1. Luas permukaan penutupan, yaitu lahan yang airnya akan di tampung   dalam 

sumur resapan, meliputi luas atap, lapangan parkir dan perkerasan-perkerasan 

jalan. 



2. Karakteristik hujan, meliputi intensitas hujan, lama hujan, selang waktu  

hujan. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi hujan, makin lama 

berlangsungnya hujan volume sumur resapan yang makin besar.  

Sementara selang waktunya yang  besar dapat mengurangi volume sumur 

yang di perlukan. 

3. Koefisien permeabilitas tanah, yaitu kemampuan tanah dalam melewatkan ait 

persatuan waktu. Tanah berpasir mempunyai koefisien permeabilitas lebih 

tinggi  di bandingkan tanah berlempung. 

 4.  Tinggi muka air tanah. Pada kondisi muka air tanah yang dalam, perlu di  buat 

secara besar-besaran karena tanah benar-benar memerlukan pengisian air 

melalui sumur-sumur resapan. Sebaliknya pada lahan yang muka airnya 

dangkal, pembuatan sumur resapan kurang efektif terutama pada daerah 

pasang surut atau daerah rawa dimana air tanahnya sangat dangkal. 

2. Konstruksi Sumur Resapan 

 Sumur resapan dapat dibuat dari berbagai macam bahan  yang tersedia di 

lokasi. Yang perlu di perhatikan bahwa untuk keamanan, sumur resapan perlu 

dilengkapi dengan dinding. Bahan-bahan yang diperlukan untuk sumur resapan 

meliputi : 

a. Saluran pemasukan atau pengeluaran dapat menggunakan pipa besi, pipa 

pralon, buis beton, pipa tanah liat, atau air pasangan batu. 

b. Dinding sumur dapat menggunakan anyaman bambu, drum bekas, tangki, 

pasangan batu bata atau buis beton. 



c. Dasar sumur dan sela-sela antara galian tanah dan dinding tempat air 

meresap dapat di isi dengan ijuk atau batu kerikil. 

 Untuk memberikan hasil yang baik, serta tidak menimbulkan dampak negatif, 

penempatan sumur resapan harus memperhatikan letak sumur air minum, posisi 

jalan dan rumah umum. 

 

 Jarak minimum sumur resapan dengan banggunan lainnya. 

No    Banggunan  Jarak minimum dengan sumur resapan ( M ) 

1. 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 

Banggunan rumah. 
Batas pemilikan 
lahan/kapling. 
Sumur untuk air 
minum. 
Aliran air (sungai). 
Pipa air minum. 
Jalan Umum. 
Pohon besar. 

3,0 
1,5 

 
10 
 

30 
3,0 
1,5 
3,0 

  Sumber : Cotteral and Horris dalam Kusnaedi 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Hal-hal Yang Perlu Di Perhatikan Dalam Pembuatan Sumur Resapan 

1.  Air hujan yang melalui atap rumah dapat disalurkan melalui talang. 

2.  Sumur resapan di hindarkan dari bekas tempat pembuangan  sampah. 

3.  Di beri tutup tralis agar terhindar dari sampah. 

4.  Tidak di tempatkan di lokasi berlereng curam/mudah longsor. 



5.  Sumur resapan dapat di tempatkan di bawah banggunan, dengan catatan  

penutup harus kuat dan diberi pengaman. 

6. Bahan-bahan yang bisa dimasukkan dalam sumur resapan antara lain :  batu-

batuan, ijuk, arang, pasir. 

D. Analisa Persebaran Sumur Resapan 

 Untuk mengevaluasi penyebaran keruangan gejala geografi, pada sub pasal ini 

akan diketengahkan dua konsep. Konsep yang pertama adalah analisa tetangga 

terdekat (nearest neabour) dan konsep yang ke dua yaitu analisa varian distribusi 

keruangan (variance analysis of spatial distribution). 

      Analisa Tetangga Terdekat  

 Untuk menganalisa berbagai pola penyebaran gejala geografi, kita dapat 

menerapkan analisa tetangga terdekat. Analisa tetangga terdekat ini telah 

dikembangkan oleh P.J. Clark dan F.C. Evans pada studi ekologi tanaman. Metode 

kuantitatip ini membatasi suatu skala yang berkenaan dengan pola-pola penyebaran 

pada ruang atau wilayah tertentu. Pada dasarnya, pola penyebaran itu dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pola bengerombol  (cluster pattern), tersebar 

tidak merata (random pattern), dan tersebar merata (dispersed pattern). 

Pengevaluasian pola-pola ini menggunakan skala R (R Scale). 

 Analisa tetangga terdekat seperti dikemukakan diatas, dapat digunakan untuk 

mengadakan evaluasi pola-pola permukiman, penyebaran sumber daya alam seperti 

penyebaran endapan batu bara, bijih logam, batu kapur dan penyebaran jenis-jenis 

vegetasi. Dengan menerapkan analisa ini, kita akan dapat melakukan studi 

perbandingan berbagai pola dari berbagai gejala geografi pada suatu ruang. Dari 



analisa penyebaran dalam ruang ini, kita akan dapat mengungkapkan berbagai 

karakter dari gejala yang kita pelajari. Kita akan dapat melakukan sintesa lebih lanjut. 

Kita akan dapat mengungkapkan tataguna lahan pada ruang yang bersangkutan 

(Sumaatmadja, 1981:137) 

 

E. PEMETAAN SEBARAN SUMUR RESAPAN DAN LAJU 

INFILTRASI SEBAGAI PETA TEMATIK 

 
 Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang selektif diperkecil dan 

digambarkan pada bidang atau media datar. Melalui peta suatu informasi akan lebih 

mudah dipahami dan dimengerti keberadaannya dibandingkan dengan tabel uraian 

dan sebagainya. Penyajian peta secara lengkap meliputi berbagai informasi tentang 

permukaan bumi diujudkan dalam bentuk peta umum atau peta rupa bumi secara 

parsial atau dengan tema-tema tertentu yang di sebut peta tematik. 

 Peta tematik adalah peta yang memperlihatkan informasi atau data kualitatif 

dan atau kuantitatif dari suatu tema atau maksud atau konsep tertentu dalam 

hubungannya dengan unsur-unsur atau detai-detail topografi yang spesifik sesuai 

dengan tema peta tematik (Lukman Aziz dalam Juhadi dan Liesnoor, 2001:1-7). 

Komponen Peta Tematik 

1. Judul 

Judul peta di sesuaiakn dengan tema peta yang akan dibuat, dan posisi 

judul dapat di ubah-ubah sedemikian rupa sesuai dengan bentuk wilayah serta 

kepentingan tertentu. Judul peta tematik memuat tiga hal yaitu : 

a. Tema peta 



b. Nama lokasi wilayah yang dipetakan 

c. Tahun pembuatan peta 

Tema pada judul peta dibuat sesuai dengan isi peta, informasi dominan 

yang tergambar dalam peta, autaupun data-data statistik yang disimbolisasikan 

dalam peta tematik. Penentuan tema pada peta tematik diutamakan satu macam 

saja yang paling mewakili dan dominan tergambar pada peta tematik. 

Lokasi pada judul peta berupa nama daerah baik wilayah administrasi  

maupun bukan wilayah administrasi yang mencerminkan wialayah yang 

dipetakan sesuai dengan batas wilayah terluar yang digambarkan. Penamaan 

loakasi peta dengan batas wilayah administrasi meliputi lokasi desa, kecamatan, 

kabupaten, dan sebagainya. 

Judul peta memuat informasi yang padat yaitu, memuat tema, lokasi 

daerah dan tahun data yang dibuat, sehingga penulisan harus dirancang seefisien 

mungkin. 

2. Skala Peta Tematik 

Skala adalah perbandingan jarak antar dua titik dipeta dengan jarak 

sebenarnya dari dua titik dipeta. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta, 

akrena dapat digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran 

sebenarnya dipermukaan bumi. 

      Berdasarkan bentuknya ada dua macam skala, yaitu : 

- Skala Angka (Skala Numeris), merupakan skala yang ditampilkan dalam ujud 

besaran angka. Pada pemetaan sebaran sumur resapan menggunakan Skala 



1:12.500 artinya satu cm pada peta sama dengan 12.500 cm atau 0,125 Km 

dilapangan. 

- Skala Garis (Skala Grafis), merupakan skala yang ditampilkan dalam  bentuk 

garis seperti petunjuk pengaris (sebagai satuan cm) dan keterangan skalanya 

dalam Kilometer (sebagai jarak sebenarnya). 

Skala peta tematik umunya menunjukkan referensi ketelitian dari peta 

dasar yang digunakan. Penempatan Skala peta selalu berada didalam bingkai 

peta dan diletakkan dibawah judul peta. 

 

3. Orientasi Peta Tematik 

Orientasi peta adalah suatu tanda petunjuk arah peta, bukan arah mata 

angin. Arah yang ditampilkan pada peta hanya arah utara saja dengan posisi arah 

utara selalu menghadap ke atas, sesuai dengan utara grid (Grid Nort). Bentuk 

orientasi peta pada peta tematik digambarkan secara sederhana saja yaitu bentuk 

anak panah atau bentuk tombak yang panahnya berada diatas dan diberi tanda 

notasi huruf U atau utara, berarti arah utara peta menghadap ke atas. Penempatan 

orientasi peta selalu berada didalam bingkai peta, dengan posisi dibawah skala 

peta atau tempat-tempat yang luang. 

4. Garis Tepi Peta Tematik 

Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi 

informasi peta tematik. Semua komonen peta berada didalam garis tepi peta. 

Komponen yang berada didalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, 

orientasi peta, legenda, sumber peta dan garis lentang dan bujur peta. 



Garis tepi peta terdiri dari empat garis yang berhubungan pada ujungnya 

dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga membentuk bangun 

segi emapat. Garis tepi peta ini dapat didesain dengan ketebalan tertentu, yaitu 

ketebalan sama atau ketebalan berbeda. 

Tebal garis diatur sesuai dengan ukuran kertas peta yang akan dibuat. Peta 

dengan ukuran kecil atau ukuran kerats A4 dapat dibaut garis tepi sebanyak satu 

atau dua garis yang berbeda. 

5. Nama Pembuat Peta Tematik 

Informasi yang berada diluar garis tepi peta terluar hanya informasi 

pembuat peta yang diletakkan pada bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi 

peta terluar. Letaknya pada sisi kanan bagian bawah diluar garis tepi peta. 

Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. 

Nama pembuat peta bukan merupakan komponen pokok peta tetapi merupakan 

informasi pendukung saja. 

Pembuatan peta sebaiknya menuliskan kata-kata disalin, disusun, 

digambar, atau dibuat secara jujur. Membuat peta dengan cara menyalin atau 

ngeblat informasi yang ada tanpa menambahkan atau memasukkan ide dari 

pembuat peta, maka identitas yang ditulis adalah disalin oleh. Apabila pembuat 

peta menggambar peta dengan menambah informasi data lain, maka dapat ditulis 

dengan disusun oleh atau digambar oleh. Kalau peta tersebut dibuat dengan ide 

murni dari pembuat peta, maka dapt ditulis dengan kata dibuat oleh. 

 

 



6. Koordinat Peta Tematik 

Koordinat merupakan salah satu unsur penting, karena koordinat 

menunjukkan lokasi absolut dibola bumi. Koordinat dalam peta tematik ada dua 

yaitu : 

Koordinat Lintang dan Bujur 

Koordinat X dan Y atau UTM (Universal Transverse Mercator) 

7. Sumber Peta Tematik 

Penempatan informasi sumber peta diletakkan sebelah bawah pojok kanan 

atau sebelah bawah pojok kiri atau pojok tengah. Sumber peta dapat terdiri dari 

dua macam sumber yaitu sumber data dan sumber peta. Sumber peta berasal dari 

peta dasar yang digunakan dan sumber data berasal dari data statistik yang 

digunakan. Informasi sumber peta berisi tentang sumber peta atau skala, 

sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data dan tahun data. 

Tahun data mutlak harus dicantumkan karena nilai data selalu mengalami 

perubahan. Peta yang harus mencantumkan sumber data yaitu peta kepadatan 

industri kecil, peta persebaran industri, dan sebagainya. 

8. Legenda Peta Tematik 

Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. 

Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda atau singkatan yang 

dipergunakan pada peta. Peranan legenda peta sangat penting dalam pembacaan 

peta, maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang 

sesuai dan seimbang. 



Penempatan simbol pada legenda peta tematik dikelompokkan menurut 

simbol garis, luasan dan titik supaya penguna peta mudah dalam memahami dan 

membaca peta. Pada pembuatan peta tematik, kenampakan garis seperti batas 

administrasi, sungai atau jalan merupakan kenampakan pokok dan digambar 

terlebih dahulu, maka pada legenda simbol-simbol garis ini didahulukan 

urutannya. 

9. Insert Peta Tematik 

Insert peta tematik : 

Insert perbesaran peta 

Insert lokasi wilayah 

Insert perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas, kegunaannya untuk 

menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Kenampakan pulau tersebut 

pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. 

Pada insrt lokasi wilayah, banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Insert 

lokasi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan 

wilayah yang lebih besar lagi. Pada peta tematik setingkat Desa memerlukan peta 

insert Kecamatan, sehingga dapat diketahui lokasi desa tersebut pada tingkat 

Kecamatan. Pada jenis insert lokasi ini, yang dipentingkan adalah lokasi suatu 

Desa yang tidak dikenal dan diketahui namanya akan dapat diketahui letak Desa 

tersebut pada tingakt kepulauan. 

 

 

10. Layuot Peta 



Layout merupakan sebuah proses menata dan merancang bentuk-bentuk 

property peta, seperti judul peta, legenda, orientasi, dan lain-lain. Lauot sangat 

membantu pengguna peta untuk memperoleh informasi yang akurat. 
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BAB III 
 

METODOLOGI PENULISAN TUGAS AKHIR 
 
 

 
A. Lokasi Survei 

 Survei ini di laksanakan di Desa Kupang  Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten  Semarang. Surveyor memilih lokasi tersebut karena Sumur 

Resapan hanya berada pada RW I dan RW II Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang. 

B. Data dan Tehnik Pengumpulan Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

pengukuran dilokasi survei berupa luas sumur resapan dan besar laju 

infiltrasi, koordinat sumur resapan. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, berupa dokumen atau arsip dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Semarang dan Kantor Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang. Data sekunder  digunakan sebagai data atribut, yaitu berupa 

data curah hujan, data pemilik sumur resapan, data kondisi geologi, 

geomorfologi dan data hidrologi pada lokasi survei.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah: 

a. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan 

data  melalui peningkatan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk 

juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian (Maman Rahman, 1999 

: 96). 

Metode Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan data spasial dan data atribut dari 

instansi terkait untuk mendapatkan data yang relevan. Instansi tersebut 

antara lain Dinas Pertanian Kabupaten Semarang dan Pemerintah 

Kecamatan Ambarawa. 

b.  Pengukuran Lapangan 

 Survei lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian 

langsung  dilapangan untuk mengetahui kebenaran data dilapangan, 

berupa : 

- Pengukuran koordinat sumur resapan dan titik kelurahan  

   berdasarkan UTM (Universal Transerve Mercator). 

- Pengukuran laju infiltrasi. 

C. Alat Pengumpul Data 

Alat-alat laboratorium yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah : 

a. GPS (Global Pocitioning System), alat ini digunakan untuk 

mengetahui letak koordinat lokasi survei. 
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b. Stopwatch digunakan untuk mengetahui waktu penuangan air sampai 

kondisi stady. 

 

D. Metode Analisa Data 

Metode analisa data merupakan pengolahan dan interpretasi data 

untuk dikonsultasikan dengan parameter yang berlaku pada peta yang 

dimaksudkan untuk dilakukan deliniasi ke dalam suatu peta. Metode analisa 

data dalam pelaksanaan survei ini adalah metode analisis deskriptif tetangga 

terdekat yaitu data yang diperoleh melalui obsrvasi dan pengukuran lapangan 

dideskripsikan untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

1. Pengolahan Data Sebaran Sumur Resapan 

  Di dalam melakukan pemetaan sebaran sumur resapan, 

memerlukan data berupa: batas-batas administrasi, jalan, sungai, 

pengeplotan lokasi sebaran sumur resapan, symbol yang ditampilkan 

berupa simbol titik kualitatif, sedangkan data yang digunakan berupa data 

nominal kualitatif. 

 Data yang telah didapatkan diolah mengunakan skala R (R Scale). 

Menurut Sumaatmadja, 1981:137) skala R dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

R =  
N

rP
Er
Ar Σ
=

)2(
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Nilai R ini berkisar di antara nol (0) dengan 2,1491, atau jika 

dijadikan suatu matriks menjadi : 

 0  0,7 1,4 2,1491 

 

I. Pola bergerombol (Cluster Pattern). 

II. Pola tersebar tidak merata (Random Pattern) 

III. Pola tersebar merata (Disparsed Pattern) 

2. Luas Total Sumur Resapan 

 Untuk mengetahui luas total sumur resapan, memerlukan data 

berupa : luas desa, luas setiap sumur dan jumlah sumur yang ada di 

wilayah kajian. 

3. Laju Infiltrasi 

Laju infiltrasi dapat dihitung berdasarkan data lapangan. Menurut 

Asdak:1985, laju infiltrasi dapat dihitung dengan rumus : 

  

 

 

Dimana   F a = Laju Infiltrasi (liter/menit) 

 V = Volume air yang dituangkan (Liter) 

   t   = Waktu (menit) 

 

 

 

Fa  = 
t
v  
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E. Metode Pemetaan 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan  

pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 

persebaran sumur resapan.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan peta persebaran 

sumur resapan : 

1.  Mempersiapkan peta dasar 

Peta topografi yang digunakan sebagai peta dasar, mempunyai skala 

yang lebih besar dari pada peta tematik yang akan dibuat. Pada pemetaan 

sebaran sumur resapan menggunakan peta rupa bumi skala 1:25.000. 

  2.  Membangun tipologi kedalam peta dasar. 

Detail topografi yang digunakan didalam pembuatan peta sebaran 

sumur resapan berupa : 

a).  Grid/UTM 

  Pada peta dasar, grid ini merupakan garis-garis lurus yang saling 

berpotongan dan membentuk sudut tegak lurus (siku-siku). 

Kegunaan grid ini untuk mengetahui dan menentukan koordinat 

titik diatas peta. 

b).  Pola Aliran 

Pola aliran adalah salah satu bagian penting dari peta dasar untuk 

keperluan orientasi. Pola aliran berupa saluran yang disebabkan 

oleh alam yaitu sungai. 
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c).  Bentuk Perhubungan 

Jalan dan jalan kereta api adalah bagian yang sangat penting dalam 

peta dasar untuk keperluan orientasi. Bentuk perhubungan ini 

sangat erat hubungannya dengan masalah aksesbilitas. 

d).  Nama-nama Geografi 

Nama-nama tempat permukiman, sungai, unit administrasi, kontur 

kelurahan, daerah-daerah geografis lainnya dicantumkan dalam 

peta dasar. Sehingga dapat diambil sebagai nama bagian untuk 

digunakan dalam pembauatn peta tematik. 

3.   Labeling (data atribut) 

Didalam pemetaan sumur rseapan menggunakan simbol kwalitatif 

dan kwantitaif. Simbol kwalitatif menyatakan identitas atau melukiskan 

keadaan asli dari unsur, tidak menyajikan besar/jumlah/banyaknya dari 

unsur yang diwakilinya. Simbol kwantatif  berbentuk sungai, jaln, jalan 

kereta api, kantor kelutahan. 

Simbol kwantitatif disamping menyatakan identitas atau melukiskan 

keadaan asli unsur-unsur juga menunjukkan besar/jumlah/banyaknya dari 

unsur yang diwakilinya. Simbol kwantitatif dapat juag berbentuk titik, 

garis dan luas. 

2. Layout peta. 

Layout merupakan sebuah proses menata dan merancang bentuk-

bentuk properti peta. Layout sangat membantu pengguna peta untuk 

memperoleh informasi peta. 
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F. Tehnik Pemetaan Sebaran Sumur Resapan Menggunakan Sofware Arc 

View 

1.  Mempersiapkan View 

Sebelum melakukan digitasi buat folder terlebih dahulu untuk 

menyimpan hasil dari digitasi, misal nama foldernya Peta Sumur Resapan. 

Selanjutnya untuk melakukan input data, view harus disiapkan lebih 

dahulu dengan cara : Buka program Arc View, pilih view pada jendela 

project kemudian klik new. 

Setelah jendela view baru muncul langkah selanjutnya yaitu 

menampilkan peta yang akan didigit dengan cara : 

a. Pilih Add Theme 

b. Cari Sumber data yang akan dibuat sebagai theme baru, misal kita 

ambil peta Desa Kupang TIF. 

c. Setelah memilih sumber data, klik ok. 

d.  Arc View akan menapilkan theme baru pada view 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jendela theme baru pada view 
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2.  Proses Register and Transform 

Setelah view menampilkan theme baru pada view, langkah berikutnya 

yaitu melakukan Register and Transform untuk menempatkan letak posisi 

suatu lokasi yang ditampilkan dalam bentuk koordinat x dan y, langkah 

memanggil Register and Transform yaitu : 

a. Pilih file. 

b. Klik Extention. 

c. Pilih Register and Traaansform. 

d. Klik ok. 

e. Pilih view. 

f. Klik Register and Transform, maka akan muncul jendela Register and 

Transform  yang harus kita isi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jendela Register and Transform  
 

Dalam memasukan Register and Transform kita harus memliki 

minimal empat titik yang memiliki koordinat x dan y.  
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Langkah untuk pengisian Register and Transform yaitu : 

a. Klik View. 

b. Klik Register and Transform. 

c. Pilih titik pertama dengan klik fasilitas Source kemudian isikan 

koordinat x dan y, langkah untuk titik kedua, ketiga, dan keempat 

sama dengan langkah pada titik pertama. 

d. Klik Write World File. 

e. Buka folder penyimpanan kita. 

f. Beri nama file. 

g. Klik ok. 

h. Peta akan muncul dengan koordinat x dan y yang siap didigit. 

3.  Digitasi 

Langkah dalam digitasi meliputi : 

a. Menentukan tipe Feature digitasi 

Tipe feature digitasi dalam Arc View ada tiga yaitu Point, Line 

dan Poligon. Point merupakan tipe digitasi dalam bentuk titik, seperti 

untuk menetukan lokasi suatu obyek maka menggunakan Tipe Feature 

Line. Line merupakan Tipe Feature digitasi garis, digunakan untuk 

membuat jalan, batas wilayah, sungai dan feature lain yang berupa 

garis. Polygon merupakan Tipe Feature digitasi area atau luasan, 

seperti garis. Polygon merupakan Tipe Feature digitasi area atau 

luasan, seperti untuk membuat peta penggunaan lahan, kemiringan 

lereng, peta kesesuaian lahan, dan lain-lain. 
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b. Digitasi peta lokasi sebaran sumur resapan Desa Kupang. 

Langkah digitasinya sebagai berikut : 

(1).  Digitasi Batas Wilayah 

a. Klik view. 

b. Klik new theme 

c. Pilih feature line. 

d. Klik ok, akan muncul jendela penyimpanan digitasi. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Jendela penyimpanan digitasi dalam bentuk shp. 

e. Simpan pada folder penyimpanan dan beri nama file. 

f. Klik ok, maka akan muncul theme baru yang aktif dan siap 

untuk didigit. Theme baru berbentuk misal batas 

kelurahan.shp. 

(2). Digitasi Jalan 

Digitasi jalan menggunakan fasilitas osnap (snaping). 

Apabila snap belum aktip maka aktifkan terlebih dahulu dengan 

cara : 

a. Letakkan pointer dalam jendela view kemudian klik kanan. 

b. Pilih ennable snapping. 
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c. Setelah snap aktif maka jalan bisa kita digit. Theme akan  

berbentuk jalan.shp. 

(3). Digitasi Lokasi Sebaran Sumur Resapan 

a. Klik view. 

b. Pilih New Theme. 

c. Pilih Feature Point 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Jendea Feature Point. 

d. Untuk menentukan letaknya kita berpedoman pada koordinat x  

dan y yang ada disebelah kiri skala peta, jika koordinat x dan y 

tepat maka klikan kursor pada titik tersebut. 

e. Jika digitasi selesai klik theme. 

f. Klik stop editing. 

4.  Tabel 

Langkah-langkah penggunaan tabel yaitu: 

a.    Menampilkan tabel theme 

(1).  Klik theme 

(2).  Klik tabel 

b.   Mengisi data atribut pada tabel 
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Langkah berikutnya yaitu mengisi tabel. Misal untuk tabel lokasi 

persebaran sumur resapan, maka kita harus mengisi atribut dalam 

lokasi sebaran sumur resapan. Tabel secara langsung memunculkan 

kolom id, untuk menambah dan mengisi table langkah berikutnya 

yaitu: 

1) Klik theme. 

2) Klik star editing. 

3) Klik edit. 

4) Klik Add Theme. 

5) Muncul jendela Add Theme, untuk kolom  yang berisi huruf pilih  

string dan kolom yang berisi angka pilih number. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Jendela Add Theme yang akan dipilih untuk  
menambah kolom pada tabel atribut. 

 

6)  Isi jumlah karakter huruf atau angka yang dibutuhkan. 

7)  Klik ok tabel atribut siap diisi. 
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5.  Editing 

Langkah dalam editing meliputi : 

a. Membuka projek yang telah dibuat 

1) Klik file. 

2) Klik open 

3) Klik folder penyimpan 

b. Mengaktifkan mode edit theme 

1)  Klik theme. 

2) Klik start editing. 

3) Klik  feature yang akan diedit. 

6.  Layout Peta 

Langkah-langkah dalam layout peta yang telah dibuat: 

a. Menyiapkan peta yang telah dibuat 

1)  Klik Layout. 

2) Klik Page Setupi,  maka akan muncul jendela Page Setup. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Jendela Pengaturan Page Setup 
 

3) Klik ukuran kertas, misal ukuran A4, Folio. 

4) Klik ukuran layout, misal cm, m, dan lain-lain. 

5) Klik ok. 
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6)  Tampalan peta yang kita buat pada layout dengan klik view frame. 

7)  Klik ok. 

b. Mengedit judul peta 

1)  Klik icon Text. 

2) Tempatkan kursor pada layout, akan muncul jendela berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Jendela Pengisian texs properties 

3)  Isi judul peta. 

4)  Klik ok. 

5)  Untuk mengganti ukuran huruf, aktifkan judul peta kemudian klik  

windows. 

6)  Pilih ukuran. 

7)  Klik ok. 
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c. Mengedit skala 

1) Klik icon Scale Bar Frame. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Jendela Scale Bar Properties 

2) Pilih skala yang akan dibuat. 

3) Secara otomatis skala peta akan muncul, jika kita ingin merubah 

maka pilih perintah user scale maka kita bisa merubah skala peta 

sendiri. 

4) Klik ok. 

d. Mengedit orientasi 

1) Klik icon Nort Arrow, akan muncul jendela orientasi berikut ini. 

 

 

 

 

       

 

Gambar 11. Jendela pemilihan orientasi 

 



 41

2) Pilih bentuk orientasi 

3) Klok ok. 

4) Petunjuk arah pada koordinat berbahasa inggris untuk merubahnya 

aktifkan orientasi. 

5) Klik kanan kemudian pilih simpiply. 

6) Double klik huruf yang akan diganti maka akan muncul jendela 

text. 

7) Ganti hurf penunjuk arah. 

8) Klik ok. 

9) Setelah diganti semua katifkan orientasi. 

10)  Klik kanan. 

11)  Klik Group. 

e. Mengedit Legenda 

1) Klik icon Legend Frame 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Jendela Legend Frame 

2) Pilih legenda peta yang akan kita buat. 

3) Klik ok. 
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f. Memberi Grid 

1) Klik Layout. 

2) Klik Graticules and gridi, maka akan muncul jendela graticulate 

and grid wizard berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Jendela Graticulate and grid wizard 

3) Klik next 

4) Isi Grid Interval 

5) Pilih display grid as tic marks atau line. 

6) Klik next. 

7) Pilih border viewframe atau border graticulate gridi. 

8) Pilih line color. 

9) Pilih line color. 

10) Klik preview. 

11) Klik finish. 
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g. Tampilan Layout 

Contoh tampilan layout administrasi Desa Kupang Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang, dengan menggunakan Software Arc 

View GIS 3.3 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 14. Tampilan Layout 

h. Menyimpan Layout 

Layout bisa langsung kita simpan pada folder penyimpanan satu  

project dengan hasil peta. Untuk menyimpan klik icon save maka 

layout akan tersimpan. 

i. Mencetak Layout 

1) Klik file. 

2) Klik Print. 

3) Klik ok. 

4) Peta akan tercetak dengan layoutnya. 
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Berikut tampilan basis data lokasi sebaran sumur resapan Desa Kupang 

Kecamtan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan software Arc View. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 15. Tampilan Basis Data Sebaran Sumur Resapan Desa  

Kupang Kecamatan   Ambarawa Kabupaten 
Semarang dengan Software Arc View. 

 

G.  Tehnik Pemetaan Laju Infiltrasi Dengan Menggunakan Program Surfer. 

1. Membuka Program Surfer pada komputer yang telah dilengkapi dengan 

program Surfer. Langkah membuka Surfer : 

a. Pilih Start  

b. Program 

c. Pilh Golden Software 

d. Pilih Surver 7.0 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Lembar Plot Surfer 
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2. Memasukkan Data XYZ 

Langkah dalam memasukkan data Worksheet 

a. Pilih lembar Worksheet 

b. Masukkan data lapangan, berupa X,Y,Z 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Lembar Worksheet 

3. Penyimpanan Data XYZ 

Simpan data yang telah dimasukkan pada lembar worksheet. Data 

tersebut akan disimpan dalam bentuk format ASCII dengan ekstensi. Dat. 

Penyimpanan dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Pilih menu File 

b. Pilh Save 

c. Muncul dialog penyimpanan berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Kotak Dialog Penyimpanan Data XYZ 

d. Tentukan tipe file yang diinginkan pada Save File as Type 

e. Beri nama pada baris File Name 

f. Klik OK. 
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4. Ploting 

Langkah dalam ploting data : 

a. Klik Open 

b. Klik directori simpanan data XYZ 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Kotak Dialog Penyimpanan Data Ploting 

5. Memilih Tampilan Post Map  ( Tampilan Peta) 

a. Klik  Map  

b. Klik Post lalu pilih data 

c. Tentukan Opsi yang diinginkan 

d. Klik OK 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19.  Kotak Dialog Post Map 
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6. Tampilan Data XYZ dari Data Laju Infiltrasi 

Contoh tampilan hasil plotting dari data XYZ. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Tampilan Post Map (peta Kontur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMETAAN 

 

Pada bab ini akan mengungkap tentang hasil analisis, yang meliputi pola 

persebaran sumur resapan, luas total sumur resapan dan laju infiltrasi dari sumur 

resapan yang ada di RW I dan RW II Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang. 

1. Gambaran Umum Fisiografis Desa Kupang  

Kondisi fisiografis Desa Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang letak Desa Kupang, kondisi geologi, geomorfologi, tanah, 

hidrologi, dan penggunaan lahan 

a. Letak Desa Kupang 

 Obyek survei mengambil lokasi di Kabupaten Semarang, tepatnya 

di Desa Kupan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Obyek 

penelitian ini mengenai lokasi penyebaran sumur resapan dan laju 

infiltrasi. 

 Desa Kupang memiliki batas-batas sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Doplang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bejalen, 

sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kranggan dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Bawen (lihat Lampiran 11 Peta 

Administrasi hal 61) 
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Secara astronomis Desa Kupang terletak antara  07o 14‘ 49“  LS sampai     

07o 15‘04 “LS dan terletak antara 110o 25‘00 “ BT sampai dengan 

 110o 24‘ 31 “ BT. Berdasarkan letak astronomis sebagaimana tersebut 

dimuka, maka Desa Kupang mempunyai iklim tropis. 

  Jarak Desa Kupang ke pusat pemerintahan Kecamatan Ambarawa 

0,4 Km dan jarak ke pusat Kabupaten 18 Km. (Sumber : Monografi Desa 

Kupang 2003). 

b. Geologi 

 Secara umum struktur geologi Desa Kupang tersusun dari satuan 

Breeksi Vulkanik Ungaran Muda, yaitu terjadi karena keluarnya dari 

dalam magma gunung Ungaran  (Peta Geologi Kabupaten Semarang  

tahun 2003). 

c.  Geomorfologi 

Bentuk morfologi Desa Kupang Kecamatan Ambarawa adalah 

bergelombang karena masih termasuk dalam lereng pegunungan Ungaran, 

dengan rata-rata kemiringan lereng 0-5% (Peta Geomorfologi Kabupaten 

Semarang Tahun 2003). 

           d.   Jenis tanah 

Secara umum jenis tanah yang berkembang di wilayah Desa 

Kupang adalah jenis mediteran coklat (Peta Tanah Kabupaten Semarang 

Tahun 2003). 
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           e.  Hidrologi 

Desa Kupang merupakan daerah hilir dengan kemiringan lereng 

rata 0-5%, air tanah yang ada cukup dalam hingga mencapai 20 meter dari 

permukaan tanah (Peta Hidrologi Kabupaten Semarang Tahun 2003). 

f. Penggunaan Lahan 

Konservasi sumber air tergantung dari pengolahan lingkungan di 

sekitarnya. Penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang sangat 

penting terhadap laju infiltrasi. 

Secara keseluruhan, luas Desa Kupang sebesar 183,60 Ha, dengan 

tataguna lahan di manfaatkan untuk sawah (52,28%) yang terbagi dalam 

kategori sawah dengan irigasi tehnis (27,23%), setengah tehnis (10,89%), 

sederhana (8,71%) dan tadah hujan (5,45%). Pemanfaatan lahan yang lain 

adalah untuk jalan, pasar desa dan pekarangan. Secara rinci perhatikan 

tabel berikut : 
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Tabel. 1. Penggunaan Lahan Desa Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang 

Jenis Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

1.  
 
 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tanah Sawah 
a.  Irigasi tehnis 
b.  Irigasi ½ tehnis 
c. Irigasi sederhana 
d. Tadah hujan 
Tanah Pekarangan 
Jalan  
Sawah dan ladang 
Banggunan Umum 
Permukiman/Perumahan 
Pertokoan/Perdagangan 
Perkantoran 
Pasar 

 
50 
20 
16 
10 
7 

0,007 
0,6 
2 

70,5 
1,5 
5 

             1 

 
26,52 
10,61 
8,48 
5,30 
3,71 
0,03 
0,32 
1,06 
37,40 
1,79 
2,65 
1,53 

 
 Sumber : Data Monografi Desa Kupang 2003  

B. Pola Persebaran Sumur Resapan 

 Berdasarkan peta sumur resapan (Lampiran. 2 ), maka dapat diketahui 

bahwa sumur resapan yang ada di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang hanya dijumpai di dua RW, yaitu RW I (Kupangrengas) 

dan RW II (Kupangdukuh), dengan rincian 6 sumur berada di RW I 

(Kupangrengas) dan 2 sumur di RW II (Kupangdukuh). 

 Berdasarkan analisa tetangga terdekat, maka dapat diketahui pola 

sebaran sumur resapan bergerombol (Cluster Pattern), maka dari itu 

diperlukan penambahan banggunan sumur resapan di Desa Kupang 

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang sehingga mempunyai pola 

persebaran merata (Dispersed Pattern) (Sumaatmadja, 1981:137). 
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 Jarak sumur satu dengan sumur lain rata-rata 258,75 meter,  

keberadaan sumur berada pada daerah yang datar dengan elevasi 474,7 meter, 

maka sedikit banyak sumur tersebut memberikan fungsi yang efektif dalam 

proses infiltrasi atas air hujan yang jatuh di daerah tersebut. Untuk menambah 

simpanan air tanah, maka perlu penambahan sumur resapan yang merata pada 

seluruh wilayah Desa Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang  

(Lampiran 2 ) 

C. Total Luas Sumur Resapan 

Sumur resapan yang ada di Desa Kupang berjumlah 8 sumur yang 

menyebar di dua RW yaitu RW I (Kupangrengas) dan RW II (Kupangdukuh). 

Luas masing-masing sumur resapan.(lihat Tabel 2) 

Tabel.2 Luas Sumur Resapan 

Sumur Luas Sumur ( Panjang x Lebar ) M2 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
3,5 meter2 
3,5meter2 

3,5 meter2 

3,5 meter2 

3,5 meter2 

3,5 meter2 

3,5 meter2 

3,5 meter2 

 
Luas Total 28 meter2 

 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Semarang Tahun 2003  
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 Berdasarkan Tabel.2. di atas dapat diketahui bahwa total lus sumur 

resapan yang ada di RW I (Kupangrengas) dan RW II (Kupangdukuh) seluas 

28 meter2. Luas sumur resapan sebesar 0,15% dari luas Desa, sedangkan 

persentase luas sumur resapan 0,35% dengan luas daerah yang tertutup 

banggunan dan jalan. Jumlah persentase tersebut merupakan nilai yang sangat 

kecil, sehingga perlu adanya penambahan jumlah sumur resapan yang 

bertujuan untuk menambah simpanan air tanah. 

  Menggingat bahwa konsep pembanggunan yang berkelanjutan 

menjadikan konservasi sumberdaya alam sebagai pusat perhatian. Konservasi 

air yang baik yaitu menyimpan air dikala berlebihan, mengunakan sedikit 

mungkin untuk keperluan tertentu yang produktif dikemudian hari. 

D. Laju Infiltrasi Yang Di Hasilkan Sumur Resapan 

Tabel.3 Perhitungan Laju Infiltrasi dengan Menggunkan Simulasi dan Alat 
Berskala 1:5 

Sumur Volume (Liter) Waktu (menit) Laju Infiltrasi (Fa=V/t) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

Rata-rata 

176 
72 
72 
104 
69 
144 
136 
73 
 

105,75 

22’ 10” 

9’ 21” 
9’ 10“ 

13’ 10”  
8’ 56” 

18’ 10” 

17’ 15” 

9’ 30” 

 
13’ 27.75” 

7,96 
7,82 
7,91 
7,99 
8,06 
7,96 
7,93 
7,85 

 
7,92 

Jumlah 8,46 1 jam 47’42” 63,41 

Sumber  : Hasil Pengukuran di Lapangan 
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Dari tabel.3 di atas dapat di ketahui laju infiltrasi yang terjadi pada 8 

sumur sebesar 63,41 liter/menit. Laju infiltrasi yang paling rendah terjadi 

pada sumur 2 sebesar 7,82 liter/menit, sedangkan laju infiltrasi yang paling 

tinggi terjadi pada sumur 5 yaitu sebesar 8,06 liter/menit. 

Pengukuran yang dilaksanakan dengan alat Skala 1 : 5 adalah : 

- Volume air yang masuk sampai kondisi steady rata-rata 8,46    liter. 

- Waktu yang dibutuhkan sampai kondisi steady rata-rata 13’ 27,75” 

- Laju infiltrasi  rata-rata 7,92 liter/menit. 

  Berdasarkan perhitungan yang telah dikalikan dengan skala 1:5, maka 

diketahui laju infiltrasi sebesar 317,05 liter/menit. Jadi apabila didaerah 

tersebut terjadi hujan dengan intensitas 0,57 mm/jam yang berlangsung selama 

1 jam, maka air hujan yang di resapkan kedalam sumur resapan sebesar 3,65% 

(Lampiran 2 ), untuk curah hujan bulanan, maka air hujan yang dapat terserap 

di dalam sumur resapan sebesar 8, 19%(Lampiran 3). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survei dan pembahasan yang meliputi pola persebaran, 

luas total sumur resapan dan laju infiltrasi dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Dari hasil pelaksanaan survei persebaran sumur resapan yang ada di Desa 

Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang di ketahui pola 

persebaran sumur resapan mengerombol (cluster pattern). Dilihat dari 

jumlah sumur resapan yang berada   di RW I (Kupangrengas) sebanyak 6 

sumur dan RW II (Kupangdukuh) sebanyak 2  sumur, dengan jarak rata-

rata antar semur 258,75 meter. 

2. Berdasarkan hasil pengukuran luas sumur resapan yang ada di RW I 

(Kupangrengas) dan RW II (Kupangdukuh) Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang dapat diketahui luas total dari 8 sumur resapan 

sebesar 28 M2, dirasakan masih terlalu kecil, yaitu 0,15% dari total luas 

Desa Kupang atau 0,35% dari luas daerah yang tertutup oleh banggunan 

dan jalan. 

3.  Berdasarkan hasil pengukuran laju infiltasi dengan menggunakan alat yang 

berskala 1 : 5 terhadap 8 sumur resapan dapat di ketahui bahwa laju 

infiltrasi dari sumur resapan sebesar 63,41 liter/menit. Rata-rata setiap 

sumur mempunyai laju infiltasi 39,63 liter/menit. Berdasarkan 

perhitungan diketahui laju infiltrasi sebesar 317,05 liter/menit. Jadi 

apabila di daerah tersebut terjadi hujan dengan intensitas 0,57 mm/jam 
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yang berlangsung selama 1 jam, maka air hujan yang diresapkan melalui 

sumur resapan sebesar 3,63 % 

4. Persebaran sumur resapan yang ada di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Kabupaten Semarang memiliki tingkat keberadaan yang kurang memadai. 

Tingkatan ini diperoleh berdasarkan persebaran dan banyak sedikitnya 

sumur resapan yang ada. Semakin banyak sumur resapan pada daerah 

padat permukiman dan bertanah porus aakan lebih baik karena akan lebih 

banyak air tanah yang tersimpat daripada yang terbuang ke sungai. 

 

B. SARAN 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka surveyor mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Diperlukan adanya pembuatan dan pembahasan peta sebaran sumur 

resapan secara berkelanjutan di Desa Kupang Kecamatan Ambarawa 

Sehingga lebih memudahkan dalam mengetahui perkembangan persebaran 

dari sumur yang telah dibuat, sehingga lebih memudahkan dalam 

melakukan evaluasi dalam penggelolaan Sumber Daya Air (SDA). 

2. Kepada pihak yang berwenang (Dinas Pertanian Sub Dinas Konservasi 

Tanah & Air Kabupaten Semarang) hendaknya diperlukan penambahan 

banggunan sumur resapan di areal permukiman padat penduduk 

(khususnya Desa Kupang) agar air hujan tidak langsung terbuang ke 

sungai. 
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Lampiran 2. Perhitungan Analisis Tetangga Terdekat 

Diketahui  Luas Wilayah : 183, 60 Ha= 18360 M 

       Jarak setiap titik terhadap tetangga terdekat  

       A – B = 20     M 

       B – C = 20     M 

            C – D = 32     M 

      D – E   = 45     M 

       E – F  = 35     M 

       F – G = 39     M 

       G – H = 1190 M 

       H – I = 689   M 

Σ  r = 2.070 

R =  
N

rP
Er
Ar Σ
=

)2(
 

    = 

1836
8

070.2)82(
 

= 0,01  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita dapat menyatakan bahwa pola 

persebaranya adalah bergerombol (Cluster Pattern) 
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Lampiran 3. Perhitungan Persentase Laju Infiltrasi Harian 

Di ketahui Curah hujan : 13,61 mm/hari 

  Laju infiltrasi :  63,41 liter/hari 

  Luas daerah : 183,61 Ha 

    : 183,61 x 100.000 mm2 = 18.316.000 mm2 

Di tanya persentase laju infiltasri dari curah hujan harian ? 

Jawab :  

Laju total = Curah hujan x Luas Wilayah 

  = 13,61mm/hari x 18.316.000 mm2 

  = 249.893.210 mm2/hari 

  =
menitx

mm
6024

210.893.249 2

 

  = 173.536,95 mm2/menit 

  = 
100

/95,536.173 menitliter  

 = 173.536,95liter/menit 

Persentase (%)  = %100x
LajuTotal

rasiLajuInfilt  

 = %100
/37,735.1

/41,63 x
menitliter

menitliter  

 = 3.65 % 
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Lampiran 4. Perhitungan Persentase Laju Infiltrasi Bulanan 

Di ketahui Curah hujan : 182,08 mm/hari 

  Laju infiltrasi :  63,41 liter/hari 

  Luas daerah : 183,61 Ha 

    : 183,61 x 100.000 mm2 = 18.316.000 mm2 

Di tanya persentase laju infiltasri dari curah hujan harian ? 

Jawab :  

Laju total = Curah hujan x Luas Wilayah 

  = 082,08 mm/hari x 18.316.000 mm2 

  = 334.317.880 mm2/bulan 

  =
100

/8805.317.334 bulanliter  

 = 334.317.880 liter/bulan 

Persentase (%)  = %100x
LajuTotal

rasiLajuInfilt  

  = %100
/880.317.334

/41,63 x
menitliter

menitliter  

  = %100
/880.317.334

/41,63 x
bulanliter

bulanliter  

  = 8,19 % 
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Lampiran 5. Perhitungan Penambahan Sumur 

Diketahui = Ada 8 sumur dalam 2 RW 

      Rata-rata laju infiltrasi 7,92 liter/menit dalam 1 sumur 

      Rata-rata volume 8,46 liter dama 1 sumur 

Ditanya            = Dengan penambahan 44 sumur, berapa % air hujan yang dapat 

diserap? 

Jawab             = Dalam 1 desa terdapat 13 RW 

Dalam 2 RW ada 8 sumur, rata-rata 1 RW terdapat 4 sumur,  

maka dalam 1 Desa terdapat 13x4 = 52 sumur 

    Sudah ada 8 sumur, maka perlu penambahan 44 sumur. 

Laju infiltrasi = Laju mula-mula Χ  sumur tambahan Χ   rata-rata laju infiltrasi 

          = 63,41 + (44 Χ  7,92) 

                  = 63,41 + 348,48 

           = 411,89 liter/menit. 

 Laju total      = Curah hujan Χ  Luas Daerah 

           = 182,08 Χ  18.361.000 mm2/bulan 

           = 3.343.170.880 mm2/bulan 

           = 
menit
liter

602430100
880.170.343.3
ΧΧΧ

 

           = 
000.320.4

880.170.343.3  

      = 773,88 liter/menit 

Persentase (%)  = %100x
LajuTotal

rasiLajuInfilt  

  = %100
/88,773
/89,411 x
menitliter
menitliter  

  = 53,22 % 
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