
1 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan jumlah populasi manusia yang terus meningkat tidak sebanding 

dengan kemampuan alam untuk memenuhinya. Hal ini serupa dengan yang 

disampaikan oleh Thomas Robert Malthus di dalam edisi pertamanya “Essay 

Population“ pada tahun 1798. Malthus mengemukakan adanya dua persoalan pokok, 

yaitu bahwa bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia dan nafsu 

manusia tidak dapat ditahan. Bertitik tolak dari teori Malthus yang sangat terkenal yaitu 

bahwa berlipat gandanya penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan berlipat 

gandanya bahan makanan menurut deret hitung, sehingga pada suatu saat akan timbul 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penduduk.  

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah mengalami pertambahan 

penduduk secara kontinyu dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kependudukan dari 

Balai Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, yang tercantum pada Kota Semarang dalam 

Angka tahun 2011 s.d. 2015, berikut adalah jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2014.  1,380,0001,400,0001,420,0001,440,0001,460,0001,480,0001,500,0001,520,0001,540,0001,560,0001,580,0001,600,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,454,594 1,481,6401,506,9241,527,4331,544,3581,559,1981,572,105 1,584,068JumlahPenduduk Tahun  
Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Kota Semarang tahun 2007 - 2014 

 (Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2014) 
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Persebaran penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan yang terdapat di 

Kota Semarang. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kota Semarang di 

setiap tahunnya, terdapat perubahan jumlah penduduk di masing-maasing kecamatan 

seperti yang terdapat di tabel berikut. 

 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan tahun 2007 - 2014 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Mijen 47.154 48.923 51.035 52.711 54.875 56.570 57.887 59.425 

2 Gunungpati 63.192 65.465 68.548 71.174 73.459 75.027 75.885 77.308 

3 Banyumanik 114.631 121.855 122.931 125.909 127.287 128.225 130.494 131.330 

4 Gajah Mungkur 61.147 61.668 62.152 62.413 63.182 63.430 63.599 63.594 

5 Semarang Selatan 85.625 85.591 85.585 85.309 83.133 82.931 82.293 79.939 

6 Candisari 80.561 77.937 80.502 80.224 79.950 79.902 79.706 79.629 

7 Tembalang 122.300 127.008 130.298 133.434 138.362 142.941 147.564 154.692 

8 Pedurungan 160.564 163.562 166.229 171.599 174.133 175.770 177.143 178.444 

9 Genuk 77.196 80.600 83.106 85.877 88.967 91.527 93.439 95.211 

10 Gayamsari 69.613 70.782 73.878 74.748 73.052 73.584 73.745 73.850 

11 Semarang Timur 82.317 81.747 81.301 80.433 79.615 78.889 78.622 77.987 

12 Semarang Utara 125.800 126.765 127.359 127.170 127.417 127.921 128.026 128.110 

13 Semarang Tengah 74.649 74.228 73.564 73.174 72.525 71.674 71.200 70.317 

14 Semarang Barat 158.566 159.425 160.117 159.946 160.112 158.981 158.668 158.480 

15 Tugu 26.454 26.976 27.598 27.846 29.807 30.904 31.279 31.592 

16 Ngaliyan 104.825 109.108 112.721 115.466 118.482 120.922 122.555 124.160 

  Jumlah (jiwa) 1.454.594 1.481.640 1.506.924 1.527.433 1.544.358 1.559.198 1.572.105 1.584.068 
(Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2015) 
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Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk Kota Semarang Menurut Kecamatan tahun 2007 - 2014 

Kecamatan 
Luas 

Daerah 
(km2) 

Kepadatan Penduduk (jiwa / km2) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Mijen 57,55 820 851 887 916 954 983 1.006 1,033 

2 Gunungpati 54,11 1.168 1.210 1.267 1.316 1.358 1.387 1.403 1,429 

3 Banyumanik 25,69 4.463 4.744 4.786 4.902 4.955 4.992 5.080 5,113 

4 Gajah Mungkur 9,07 6.742 6.800 6.853 6.882 6.967 6.994 7.013 7,012 

5 Semarang Selatan 5,93 14.440 14.434 14.433 14.387 14.020 13.985 13.878 13,481 

6 Candisari 6,54 12.319 11.917 12.310 12.267 12.225 12.218 12.188 12,176 

7 Tembalang 44,2 2.767 2.874 2.948 3.019 3.131 3.234 3.339 3,500 

8 Pedurungan 20,72 7.750 7.894 8.023 8.282 8.405 8.484 8.550 8,613 

9 Genuk 27,39 2.819 2.943 3.035 3.136 3.249 3.342 3.412 3,477 

10 Gayamsari 6,18 11.265 11.454 11.955 12.096 11.821 11.907 11.933 11,950 

11 Semarang Timur 7,7 10.691 10.617 10.559 10.446 10.340 10.246 10.211 10,129 

12 Semarang Utara 10,97 11.468 11.556 11.610 11.593 11.616 11.661 11.671 11,679 

13 Semarang Tengah 6,14 12.158 12.090 11.982 11.918 11.812 11.674 11.597 11,453 

14 Semarang Barat 21,74 7.294 7.334 7.366 7.358 7.365 7.313 7.299 7,290 

15 Tugu 31,78 833 849 869 877 938 973 985 995 

16 Ngaliyan 37,99 2.760 2.873 2.968 3.040 3.119 3.183 3.226 3,269 

 Jumlah (jiwa / km2) 373.7 109,757 110.440 111.851 112.435 112.275 112.576 112.791 112.559 
(Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2015) 

 

Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang berbanding lurus dengan 

kebutuhan rumah tinggal sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam rangka 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat Kota Semarang, maka terjadi 

peningkatan jumlah pembangunan dan peralihan fungsi lahan. Penataan lahan menurut 

fungsinya di Kota Semarang sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 sebagaimana 

tercantum pada gambar berikut. 
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Gambar 1.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 

(Sumber : Lampiran III Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011) 
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Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) yang dipublikasikan oleh Kemeterian ESDM 

melalui http://siat.bgl.esdm.go.id/?q=content/peta-cekungan-air-tanah-cat (Gambar 1.4), Kota 

Semarang tergabung dalam Kawasan Cekungan Air Tanah Semarang – Demak. Lebih dari 

80% luasan lahan Kota Semarang merupakan daerah CAT. Cekungan air tanah adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh batasan-batasan geologis yang mengandung satu aquifer atau 

lebih dengan penyebaran luas (Sutandi, 2011). Berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 

2017, cekungan air tanah diartikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, 

dan pelepasan air tanah berlangsung. Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa 

CAT merupakan suatu kawasan tempat meresapnya air ke dalam tanah atau disebut juga 

catchment area. Pada Peta RTRW Kota Semarang sesuai Perda Kota Semarang No. 14 

Tahun 2011, kawasan permukiman terletak di kawasan CAT. Peralihan fungsi lahan terbuka 

menjadi lahan kedap air pada kawasan CAT merupakan salah satu penyebab terjadinya 

kekeringan di musim kemarau. 
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Gambar 1.3. Peta Cekungan Air Tanah Kota Semarang 

( Sumber : http://siat.bgl.esdm.go.id/?q=content/peta-cekungan-air-tanah-cat ) 
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Perubahan luasan fungsi atau penggunaan lahan di Kota Semarang mengalami 

peningkatan dan penurunan semenjak tahun 1999 hingga 2013. Berdasarkan data yang 

tercantum di dalam Kota Semarang Dalam Angka tahun 2011 dan tahun 2014, berikut 

adalah grafik perbandingan penggunaan lahan di Kota Semarang. 

 
Gambar 1.4. Perbandingan Penggunaan Lahan Kota Semarang Tahun 2007 dan 2014 

 (Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2015) 
 

Berdasarkan grafik di atas, terjadi perubahan luasan fungsi lahan sebagai berikut : 

a. Meningkatnya luasan lahan bangunan sebesar 2.370,49 Ha ini tidak dapat 

dipisahkan dengan bertambahnya jumlah perumahan yang mulai menjamur di 

Kota Semarang baik yang terdaftar sebagai anggota REI maupun yang tidak. 

Berdasarkan data REI terdapat 109 perumahan yang terdaftar sebagai anggota 

Real Estate Indonesia (REI) Kota Semarang hingga awal tahun 2015. Salah 

satunya adalah Perumahan The Hill Tamansari yang terletak di Mangunharjo, 

Tembalang, Semarang. 

b. Pengurangan luasan sawah sebesar 575,19 Ha. Tidak semua peralihan fungsi 

lahan sawah menjadi bangunan. Ada sebagian sawah beralih fungsi menjadi 

tegalan (pada Semarang bagian Selatan) karena berkurangnya kesuburan 

sawah dan tidak mencukupinya suplai air irigasi untuk persawahan, sehingga 

lahan tidak lagi memungkinkan untuk ditanami padi. Selain itu pada Semarang 

bagian Utara, sebagian sawah beralih fungsi menjadi tambak karena intrusi air 

laut. Namun memang sebagian besar sawah beralih fungsi menjadi bangunan 

dan permukiman, sebagai contoh pada perumahan Tamansari Majapahit. 
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c. Meningkatnya luasan tambak sebesar 2.724,23 Ha yang merupakan dampak 

dari peningkatan muka air laut yang menyebabkan rob dan intrusi air laut di 

Semarang bagian Utara.  

d. Berkurangnya luasan tegalan sebesar 2.183,55 Ha. Tegalan adalah salah satu 

lahan terbuka yang dapat memperpanjang aliran air ke dalam tanah sebelum 

dialirkan ke laut. Area tegalan terus berkurang dari tahun ke tahun menjadi 

daerah permukiman, sebagai contoh Perumahan The Hill Tamansari, 

Pandanaran Hills, dan Ciputra Grand Festival adalah beberapa dari sekian 

banyak perumahan di Semarang yang dibangun di atas lahan tegalan. 

e. Berkurangnya luas lahan lainnya (hutan, perkebunan) sebesar 2.335,99 Ha. 

Pengurangan lahan hutan dan perkebunan banyak terjadi di daerah Mijen dan 

akan terus meningkat seiring dengan wacana pemindahan pusat pemerintahan 

Kota Semarang ke Semarang bagian Barat. 

Berdasarkan uraian di atas, peralihan fungsi lahan di Semarang dari lahan terbuka 

(sawah, tegalan, hutan, perkebunan) menjadi lahan kedap air (bangunan, tambak) 

sebesar 5.094,72 Ha semenjak tahun 1999 - 2014. Berkurangnya luasan daerah resapan 

dapat menyebabkan terganggunya siklus hidrologi yang mengakibatkan meningkatnya 

aliran air permukaan dan berkurangnya cadangan air bawah tanah.  

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Peningkatan 

jumlah populasi manusia sebanding dengan peningkatan permintaan akan air bersih. 

Berikut grafik yang menunjukkan penggunaan air PDAM dan air sumur di Kota 

Semarang. 05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,00045,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201434,042,026 34,277,257 34,277,257 36,290,343 39,888,897 42,059,153 43,162,544 44,488,536TahunJumlahPenggunaan Air PDAM (m3 )  
Gambar 1.5. Penggunaan Air PDAM Kota Semarang Tahun 2007 - 2014 

 (Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2015) 
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 020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201481,829 91,219 113,723 101,448 103,808 129,793 116,765 116,155TahunJumlahPenggunaan Sumur (KK)  
Gambar 1.6. Jumlah Keluarga yang Menggunakan Air Sumur Tahun 2007 - 2014 

 (Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2011 s.d. 2015) 
 

Sesuai dengan yang tampak pada grafik di atas, terdapat peningkatan kebutuhan 

air PDAM di Kota Semarang setiap tahunnya. Sedangkan jumlah sumur cenderung 

fluktuatif. Penurunan jumlah sumur rumah tangga sangat drastis pada tahun 2013, yaitu 

sebanyak 13.028 sumur tidak berfungsi lagi (sumur kering). Tidak berfungsinya sumur 

merupakan salah satu dampak berkurangnya cadangan air tanah.  

Berdasarkan uraian di atas, pertambahan jumlah penduduk memberi dampak yang 

cukup kompleks bagi kehidupan dan lingkungan. Peralihan fungsi lahan terjadi sebagai 

salah satu upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Semakin banyak jumlah populasi 

manusia, makin banyak kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, 

tidak jarang mengabaikan kemungkinan bencana dan dampak yang akan terjadi. 

sebagai contoh konkrit, peningkatan peralihan fungsi lahan memberikan dampak yang 

cukup besar, yaitu bencana banjir dan tanah longsor pada musim penghujan serta 

kekeringan pada musim kemarau. 

Kurangnya lahan resapan air mengurangi jumlah air yang meresap, sehingga 

terjadi kekurangan cadangan air tanah pada musim kemarau dan bencana banjir pada 

musim penghujan. Banjir terjadi pendangkalan sungai oleh sedimentasi yang terbawa 

bersama aliran air permukaan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas sungai 

sehingga tidak mampu menampung limpasan air yang jumlahnya bertambah. Selain 

menyebabkan pendangkalan pada sungai, sedimentasi juga menyebabkan pendangkalan 

pada muara sungai sehingga proses pengaliran air dari sungai ke laut terhambat. Kedua 
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hal tersebut mengakibatkan air sungai meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya. 

Tingginya aliran air juga menyebabkan tanah longsor.  

Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh sebab itu perlu dilakukan 

konservasi air tanah agar air hujan yang turun ke bumi tidak langsung mengalir ke laut 

tanpa sempat meresap ke dalam tanah dan untuk meminimalisasi terjadinya dampak 

dari peralihan fungsi lahan. Salah satu bentuk konservasi air tanah yang dapat 

dilakukan adalah dengan penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Peningkatan alih fungsi lahan terbuka (area lolos air yang merupakan daerah 

resapan air) menjadi lahan kedap air (permukiman) terlebih lagi pada daerah Cekungan 

Air Tanah merupakan permasalahan yang dialami kota-kota besar di Indonesia sebagai 

dampak peningkatan jumlah penduduk. Namun, apabila kawasan memiliki sistem 

drainase yang berwawasan lingkungan, maka peningkatan aliran air permukaan dan 

penurunan ketersediaan air dalam tanah yang merupakan dampak perubahan fungsi 

lahan ini dapat sedikit teratasi. Sebagai lokasi kajian studi, digunakan Perumahan The 

Hill Tamansari yang terletak di Kelurahan Mangunharjo yang dulunya merupakan 

daerah terbuka.  

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka rumusan permasalahan 

yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah benar bahwa terjadi peningkatan aliran permukaan sebagai akibat dari 

peralihan fungsi lahan di kawasan hulu Sub-sistem Banjir Kanal Timur? 

2. Apakah sistem drainase Kawasan Perumahan The Hill Tamansari sesuai dengan 

kebutuhan drainase kawasan? 

3. Apa dampak yang muncul setelah Perumahan The Hill Tamansari dibangun 

terhadap sistem drainase perkotaan yang sudah ada? 

4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang terjadi 

terhadap sistem drainase perkotaan sebagai akibat pembangunan Perumahan The 

Hill Tamansari? 

5. Berapa banyak air yang dapat diresapkan kembali ke dalam tanah dengan 

penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan? 

6. Bagaimanakah persepsi warga The Hill Tamansari akan pentingnya penerapan 

drainase berwawasan lingkungan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan pengaruh peningkatan peralihan fungsi lahan di kawasan hulu Sub-

sistem Banjir Kanal Timur terhadap peningkatan aliran permukaan di DAS 

tersebut. 

2. Mengetahui sistem drainase pada Kawasan Perumahan The Hill Tamansari sesuai 

atau tidak sesuai dengan kebutuhan kawasan. 

3. Mengetahui dampak yang muncul pada saluran drainase perkotaan sebagai akibat 

pembangunan Perumahan The Hill Tamansari. 

4. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang 

terjadi terhadap sistem drainase perkotaan sebagai akibat pembangunan 

Perumahan The Hill Tamansari. 

5. Mengetahui jumlah air yang dapat diresapkan kembali ke dalam tanah dalam 

rangka konservasi air dengan penerapan sistem drainase berwawasan lingkungan. 

6. Mengetahui persepsi warga The Hill Tamansari akan pentingnya penerapan 

drainase berwawasan lingkungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Memperoleh cara yang tepat sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak yang 

terjadi terhadap sistem drainase perkotaan sebagai akibat pembangunan 

Perumahan The Hill Tamansari.  

2. Bagi penulis, memperdalam pengetahuan dan aplikasi ilmu yang diperoleh selama 

menempuh pendidikan di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. 

3. Bagi pengelola dan warga perumahan, memperkenalkan dan memberikan 

kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan siklus hidrologi dan 

konservasi air dengan menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan pada 

kawasan permukiman. 

4. Bagi pemerintah, sebagai wacana untuk menyusun regulasi terkait dalam rangka 

konservasi air tanah dengan menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan. 
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1.5 Kerangka Pikir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian sebelumnya terkait dengan Kajian Drainase Kawasan berwawasan 

Lingkungan belum ada yang dilakukan dengan lokasi kajian di The Hill Tamansari 

Semarang. Berikut adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan 

dengan drainase berwawasan lingkungan. 
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Tabel 1.3. Daftar penelitian-penelitian terkait Kajian Drainase Kawasan Berwawasan Lingkungan yang pernah dilakukan 

No. Nama Peneliti 
(Tahun) Judul Permasalahan dan Tujuan Metode Penelitian Hasil 

Perbedaan dengan 
penelitian yang akan 

dilakukan 
 

1. 
 
Endah 
Supriyani, M. 
Bisri, dan Very 
Dermawan 
(2012) 

 
Studi Pengembangan 
Sistem Drainase 
Perkotaan 
Berwawasan 
Lingkungan (Studi 
Kasus Sub Sistem 
Drainase Magersari 
Kota Mojokerto) 

 
Permasalahan yang diangkat 
menjadi topic penelitian adalah 
genangan air hujan yang terjadi 
pada Sub Sistem Drainase 
Magersari Kota Mojokerto. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui apakah sistem 
drainase pada Sub Sistem 
Drainase Magersari Kota 
Mojokerto apakah sudah 
berwawasan lingkungan dan 
apakah kapasitas saluran 
drainase sesuai. 

 
Analisis dilakukan dengan 
mengolah data sekunder yang 
diperoleh menggunakan rumus 
hidrologi dan hidrolika. 

 
Sub Sistem Drainase Magersari 
Kota Mojokerto tidak 
berwawasan lingkungan karena 
wilayah studi  dalam kondisi 
75% - 100% kedap air (tertutup 
/ bukan daerah resapan air). 
Kondisi sitem drainase di Sub 
Sistem Drainase Magersari Kota 
Mojokerto  tidak mampu 
menampung  aliran air (baik 
hujan maupun buangan). 
Keberadaan kolam tampungan 
Sinoman I tidak mampu 
menampung kelebihan air untuk 
mengurangi debit bajir. 
 

 
Penelitian yang akan 
dilakukan menghasilkan 
output metode yang tepat 
untuk meminimalisasi dampak 
yang muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan.  

 
2. 

 
Yulia, 
Alfiansyah 
Yulianur, 
Sugianto (2014) 

 
Studi Laju Infiltrasi 
Kawasan dengan 
Menggunakan Lubang 
Biopori Sebagai 
Upaya Penurunan 
Tinggi Genangan dan 
Upaya Konservasi Air 
Tanah 

 
Permasalahan yang diangkat 
menjadi topik penelitian adalah 
meningkatnya peralihan fungsi 
lahan di perkotaan yang 
menyebabkan berkurangnya 
area resapan air. 
 
Bertujuan untuk meningkatkan 
konservasi air tanah dengan 
menggunakan lubang resapan 
biopori. 

 
Pembuatan sampel titik biopori 
di lokasi studi sesuai dengan 
jenis tanahnya pada kondisi pipa 
biopori berlubang dan tidak 
berlubang. Kemudian diamati 
laju Infiltrasi pada masing-
masing kondisi tanah dengan 
menggunakan lubang resapan 
biopori dan tanpa menggunakan 
lubang resapan biopori. 

 
Volume air yang terInfiltrasi 
dengan menggunakan lubang 
biopori pada setiap bulannya 
meningkat hingga 4120 m3 jika 
dibandingkan dengan tidak 
menggunakan lubang biopori. 

 
Penelitian yang akan 
dilakukan tidak mengukur 
Infiltrasi air ke dalam tanah, 
melainkan juga menganalisis 
sistem drainase yang ada. Dan 
juga menghitung jumlah 
bangunan resapan air serta 
mengatur tata letak bangunan 
resapan air untuk 
meminimalisasi dampak yang 
muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan.  
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No. Nama Peneliti 
(Tahun) Judul Permasalahan dan Tujuan Metode Penelitian Hasil 

Perbedaan dengan 
penelitian yang akan 

dilakukan 
 

3. 
 
Reza Wijaya 
Kesuma (2007) 

 
Studi Pemaksimalan 
Resapan Air Hujan 
Menggunakan Lubang 
Resapan Biopori 
Untuk Mengatasi 
Banjir (Studi Kasus : 
Kecamatan Dayeuh 
Kolot Kabupaten 
Bandung) 

 
Permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah 
meningkatnya direct run off 
dan area tertutup yang 
menghambat resapan air hujan. 
 
Tujuan peneitian ini untuk 
memaksimalkan resapan air 
hujan menggunakan lubang 
resapan biopori. 

 
Perhitungan direct run off 
menggunakan metode F.J. 
Mock. 

 
Daerah Kecamatan Dayeuh 
Kolot Kabupaten Bandung 
membutuhkan minimum 42.000 
lubang resapan biopori dan 
maksimum 159.000 lubang 
resapan biopori. 

 
Penelitian yang akan 
dilakukan tidak hanya 
menghitung jumlah lubang 
resapan biopori yang 
dibutuhkan, melainkan juga 
menganalisis sistem drainase 
yang ada. Dan juga 
menghitung jumlah bangunan 
resapan air serta mengatur tata 
letak bangunan resapan air 
untuk meminimalisasi dampak 
yang muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan. 
 

 
4. 

 
Oktian, et al., 
(2012) 

 
Pengaruh Kondisi 
Sistem Drainase, 
Persampahan, dan Air 
Limbah Terhadap 
Kualitas Lingkungan 

 
Permasalahan yang diangkat 
adalah meluapnya Kali 
Semarang pada saat laut pasang 
yang mengakibatkan efek 
backwater sehingga rumah-
rumah dengan elevasi rendah 
mengalami backwater. 
  
Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh 
kondisi sistem drainase, 
persampahan, dan air limbah 
terhadap kualitas lingkungan 
yang semakin menurun di 
kawasan pantai terkait dengan 
program Penyehatan 
Lingkungan Permukiman. 

 
Menganalisis aspek penelitian, 
yaitu institusi, teknis 
operasional, pembiayaan, 
hukum, dan peran serta 
masyarakat. 

 
Solusi penanggulangan yang 
terkait dengan program 
Penyehatan Lingkungan 
Pemukiman dapat segera 
direalisasikan di Kelurahan 
Kuningan. Perlu adanya 
pengawasan baik dari perangkat 
RW maupun Pemerintah Kota 
Semarang agar program yang 
telah dilaksanakan memberikan 
hasil yang optimal. Pengawasan 
pelaksanaan izin dan pajak 
pengambilan air bawah tanah 
perlu diperketat oleh Pemerintah 
Daerah Kota Semarang. 

 
Penelitian yang akan 
dilakukan menghasilkan 
output metode yang tepat 
untuk meminimalisasi dampak 
yang muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan.  
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5. Indriatmoko, 

Robertus 
Haryoto, 2010 

Penerapan Prinsip 
Kebijakan Zero Delta 
Q Dalam 
Pembangunan 
Wilayah 

Permasalahan yang diangkat di 
dalam tulisan aini adalah 
dampak yang timbul sebagai 
akibat peralihan fungsi lahan 
dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan manusia. 
 
Tujuan pembahasan ini adalah 
untu membicarakan tentang 
kebijakan zero delta Q, 
membahas prinsip pencegahan 
banjir, penerapan kebijakan 
zero delta Q dalam bentuk 
penerapan yang dikaitkan 
dengan permohonan IMB 

Analisis dilakukan mengkaji 
kondisi kota Jakarta dan 
peraturan-peraturan yang terkait 
dengan zonasi tata guna lahan.  

Upaya pemerintah hingga saat 
ini untuk menanggulangi banjir 
yang selalu terjadi di Jakarta 
pada musim penghujan, namun 
lebih dibutuhkan peran serta 
masyarakat. Salah satunya 
adalah dengan menggalakkan 
pembuatan biopori, sumur 
resapan di setiap persil 
bangunan, dan menggunakan 
sungai sebagai fungsinya. 

Penelitian yang akan 
dilakukan menghasilkan 
output metode yang tepat 
untuk meminimalisasi dampak 
yang muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan.  

6. Juliandari, 
Murti, et al., 
2012 

Efektivitas Lubang 
Resapan Biopori 
Terhadap Laju 
Resapan (Infiltrasi) 

Permasalahan yang mendasari 
penelitian ini adalah banyaknya 
sampah di Desa Amboyo yang 
tidak dikelola dengan baik, dan 
jenis tanah uang memiliki 
permeabilitas lambat. Sehingga 
pada musim penghujan air yang 
mengalir di atas permukaan 
tanah akan mengikis hara tanah 
dan berakibat semakin 
banyaknya Infiltrasi air hujan. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan 
kemampuan tanah dalam 
meresapkan air hujan melalui 
teknologi pengendalian aliran 
permukaan dengan sistem 
biopori. 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengujian 
laboratorium sifat fisik tanah, 
pengukuran laju Infiltrasi 
selama 1 bulan dengan interval 
1 minggu menggunakan pipa 
peralon 4 inch sepanjang 80 cm 
dengan menggunakan metode 
Horton. 

Hasil pengukuran laju Infiltrasi 
pada tanah lempung-lanau tanpa 
biopori adalah 1,69 mm/menit. 
Dengan menggunakan pipa 
berlubang terjadi kenaikan 
Infiltrasi pada minggu ke-2 dan 
ke-4 sebesar 4,9 mm/menit. 

Penelitian yang akan 
dilakukan untuk menentukan 
jumlah titik yang diperlukan 
dan perletakannya di lokasi 
kegiatan. Dengan output 
metode yang tepat untuk 
meminimalisasi dampak yang 
muncul sebagai akibat 
pembangunan kawasan 
perumahan dengan 
menerapkan sistem drainase 
berwawasan lingkungan. 
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