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ABSTRACT
Housing in Malang requires water conservation planning, to promote the environmental
sustainability and avoid the inundation. The purpose of this study is to design a system of water
conservation in housing area by using infiltration well and biopore as part of green infrastructure which
is capable to control rainwater discharge, finalized by the life-cycle cost analyses.
The required data are daily rainfall from three nearby rain stations: Ciliwung, Singosari, and
Tumpang in 2005 - 2014, site map, topographic map, and soil data. The hydrology data is processed
using Log Person Type III method and Rational method to obtain designed discharge. The infiltration
well is designed by Sunjoto’s formula. The number of bio retention hole is determined by considering the
rainfall intensity and soil infiltration rate. The financial feasibility for water conservation is evaluated
through benefit-cost ratio and net present value considering the construction cost, maintenance cost,
depreciation, and value of conserved water.
The data analyses shows that the designed rainfall is 109.224 mm with 5 year time return and
the maximum designed run-off from the houses is 0.01753 m3/sec. The recommended number of green
drainage facilities is 1,306 units of infiltration well with 1 m diameter and 0.6 m - 1.5 m depth, built in
the green space in the back part of the houses. The number of bio retention is 73,815 units in whole
housing area with 10 cm diameter and 1 m depth. They are constructed in the green space in the front
and back garden as well as in the public green space. Total construction cost for green drainage
infrastructure is Rp 15,724,327,112.31 The maintenance costs of the facilities are Rp 10,589.21 and Rp
2,267.78 for one unit infiltration well and bio retention respectively. The amount of conserved water is
0.504 m3/sec. The analysis reveals that the green construction in the target area is feasible in 42
economic life with Rp 36,987,933,974.30 net present value and 1.346 benefit cost ratio in 2058.
Key words: green construction, bio retention, infiltration well, water conservation, cost-benefit analysis
ABSTRAK
Perumahan di Malang membutuhkan perencanaan konservasi air agar kelestarian lingkungan
dapat terjaga dan tidak terjadi genangan air. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk merancang sistem
konservasi air dengan menggunakan sumur resapan dan biopori yang mampu mengendalikan debit air
hujan dengan biaya konstruksi dan pemeliharaan.
Data yang dibutuhkan antara lain data hujan harian dari 3 stasiun hujan terdekat, yaitu Ciliwung,
Singosari dan Tumpang pada tahun 2005 – 2014 untuk mencari curah hujan maksimum, peta topografi
dan data tanah. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan Metode Log Person Type III dan
Metode Rasional untuk mendapatkan debit yang dirancang. Perencanaan dimensi dan jumlah sumur
resapan dihitung dengan rumus Sunjoto. Jumlah biopori ditentukan dengan mempertimbangan intensitas
curah hujan dan laju infiltrasi tanah. Kelayakan finansial untuk konservasi air dievaluasi memalui biaya
manfaat dan nilai sekarang bersih (NPV) yang mengacu pada biaya konstruksi, biaya perawatan,
depresiasi, dan niklai air yang dikonservasi.
Dari hasil analisa dan perhitungan di peroleh curah hujan rancangan sebesar 109,224 mm dengan
kala ulang 5 tahun, limpasan maksimum pada rumah sebesar 0,01753 m3/detik dengan jumlah sumur
resapan sebanyak 1.306 buah, ø 1m dan kedalaman yang bervariasi antara 0,6 m – 1,5 m yang dibangun
di taman belakang rumah. Jumlah biopori adalah 73.815 buah di seluruh wilayah perumahan dengan
diameter 10 cm dan kedalaman 1 m yang dibangun di taman depan dan belakang rumah serta di ruang
terbuka hijau. Total biaya konstruksi adalah Rp 15.724.327.112,31 Biaya pemeliharaan sebesar Rp
10.789,21 dan Rp 2.267,78 untuk satu sumur resapan dan biopori. Jumlah air yang dikonservasi adalah
0,504 m3 / det. Hasil analisa menunjukkan bahwa konstruksi konservasi di daerah studi dilakukan dalam
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42 kehidupan ekonomi dengan nilai bersih sekarang (NPV) Rp 1,366,934,974.30 dan rasio biaya manfaat
(BCR) 1,346 pada tahun 2058.

Kata kunci : infrastruktur hijau, sumur resapan, biopori, konservasi air, analisa biaya-manfaat

PENDAHULUAN
Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi, menyebabkan kebutuhan sarana
perumahan bertambah. Perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan perumahan
secara tidak langsung dapat merusak kawasan resapan air. Disamping itu peningkatan
aliran permukaan dan pengurangan air yang meresap ke dalam tanah, dapat
menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.
Di Kota Malang bagian Utara, sangat banyak perumahan yang dalam masa
pembangunan dan pembebasan lahan. Pengembangan kawasan perumahan ini secara
tidak langsung menimbulkan dampak bagi kondisi daerahnya yang merupakan kawasan
resapan air. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan sulit meresap ke dalam
tanah. Dengan terjadinya peralihan fungsi lahan di daerah tersebut maka kawasan
resapan menjadi semakin sempit, sehingga jumlah air tanah di kawasan tersebut akan
berkurang.
Dengan latar belakang tersebut, diperlukan desain konservasi air dengan
menggunakan sumur resapan dan biopori di perumahan untuk menjaga kelesatarian
lingkungan dan ketersedian air tanah di daerah tersebut. Dalam kajian ini akan dihitung
volume air yang dapat diresapkan ke dalam tanah dan dimensi yang disarankan untuk
fasilitas tersebut. Kelayakan finansial pembangunan infrastruktur ini ditinjau dari segi
keseimbangan antara biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya depresiasi, dan
manfaat dari konservasi air.

METODE PENELITIAN
Desain Sumur Resapan
Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang
digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Sumur
resapan ini kebalikan dari sumur air minum. Konsep dasar sumur resapan pada
hakekatnya adalah member kesempatan dan jalan pada air hujan yang jatuh di atap atau
lahan yang kedap air untuk meresap ke dalam tanah dengan jalan menampung air
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tersebut pada suatu sistem resapan. (Suripin, 2004). Untuk menentukan dimensi sumur
resapan telah dikembangkan beberapa metode yaitu:
Sunjoto (1988), Secara teoritisvolume dan efisiensi sumur resapan dapat dihitung
berdasarkan keseimbangan air yang masuk ke dalam sumur dan air yang meresap ke
dalam tanah (Sunjoto, 1988) dan dapat dituliskan dengan Persamaan 1.
=

.

1−

.

(1)

.

Dimana :
H

= tinggi muka air dalam sumur (m)

T

= Waktu pengaliran (detik)

F

= adalah factor geomterik (m)

K

= Koef. permeabilitas tanah (m/dt)

Q

= debit air masuk (m3/s)

R

= Jari-jari sumur (m)

Hasil analisa pada gambar site layout yang didapatkan dapat diketahui luas tanah
bangunan, luas lahan terbuaka, luas taman, dan kemiringan atap rumah, perhitungan
luas atap yang akan menentukan desain sumur resapan dan biopori.

Desain Biopori
Biopori adalah sebuah sarana kecil untuk penampung air hujan, yang berbentuk
silindris dan dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 – 30 cm,
kedalaman 100 cm. (Brata dan Nelistya, 2008 : 22). Jumlah LRB pada setiap luasan
lahan bisa dihitung berdasarkan rumus berikut :
Jumlah LRB =

(
(

/

)
)

(2)

Analisa Hidrologi
Menurut Suripin (2004 : 34), dalam Statistik dikenal beberapa parameter yang
berkaitan dengan analisa data yang meliputi rata-rata, simpangan baku, koefisien
variasi, dan koefisien skewness seperti disajikan pada Tabel 1. Pada kajian ini, curah
hujan rancangan dihitung dengan Distribusi Log Pearson Tipe III karena syarat
penggunaanya yang luas, di mana koefisien skewness tidak nol.
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Tabel 1. Parameter Statistik Analisis Frekuensi

(Sumber : Suripin, 2004)
Untuk jenis distribusi Log Pearson Tipe III, persamaannya adalah:
log XT = log x +K.s

(5)

Dimana :
XT = hujan rancangan periode T tahun

KT = faktor probabilitas

x

(dari Tabel Reduksi Gauss)

= harga rata-rata sampel

K = faktor probabilitas

s

= standar deviasi (simpangan baku)

Perhitungan intensitas curah hujan di wilayah studi dilakukan dengan
menggunakan rumus Mononobe, yaitu pada Persamaan 7-10.
(7)

=

Dimana :
I

= Intensitas hujan (mm/jam)

R24 = Curah hujan maksimum dalam 24 jam

tc

= Waktu konsentrasi (jam)

(mm) dalam

m

= Tetapan : 2/3

dimodifikasi menjadi curah hujan harian

kaitan dengan kajian ini

(mm)
Waktu konsentrasi diperhitunkan dengan metode Kirpich, dimana :
tc = t0 + td
t0 = (

3.28

(8)
)

.

(9)

td=

(10)

Dimana :
n = angka kekasaran (koefisien L = panjang lintasan aliran di atas permukaan
hambatan)

lahan (m)
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Ls = panjang lintasan aliran di dalam saluran (m)

Metode yang umum digunakan dalam menghitung debit banjir adalah metode
rasional, metode ini hingga sekarang masih digunakan untuk memperkirakan debit
puncak (peak discharge) (Suripin, 2004). Metode ini dijelaskan dengan Persamaan 11.
Q = 0,002778.C.I.A

(11)

Dimana :
Q = Debit banjir maksimum (m3/det)

I = Intensitas hujan rata-rata (mm/jam)

C = Koefisien pengaliran/limpasan

A = Luas daerah pengaliran (Ha)

Penentuan Laju Infiltrasi
Nilai laju infitrasi sangat tergantung pada kapasitas infiltrasi, yaitu kemampuan
tanah untuk melewatkan air dari permukaan tanah secara vertikal (Suripin, 2004 : 49).

Tabel 2. Kapasitas infiltrasi Beberapa Macam Tanah Yang Diperoleh Dari Pengukuran
Lapangan

Sumber : Arsyad (1976), Pengawetan Tanah dan Air, IPB Bogor (dalam Suripin, 2004)

Menururt Suripin (2004 : 307), Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan
untuk sumur resapan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu:
1. Permeabilitas tanah sedang (geluh/lanau, 2,0 - 6,5 cm/jam)
2. Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 6,5 - 12,5 cm/jam)
3. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar 12,5 cm/jam)
Penelitian dilakukan dengan metode survei ke lokasi perumahan, untuk
menetukan kedalaman muka air tanah. Pada daerah perumahan ini dilakukan percobaan
resapan untuk menentukan infiltrasi tanah (laju resapan), infiltrasi tanah tersebut
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digunakan untuk menghitung jumlah biopori yang di butuhkan. Jenis tanah dari hasil uji
sondir digunakan untuk menentukan nilai permeabilitas tanah dan permeabilitas tanah
ini dijadikan dasar perhitungan dimensi sumur resapan yang akan direncanakan dan
menghitung debit air yang akan meresap baik dari sumur resapan dan diopori.

Analisa Biaya dan Manfaat Infrastruktur Hijau untuk Konservasi Air
Konservasi air tanah merupakan suatu konsep perencanaan pembangunan kota
yang mengintegrasikan antara tata guna lahan dengan tata guna air yang diperlukan agar
ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan kota dalam jangka panjang dan
berkelanjutan. Salah satu cara melalui kegiatan konservasi air, yaitu upaya – upaya yang
ditujukan untuk meningkatkan volume air tanah, meningkatkan efisiensi penggunaanya,
dan memperbaiki kualitasnya sesuai dengan peruntukannya (Suripin, 2004).
Nilai manfaat dari sumur resapan dan biopori diambil dari debir resapan
dikalikan dengan 50% tarif dari harga air bersih PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp
1000,- /m3. 50% dari tarif air tersebut diasumsikan karena air yang meresap bukan air
yang siap pakai seperti air bersih PDAM, melainkan air yang meresap tersebut
merupakan air yang masih akan masuk kedalam tanah dan melewati proses yang
panjang untuk menjadi cadangan air tanah.

Kajian Kelayakan Investasi
Menurut Soeharto (2002:97), adapun arus kas proyek (Investasi) yang akan dikaji
meliputi keseluruhan, yaitu biaya pertama, operasi, produksi, pemeliharaan, dan lainlain pengeluaran. Bila ditulis rumusnya akan menjadi:
= ∑

( )
(

)

− ∑

(

)

(

)

(12)

Dimana :
NPV = Nilai sekarang bersih

N

= Umur unit usaha hasil investasi

(c)t

= Arus kas masuk tahun ke-t

I

= Arus pengembalian (rate of return)

(co)t

= Arus kas keluar tahun ke-t

T

= Waktu

Menurut Soeharto (1995:428), dalam mengkaji usulan proyek yaitu dengan NPV
bernilai positif (+), berarti usulan proyek dapat diterima dan semakin tinggi nilai NPV
maka semakin baik atau semakin menguntungkan.
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Untuk mengkaji kelayakan proyek, sering digunakan pula kriteria yang disebut
benefit cost ratio (BCR). Metode BCR digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek
kepentingan umum, yang penekananya ditujukan atas manfaat (Benefit) bagi
kepentingan umum dan bukan keuntungan finansial perusahaan (Soeharto, 1995:433).
Nilai BCR dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:
(

BCR =

=(

)

(13)

)

Menurut Soeharto (2002:104), biaya c pada rumus di atas dapat dianggap sebagai
biaya pertama (cf), sehingga menjadi:
=

(

)

(14)

Dimana :
BCR = Perbandingan manfaat terhadap biaya

(PV)c = Nilai sekarang biaya

(PV) b = Nilai sekarang benefit
Pada proyek-proyek sektor swasta, benefit umumnya berupa pendapatan minus
biaya di luar biaya pertama (misalnya, untuk operasi dan produksi), sehingga rumusnya
menjadi:
( )

=

(15)

Dimana :
R

= Nilai sekarang pendapatan

Cf

= Biaya pertama

(c)op = Nilai sekarang biaya (di luar biaya pertama)
Adapun kriteria BCR menurut Soeharto (1995:433), yaitu BCR > 1, maka usulan
proyek diterima atau layak.

Daerah Studi
Studi penelitian dan perencanaan dilakukan di Malang, yaitu di Perumahan
Araya Malang. Dalam hal ini daerah studi yang digunakan untuk penelitian yaitu
pada pembangunan perumahan Araya Tahap III berada di desa Tirtomoyo
.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Curah Hujan Rancangan
Penentuan jenis distribusi dilakukan dengan menganalisis data curah hujan
maksimum harian yang diperoleh

dengan menggunakan analisis frekuensi.

Hasil

perhitungan disajikan dalam bentuk tabel parameter statistika analisa frekuensi seperti
pada Tabel 1, dengan hasil Xr = 101,1 , Sx = 9,396 , Cs = -1,289 , Ck = 4,210 maka
dapat ditentukan metode distribusi yang dipakai yaitu metode log person Type III
dengan hasil Cs ≠ 0.
Adapun langkah-langkah distribusi Log Pearson Tipe III adalah sebagai berikut:
LogXr = 2,003 , S = 0,043 , Cs = -1,360 , G = 0,8344
Curah hujan rencana dengan periode ulang 5 tahun (X5) diperhitungkan sebagai
berikut:
Log X5 = Log Xr + G x S
Log X5 = 2,003 + 0,8344 x 0.043
Log X5 = 2,0385 X5 = 109,276 mm
Berdasarkan hasil uji kesesuaian distribusi untuk simpangan vertikal dengan
metode Chi-kuadrat dengan Dk = 2, kelas distribusi = 5, α = 5%, maka diperoleh nilai
X2 = 5 < nilai X²cr = 5,991 dan dapat disimpulkan bahwa distribusi Log Person III dapat
diterima. Berdasarkan hasil perhitungan uji kesesuaian distribusi untuk simpangan
horisontal dengan metode Smirnov-Kolmogorov didapatkan nilai P max = 0,227, P
Kritis dengan α = 5% = 0,409, sehingga P max < dari P Kritis maka distribusi
tersebut dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa distribusi Log Person Type III dapat
diterima dan curah hujan rancangan untuk kala ulang 5 tahun adalah sebesar 109,276
mm.

Debit Sumur Resapan
Sumur resapan direncanakan untuk menampung dan meresapkan air hujan dari
talang rumah. Luas daerah yang digunakan dalam penentuan debit rencana resapan ada
4 jenis yaitu 10x20 m, 9x16 m, 8x, 15 m, dan 7x14 m. Tabel 3. adalah hasil perhitungan
debit limpasan untuk rumah dengan 4 (empat) luasan yang berbeda.
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Debit Sumur Resapan

Setelah debit limpasan diperoleh, langkah selanjutnya adalah perhitungan debit
resapan. Gambar 2. adalah hasil perencanaan dimensi sumur resapan. Nilai
permabilitas tanah didapatkan dari literatur yang sudah ada berdasarkan jenis tanah di
daerah kajian. Diketahui jenis tanah di daerah tersebut adalah geluh berliat – lanau maka
nilai permeabilitas tanah = 0,000583 m/detik. contoh perhitungan dimensi sumur
resapan pada rumah dengan luas 10 x 20 m :
1.

Faktor geometrik (F) :
F = 5,5 . R
F = 5,5 . 0,5
F = 2,75

2.

Meghitung kedalaman sumur resapan
H=
H=

.

.

1−e

.

0,0175
−2,75.0,000583
1−e
2,75.0,000583
π. 0,5

H = 1,46 ≈ 1,5 m
3.

Kapasitas sumur resapan
V = ½. .

2.

V = ½ . .0,52.1,5
V = 0,58875 m3
4.

Debit resapan
Qresapan = ½. .

2.K

Qresapan = ½. . 0,52.0,000583
Qresapan = 0,0002289 m3/detik
5.

Waktu penuh sumur resapan
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T = 2571,4285 detik = 42,8571 menit
Tabel 4. Hasil Perhitungan Dimensi dan Debit Resapan Sumur Resapan

Debit Resapan Biopori
Dimensi biopori yang digunakan mengacu pada literatur yang sudah ada yaitu
dengan diameter = 10 cm dan tinggi = 1 m. Diketahui jenis tanah di daerah studi adalah
geluh berliat – lanau, maka laju resapannya adalah 10 mm/jam dalam 1 m2 atau laju
resapan air = 10 liter/jam.= 2,78.10-6 m3/detik. dengan jumlah biopori di perumahan =
73815 buah. Gambar 3. adalah hasil perencanaan dimensi biopori.
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Gambar 2. Contoh Hasil Perencanaan Dimensi Sumur Resapan Untuk Rumah Dengan
Luas 10 x 20 & Gambar 3. Hasil Perencanaan Dimensi Biopori
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Cadangan Air Tambahan
Cadangan air tambahan sebelum adanya sumur resapan dan biopori merupakan
debit resapan yang ada di perumahan. Menggunakan formula Water Balance :
P = Ea + ΔGS + TRO
Dimana :
P

= Presipitasi

Ea

= Evapotranspirasi

ΔGS

= Perubahan groundwater storage (simpanan air tanah)

TRO = Total run off (limpasan permukaan total)
Untuk mencari debit resapan, parameter yang dibutuhkan adalah presipitasi (P) =
8,463 m3/detik, evapotranspirasi (Ea) = 0,587 m3/detik, dan limpasan air hujan pada
daerah kajian dengan prinsip neraca air. Diketahui luas daerah studi adalah 66,91 Ha,
letak 7,98 LS (lintang selatan), hujan rancangan sebesar 109,224 mm/hari dan bersuhu
rata-rata 25,5 C dengan hasil limpasan permukaan sebesar 6,7571 m3/detik. Dengan
perhitungan sebagai berikut :
1.

Menghitung Cadangan Air Tambahan Sebelum Adanya Sumur Resapan
dan Biopori
a.

Presipitasi (P)
R24 = 109,224 mm/hari = 1,09229 m/hari
Luas perumahan = 66,91 Ha = 669160,250 m2
Untuk mencari Presipitasi dalam m3/hari di daerah tersebut maka R24 x
luas perumahan
P = 1,09229 x 669160,250
P = 730882,654 m3/hari = 8,450 m3/detik

b.

Evapotranspirasi Metode blaney-Criddle

=
=

. (

,

)

×

= 0,0311 + 0,240
Dimana :
U

: Evaporanspirasi (mm).

T

: Suhu udara rata-rata bulanan (C).
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K"

: Koefisien tanaman bulanan.

P

: Persontase jam siang bulanan dalam setahun.

Diketahui :
T rata-rata

= 25,5 C

P rata-rata

= 0,27 (sesuai letak 7,98 LS)

Kc

= 1,33 (tabel 2.1 tanaman hijau-pendek)



= 0,0311 + 0,240
= 0,0311.25,5 + 0,240
Kt = 1,033



K = 1,033 x 1,33
K = 1,395



=

,

. ,

(

, .

)

,

= 7,574 mm dalam 1 hari
Untuk mencari evapotranspirasi (Ea) dalam m3/hari di daerah tersebut
maka U x luas perumahan
Ea = 7,574 x 669160,250

Ea = 50,680 m3/hari = 0,587 m3/detik
c.

Debit limpasan air hujan
Q = C.I.A


Koefisien
Perumahan

= 0,75

Taman

= 0,25

Perumahan Araya Malang Tahap III terdiri dari 70% perumahan dan
30% taman, maka :
C = 70% . 0,75 + 30% . 0,25
C = 0,6
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Gambar 4. DAS Perumahan Araya Malang Tahap III



Intensitas
Dengan nd = 0,013 (tabel 2.9)

tc = to + td
nd 
2
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S
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2
0,013 
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0,02 
3
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987 , 247
= 27,424 menit
60  0,6

tc = to + td
tc = 2,243 + 27,424 = 29,666 menit
tc = 0,494 Jam
Intensitas hujan (I)
2

R
I  24
24

 24  3
x 
 tc 
2

109 ,22  24  3
I 
x
 = 60,587 mm/Jam
24
 0,586 

I = 0,0000168 m/s


Debit limpasan
Luas perumahan = 66,91 Ha = 669160,250 m2
Q = 0,6 . 0,0000168 . 669160,250
Q = 6,7571 m3/detik

d.

Debit resapan
P = Ea + ΔGS + TRO
Dimana :
P

= Presipitasi

Ea

= Evapotranspirasi

ΔGS

= Perubahan groundwater storage (simpanan air tanah)

TRO

= Total run off (limpasan permukaan total)

P = Ea + ΔGS + TRO
ΔGS = P - Ea - TRO
ΔGS = 8,463 – 0,587 – 6,7571
ΔGS = 1,1197 m3/detik
2.

Menghitung Cadangan Air Tambahan Sesudah Adanya Sumur Resapan
dan Biopori
Cadangan air tambahan sesudah adanya sumur resapan dan biopori
merupakan nilai total debit resapan dari sumur resapan dan biopori yang ada
di Perumahan Araya Malang Tahap III. Berikut hasil perhitungan jumlah
debit resapan dari sumur resapan dan biopori :
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Tabel 5. Perhitungan Jumlah Debit Resapan Sumur Resapan Dan Biopori

Debit Resapan Total

Jumlah
Sumur
Resapan /
Biopori
Bh

10 X 20
885,00
m
Luas 9 X 16 m
154,00
Luas 8 X 15 m
146,00
Luas 7 X 14 m
121,00
10 X 20
Luas
25665
m
Luas 9 X 16 m
3850
Luas 8 X 15 m
3358
Luas 7 X 14 m
1694
Taman
39248
TOTAL
Luas

Sumur
Resapan

Biopori

Qresapan

Jumlah
Qresapan

m3/detik

m3/detik

0,000228958
0,000228958
0,000228958
0,000228958

0,202628125
0,035259583
0,033427917
0,027703958

0,00000278
0,00000278
0,00000278
0,00000278
0,00000278

0,071291667
0,010694444
0,009327778
0,004705556
0,109022222
0,50406125

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa cadangan air
keseluruhan di Perumahan adalah 1,1197 m3/detik + 0,504 m3/detik = 1,6237
m3/detik.

Biaya Konstruksi dan Pemeliharaan
Perhitungan rencana anggaran biaya merupakan hasil seluruh penjumlahan antara
volume pekerjaan dengan analisa harga satuan yang telah dibuat untuk setiap item
pekrjaan yang sudah dihitung. Perhitungan volume setiap item pekerjaan mengacu pada
gambar DED (detail engineering design) yang sudah dibuat dan direncanakan dan
perhitungan analisa harga satuan pekerjaan untuk biayanya mengacu pada harga satuan
pekerjaan Kota Malang Tahun 2015. Sehingga dari hasil seluruh penjumlahan antara
volume pekerjaan dengan analisa harga satuan diperoleh total biaya sebesar Rp
15.801.018.409,83
Pemeliharaan sumur resapan yaitu dilakukan selama enam bulan sekali dan satu
orang pekerja dalam satu hari dapat melakukan pekerjaan tersebut untuk enam sumur
resapan beserta bangunan pelengkapnya. Sedangkan untuk pemeliharaan biopori yaitu
dilakukan selama dua bulan sekali dengan satu orang pekerja dalam satu hari dapat
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melakukan pekerjaan tersebut untuk 30 biopori. Tabel 6 adalah hasil perhitungan biaya
pemeliharaan sumur resapan dan biopori selama satu tahun.

Tabel 6. Perhitungan Biaya Pemeliharaan Sumur Resapan Dan Biopori
Buah

Harga

Jumlah Biaya

Waktu
Pemelihar
aan

Pembersihan dan
Pemeliharaan
Sumur Resapan
dan Bak kontrol

1306

Rp 10.589,21

Rp 13.829.510,58

6 bulan
sekali

Rp

Galian,
Pembersihan dan
Pemeliharaan
Biopori

7381
5

Rp

Rp167.396.093,75

2 bulan
sekali

Rp 1.004.376.562,48

Uraian Pekerjaan

2.267,78

Biaya Selama 1
Tahun

27.659.021,17

Biaya Depresiasi Sumur Resapan dan Biopori
Biaya depresiasi dihitung dari setiap tahap biaya konstruksi dengan kurun waktu
30 (tiga puluh) tahun dan nilai depresiasi di tahun terakhir sebesar 0%. Dari hasil
perhitungan di biaya depresiasi untuk sumur resapan sebesar Rp71.260.720,88 setiap
tahunnya, dan biaya depresiasi untuk biopori sebesar Rp9.969.052,31 setiap tahunnya.

Menghitung Nilai Manfaat Sumur Resapan dan Biopori
Berikut contoh perhitungan nilai manfaat sumur resapan dan biopori:
a.

Nilai manfaat sumur resapan dalam 1 tahun :
Qresapan 1 sumur resapan dalam 1 tahun

= 7220,43 m3/detik

50% tarif air

= Rp 500,-

Maka nilai manfaat

= 7220,43 x 500
= Rp 3.610.215,-

b.

Nilai manfaat biopori dalam 1 tahun :
Qresapan 1 biopori dalam 1 tahun

= 87,6 m3/detik

50% tarif air

= Rp 500,-

Maka nilai manfaat

= 87,6 x 500
= Rp 43.800,-
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Analisa Finansial
Analisa finansial dilakukan dengan asumsi masa konstruksi dalam 4 tahap dengan
kurun waktu 3 tahun, dan selesai di tahun ke- 12. Selain itu analisa finansial juga
dilakukan dengan asumsi penggunaan bangunan (umur bangunan) selama 30 (tiga
puluh) tahun. Sehingga masa analisa finansial untuk perncanaan konservasi air tersebut
dihitung dari tahun ke- 0 sampai tahun ke- 42 yaitu dari tahun 2016 – tahun 2058.
Nilai pengeluaran total pada tahun ke 30 terdiri dari biaya konstruksi sumur &
LRB yaitu sebesar Rp 15.801.018.559,83 , biaya pemeliharaan yaitu sebesar Rp
29.929.031.925,70 , dan baiaya depresiasi yaitu sebesar Rp 15.793.921.311,93 ,
sedangkan untuk pemasukan berasal dari manfaat sumur & LRB yaitu sebesar Rp
191.311.466.460,00.
Dengan suku bunga rata-rata dari tahun 2005 – 2015 sebesar 6,9%. Dari hasil
analisa selama 30 tahun diketahui bahwa ∑ PV Cash Out yaitu sebesar Rp
(27.410.627.767,72), PV Cash In yaitu sebesar

Rp 64.315.405.267,82 , maka

didapatkan NPV sebesar Rp 36.904.777.500,10 Dari hasil perhitungan tersebut, NPV
yang didapatkan bernilai positif (+), artinya usulan perencaan konservasi air di daerah
studi dapat diterima, dan apabila nilai NPV semakin tinggi maka akan semakin baik
atau semakin menguntungkan.
Diketahui bahwa nilai sekarang benefit sebesar Rp 37.032.993.110,61 dan nilai
sekarang biaya sebesar Rp 27.282.412.157,211. Berikut perhitungan untuk mengkaji
kelayakan konservasi tersebut :
BCR =

(

=(

)
)

BCR =

.

.
.

.
.

.
.

,
.

,

BCR = 1, 346

Gambar 4 Grafik Cash Out, Cash In, dan NPV
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SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu curah hujan rancangan dengan kala ulang 5
tahun sebesar 109,224 mm, Dimensi untuk sumur resapan berbentuk silinder yang dapat
menampung debit limpasan dari atap dengan diameter (D) dan tinggi (h) sebesar D = 1
m dan h = 1,5 m untuk rumah dengan luas 10 x 20 m, D = 1 m dan h = 0,9 m untuk
rumah dengan luas 9 x 16 m, D = 1 m dan h = 0,7 m untuk rumah dengan luas 8 x 15 m,
D = 1 m dan h = 0,6 m untuk rumah dengan luas 7 x 14 m, dengan debit resapan
(Qresapan) sebesar 0,000229 m3/detik untuk semua sumur resapan, dan sumur resapan
tersebut diletakkan di taman belakang pada setiap rumah dan dimensi untuk biopori
yang digunakan yaitu berbentuk silinder dengan diameter (D) = 10 cm dan tinggi (h) = 1
m dengan debit resapan (Qresapan) = 2,78.10-6 m3/detik, dan biopori tersebut dibuat dan
diletakkan pada taman depan, taman belakang pada setiap rumah, dan di area ruang
terbuka hijau dan taman-taman perumahan. Dengan cadangan air tambahan sebelum
adanya sumur resapan dan biopori adalah 1,1197 m3/detik, dan dengan adanya sumur
resapan dan biopori bertambah sebesar 0,504 m3/detik. Sehingga cadangan air tambahan
seluruhnya di perumahan tersebut yang akan meresap yaitu 1,1197 + 0,504 = 1,6237
m3/detik. Biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan konservasi air sebesar Rp
15.801.018.409,83 dan Masa pemeliharaan untuk sumur resapan yaitu 6 (enam) bulan
sekali dengan biaya sebesar Rp10.589,21 untuk 1 sumur dan masa pemeliharaan 2
bulan sekali untuk biopori dengan biaya sebesar Rp 2.267,78 untuk 1 biopori. dan dari
analisa finansial didapatkan nilai positif (+) untuk nilai sekarang neto (NPV) sebesar Rp
36.904.777.500,10. Sehingga usulan perencanaan konservasi air di perumahan tersebut
dapat diterima, dan dari analisa finansial tersebut didapatkan perbandingan manfaat
biaya (BCR) sebesar 1,346 > 1, maka perencanaan konservasi air di daerah studi dapat
diterima atau dapat dinyatakan layak.

SARAN
Sebaiknya perencanaan konservasi air dengan menggunakan sumur resapan dan
biopori menggunakan semua jenis rumah dengan luas yang berbeda-beda untuk
mendapatkan hasil yang lebih maksimal, nilai parameter tanah yang dipaikai dalam
perhitungan harus diuji, supaya hasil yang didapatkan lebih akurat, desain untuk sumur
resapan dibuat dengan macam dan variasi yang berbeda-beda, untuk mendapatkan biaya
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perencanaan yang seminimal mungkin, dan data intensitas hujan untuk setiap jam perlu
diverifikasi supaya hasil yang didapatkan lebih akurat.
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