
SKRIPSI 

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH BELL SIPHON 

TERHADAP PENANGGU LANGAN LIMPASAN AIR HUJAN 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Melakukan Penelitian  

Program Studi Strata 1 (S1) pada Jurusan Teknik Sipil Prodi Pengairan 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh: 

NUR ABDUL QADIR JAELANI AL AMIN. S          105 81 2473 15 

A. ABD. RAHMAN M          105 81 2556 15 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK PENGAIRAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHMMADIYAH MAKASSAR 

2022 



 

ii 
 

 

 

  



 

iii 
 

 

  



 

iv 
 

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH BELL SIPHON 

TERHADAP PENANGGULANGAN LIMPASAN AIR HUJAN 

 
Nur Abdul Qadir Jaelani Al Amin. S 

1
, A. Abd. Rahman M 

2
| Mahmuddin 

3
, Muh. Amir Zainuddin 

4 

1,2,3,4 
Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 

1
Email : jaelanialamin@gmail.com 

2
Email :  abdrahman.ar380@gmail.com 

Abstrak 

Limpasan air hujan yang berlebihan dapat membuat badan sungai tidak stabil sehingga memicu terjadinya 

banjir, erosi dan sedimentasi, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka penanggulangan sedimentasi 

hasil limpasan air hujan dimulai dari hulu tepatnya pada daerah terasering. Maka dari itu penelitian ini akan 

melakukan eksperimental pada bidang terasering,  dengan mengkombinasikan terasering dengana alat Bell 

Siphon. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian eksperimental. Adapun yang 

mendasari penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh Bell Siphon terhadap tinggi muka air dan Bagaimana 

pengaruh Bell Siphon terhadap volume sedimen. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

Bell Siphon terhadap tinggi muka air dan Untuk mengetahui pengaruh Bell Siphon terhadap volume 

sedimen. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu, instrument model flume (Uji Laboratorium). 

Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis metode yaitu, metode dengan menggunakan Bell Siphon dan metode 

tanpa menggunakan Bell Siphon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, volume sedimen pada lereng datar 

menggunakan bell siphon 10 cm, pada waktu hujan 5 menit volume sedimen sebesar 495.83 cm³, pada 

waktu hujan 15 menit volume sedimen sebesar 963.33 cm³, dan pada waktu hujan 25 menit volume 

sedimen sebesar 1430.83 cm³. Dan untuk lereng datar tanpa Bell Siphon di dapatkan volume sedimen pada 

hujan 5 menit sebesar 170 cm³, pada hujan 15 menit volume sedimen sebesar 255 cm³, dan pada hujan 25 

menit volume sedimen sebesar 340 cm³.  

Kata Kunci : Bell Siphon,  Limpasan Air Hujan, Terasering,  

Abstract 

Excessive rainwater runoff can make the river body unstable so that it triggers flooding, erosion and 

sedimentation, to prevent this from happening, the management of sedimentation resulting from rainwater 

runoff starts from upstream, precisely in the terracing area. Therefore, this research will conduct 

experiments in the field of terracing, by combining terracing with a Bell Siphon tool. From this description, 

the writer is interested in conducting experimental research. As for what underlies this research, namely 

how the influence of the bell siphon on the water level and how the influence of the bell siphon on the 

volume of sediment. The purpose of this study was to determine the effect of the Bell Siphon on the water 

level and to determine the effect of the Bell Siphon on the volume of sediment. The method used in this 

study is the instrument model flume (Laboratory Test). In this study, 2 types of methods were used, namely, 

the method using the Bell Siphon and the method without using the Bell Siphon. The results showed that, 

the volume of sediment on flat slopes using a bell siphon 10 cm, during 5 minutes of rain the sediment 

volume was 495.83 cm³, during 15 minutes of rain the sediment volume was 963.33 cm³, and during 25 

minutes of rain the sediment volume was 1430.83 cm³. And for flat slopes without Bell Siphon, the 

sediment volume in 5 minutes of rain is 170 cm³, in 15 minutes of rain the sediment volume is 255 cm, and 

in 25 minutes of rain the sediment volume is 340 cm. 

Keywords : Bell Siphon, Rain Water Run Off, Terraces 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Hujan yang jatuh pada daerah aliran sungai dapat menyebabkan 

terjadinya, limpasan permukaan, erosi dan pengikisan permukaan tanah. 

Kejadian ini berpotensi terjadinya kerusakan lahan dan peningkatan 

produksi sedimenntasi terhadap aliran sungai.  

Sedangakan sungai merupakan sumber air permukaan yang di 

manfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas sungai 

akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan 

sungai dan faktor alam, kerusakan sungai diakibatkan oleh dua faktor 

utama yaiu gerusan dan sedimentasi. 

Limpasan permukaan adalah aliran air yang mengalir diatas 

permuakaan tanah yang mengangkut beberapa bagian tanah. Ini terjadi 

akibat ketidak mampuan tanah untuk menginfiltrasi air hujan yang turun, 

saat kecepatan infiltrasi terpenuhi lalu air akan mengisi permukaan tanah 

yang lebih rendah. Setelah permukaan tanah yang lebih rendah penuh air, 

maka air lalu mengalir di atas permukaan tanah. 

Erosi yaitu peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-

bagian tanah dari suatu tempat ketempat lain oleh media alami. Pada 

peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis 

dan terangkut yang kemudian diendapkan ditempat lain. Pengikisan dan 
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pengangkutan tanah tersebut terjadi oleh media alami, yaitu air dan angin 

(Arsyad, 2010). 

Faktor gerusan dan sedimentasi akan berdampak yang dapat 

menyebabkan aliran sungai terganggu sehingga meningkatkan aliran 

permukaan, permukaan air tanah jadi menurun dan lahan kedap air 

menjadi luas. Sehinnga hasil sedimentasi yang terbawa aliran sungai dari 

hulu kehilir itu kemudian diendapkan secara alami. 

Terasering merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dimulai 

dari hulu untuk menanggulangi air hujan berlebihan yang masuk kebadan 

sungai, yaitu dengan cara membuat teras-tersas yang bentuknya 

bertingkat-tingkat seperti tangga pada lahan miring yang ketika turun 

hujan air tidak langsung hanyut sehingga dapat mengurangi terjadinya 

pengikisan tanah. 

Penggunaan terasering pada lahan miring masih memungkinkan air 

melimpas di ujung hulu teras saat intensitas curah hujan tinggi, sehingga 

menyebabkan pengikisan di bagian hilir teras. Selain itu hasil sedimentasi 

yang terjadi dari bagian hulu teras masih terangkut oleh aliran permukaan 

sampai masuk ke badan sungai. Trasering juga dapat menyebabkan 

infiltrasi terlebih dahulu sehingga terjadi kejenuhan dalam tanah yang 

dapat membuat tanah tersebut menjadi labil. 

Penggunaan bell siphon pada umumnya di gunakan sebagai alat 

pengatur pasang surut air yaitu mengatur permukaan air pada wadah 

tampungan agar dapat pasang atau surut secara otomatis. 
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Dari uraian tersebut yang dimana untuk menanggulangi sedimentasi 

hasil limpasan berlebihan yang membuat aliran badan sungai tidak stabil. 

Penulis berinisiatif melakukan eksperimental pada bagian hulu tepatnya 

pada terasering. Dimana terasering dapat menginfiltrasi air berlebihan 

dahulu sebelum masuk kebadan sungai. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian eksperimental yang 

mengkombinasikan Terasering denga Bell Siphon, dimana untuk 

mengurangi limapasan berlebihan pada tubuh terasering dan memberikan 

kesempatan air terinfiltrasi terlebih dahulu sebelum melimpas. 

Adapun judul yang kami angkat pada penelitian ini adalah “Studi 

Eksperimental Pengaruh Bell Siphon Terhadap Penanggulangan 

Limpasan Air Hujan”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat didefenisikan sebagai 

rumusan masalah sebagai berikut yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Bell Siphon terhadap tinggi muka air. 

2. Bagaimana pengaruh Bell Siphon terhadap volume sedimen. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh Bell Siphon terhadap tinggi muka air . 

2. Untuk mengetahui pengaruh Bell Siphon terhadap volume sedimen. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dapat menambah pengetahuan tentang peranan kombinasi Bell 

Siphon dengan terasering terhadap penanggulangan air limpasan 

permukaan. 

2. Menambah pengetahuan tentang peranan Kombinasi Bell Siphon 

dengan terasering terhadap hambatan laju limpasan permukaan. 

3. Menambah pengetahuan tentang peranan Kombinasi Bell Siphon 

dengan terasering terhadap pencegahan gerusan di sebelah hilir 

Terasering. 

4. Dapat menambah pengetahuan dalam pencegahan erosi. 

5. Dapat melakukan pencegahan terjadinya limpasan dari hulu sebelum 

masuk pada badan sungai. 

E. BATASAN MASALAH  

         Penelitian eksperimental dngan batasan-batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan secara eksperimental di laboratorium unismuh 

makassar. 

2. Penelitian ini tidak menggunakan skala model dari lapangan. 

3. Uji simulasi hujan buatan menggunakan shower. 

4. Menggunakan sedotan sebagai variasi Bell Siphon dengan dimensi 

sesuai kebutuhan. 

5. Variasi waktu hujan yang digunakan yaitu 5, 15, 25 menit bukan 

sampai tanah jenuh. 
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6. Material yang digunakan adalah tanah liat atau lempung. 

7. Pengamatan waktu genangan limpasan pada terasering. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

         Agar supaya penelitian ini terurut dan terarah perlu di susun 

sistematika penulisan yaitu: 

Bab I. Pendahuluan. Membahas mengenai latar belakan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan yang merupakan gambaran singkat tiap bab 

pada tulisan.  

Bab II. Tinjauan pustaka. Membahas mengenai landasan teori umum, 

teori relevan dan matrik penelitian. 

Bab III. Metode penelitian. Membahas mengenai, tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian dan sumber, alat dan bahan, desain 

penelitian, variabel penelitian, metode pengambilan data, metode 

analisis data, prosedur penelitian, pembahasan, kesimpulan. 

Bab IV. Hasil dan pembasan. Membahas tentang data hasil penelitian dan 

membahas hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori umum dan 

landasan teori yang diacu dalam penelitian ini. 

Bab V. Penutup membahas mengenai, tentang kesimpulan dan saran 

lainnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Limpasan Permukaan 

       Pengertian Limpasan Permukaan di dalam bahasa inggris dikenal 

sebagai run off yang berarti bagian air hujan yang mengalir ke sungai atau 

saluran, danau atau laut berupa aliran di atas permukaan atau aliran di 

bawah permukaan. Akan tetapi di dalam hidrologi istilah run off 

dipergunakan untuk aliran di permukaan bumi bukan aliran di bawah 

permukaan. Dalam pengertian ini run off dapat berarti aliran di atas 

permukaan tanah sebelum air itu sampai ke dalam saluran atau sungai, 

dan aliran air di dalam sungai, sehingga limpasan permukaan didefinisikan 

air yang jatuh langsung (hujan) di permukaan bumi. Bagian dari air 

tersebut yang sampai ke permukaan akan mengalir di permukaan atau 

masuk dalam tanah. Air yang mengalir di permukaan tanah disebut aliran 

permukaan. 

Curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

jumlah limpasan dan jumlah erosi. Apabila intensitas hujan melebihi 

kapasitas infiltrasi maka akan terjadi limpasan. Hujan yang di mulai 

dengan intensitas tinggi tidak secara langsung memberikan limpasan 

karena air terlebih dahulu mengisi ruan pori tanah sampai penuh. Faktor 

kondisi lahan dan tanaman penutup tanah juga ikut berperan dalam 

mempengaruhi jumlah limpasan yang terjadi. 
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Menurut Ilyas Ichan, Zulkifli S, Dan Hulatata (2018) limpasan permukaan 

merupakan akibat air larian yang muncul karena tingginya curah hujan 

yang jatuh pada suatu kawasan, sistem drainase yang buruk dan daerah 

resapan air sangat kurang sehingga memperparah terjadinya limpasan 

sehingga dapat menimbulkan banjir Ilyas Ichan, Zulkifli S, Dan Hulatata 

2018. 

 
Gambar 1. Limpasan permukaan (Sumber : Soemarto, 1987) 

Menurut Asdak, (1995: 155) limpasan permukaan yang berlebihan 

akan menjadi ancaman terjadinya banjir sehingga dalam penataan 

kawasan, dari parameter-parameter identifikasi yang mempengaruhi 

limpasan permukaan harus dilakukan. Pengaruh vegetasi terhadap 

limpasan permukaan dapat dijelaskan bahwa vegetasi dapat mengurangi 

jalannya air yang terbuang dan membuat semakin banyak jumlah air yang 

tertahan diatas permukaan tanah (surface detention), dengan demikian 

menurunkan laju limpasan permukaan (Asdak, 1995: 155). 

Jumlah air yang menjadi limpasan ini sangat bergantung kepada 

jumlah air hujan per satuan waktu (intensitas), keadaan penutup tanah, 



8 
 

 
 

topografi (terutama kemiringan lereng), jenis tanah dan ada atau tidaknya 

hujan yang terjadi sebelumnya (kadar air tanah sebelum terjadinya hujan) 

serta luas areal tangkapan. 

Menurut Khasanah et al (2004) dapat dilihat secara umum bahwa 

hasil sensitivitas limpasan permukaan pada berbagai nilai intensitas hujan 

menunjukkan peningkatan dengan semakin besarnya nilai intensitas 

hujan. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadi hujan pada kondisi 

tanah yang kering atau basah sangat mempengaruhi besarnya limpasan 

permukaan. 

Limpasan permukaan berlangsung ketika jumlah curah hujan 

melampaui infiltrasi air ke dalam tanah. Jumlah air yang menjadi limpasan 

ini sangat bergantung kepada jumlah air hujan persatuan waktu 

(intensitas), keadaan penutup tanah, topografi (terutama kemiringan 

lereng), jenis tanah dan ada atau tidaknya hujan yang terjadi sebelumnya 

(kadar air tanah sebelum terjadinya hujan). Pada waktu terjadinya hujan, 

butir-butir air hujan dengan gaya kinetiknya menimpa tanah (terutama 

tanah-tanah gundul) dan memecahkan bongkah-bongkah tanah atau 

agregat-agregat tanah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel-

partikel tersebut mengikuti infiltrasi lalu menyumbat pori tanah. Akibatnya 

apabila hujan semakin lebat atau berlangsung lebih lama maka akan 

terbentuklah limpasan permukaan dengan jumlah dan kecepatan tertentu. 
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1. Sifat-Sifat Aliran Permukaan 

a. Jumlah aliran permukaan, yaitu jumlah air yang mengalir 

dipermukaan tanah untuk suatu masa hujan atau masa tertentu 

dinyatakan dalam tinggi air (mm atau cm) atau volume air (meter kubik) 

(Zulvyah Faisal 2008). 

b. Laju aliran permukaan, yaitu jumlah atau volume air yang mengalir 

melalui suatu titik per detik atau per jam, dinyatakan dalam m3/detik atau 

m3/jam. Laju aliran permukaan dikenal juga dengan istilah debit. Besarnya 

debit ditentukan oleh luas penampang air dan kecepatan alirannya, yang 

dapat dinyatakan dengan persamaan. 

Untuk menghitung Debit genangan pada flum digunakan persamaan. 

 
 

 
 ............................................................................................... (1) 

Keterangan:  

Q = debit. 

V = Volume air tertampung (ml). 

t = waktu (detik). 

c. Kecepatan aliran, kecepatan aliran permukaan di pengaruhi oleh 

dalamnya aliran atau radius hidrolik, kekerasan permukaan dan 

kecuraman lereng. 

d. Komposisi aliran permukaan, air aliran permukaan mengandung 

bahan padat yang tersuspensi dan bahan kasar. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Limpasan Permukaan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan dapat di 

kelompokkan ke dalam faktor- faktor yang berhubungan dengan curah 

hujan dan yang berhubungan dengan karakteristikdaerah aliran sungai. 

Lama waktu hujan, intensitas dan penyebaran hujan mempengaruhi laju 

dan volume limpasan permukaan. Aliran permukaan total untuk suatu 

hujan secara langsung berhubungan dengan lama waktu hujan untuk 

intensitas tertentu. Infiltrasi akan berkurang pada tingkat awal suatu 

kejadian hujan. Oleh karenanya, hujan dengan waktu yang singkat tidak 

banyak menghasilkan aliran permukaan. Pada hujan dengan intensitas 

yang sama dan waktu yang lebih lama, akan menghasilkan aliran 

permukaan yang lebih besar. 

Intensitas hujan akan mempengaruhi laju dan volume aliran 

permukaan. Pada hujan dengan intensitas tinggi, kapasitas infiltrasi akan 

8 terlampaui dengan beda yang cukup besar dibandingkan dengan hujan 

yang kurang intensif. Dengan demikian, total volume aliran permukaan 

akan lebih besar pada hujan intensif dibandingkan dengan hujan yang 

kurang intensif meskipun curah hujan total untuk kedua hujan tersebut 

sama besarnya. Namun demikian, hujan dengan intensitas tinggi dapat 

menurunkan infiltrasi akibat kerusakan struktur permukaan tanah yang 

ditimbulkan oleh tenaga kinetis hujan dan aliran permukaan yang 

dihasilkan. 
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Laju dan volume aliran permukaan dipengaruhi oleh penyebaran dan 

intensitas curah hujan di suatu DAS yang bersangkutan. Umumnya, laju 

aliran permukaan dan volume terbesar terjadi jika hujan turun merata di 

suatu DAS 

Pengaruh vegetasi dan cara bercocok bertanam terhadap aliran 

permukaan dapat diterangkan bahwa vegetasi memperlambat jalannya 

aliran permukaan dan memperbesar jumlah air yang tertahan di atas 

permukaan tanah (surface detention) dan dengan demikian, menurunkan 

laju aliran permukaan. Menurut Sasdarsono dan Takeda, (1993). 

Faktorfaktor yang mempengaruhi sifat-sifat aliran permukaan adalah 

sebagai beriku. 

Pengaruh vegetasi dan cara bercocok bertanam terhadap aliran 

permukaan dapat diterangkan bahwa vegetasi memperlambat jalannya 

aliran permukaan dan memperbesar jumlah air yang tertahan di atas 

permukaan tanah (surface detention) dan dengan demikian, menurunkan 

laju aliran permukaan. Menurut Sasdarsono dan Takeda, (1993). 

Faktorfaktor yang mempengaruhi sifat-sifat aliran permukaan adalah 

sebagai berikut: 

a. curah hujan, jumlah, laju dan distribusi.  

b. temperatur.  

c. tanah, tipe, substartum dan topografi. 

d. luas daerah aliran. 

e. Tanaman atau tumbuhan penutup tanah. 
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f. sistem pengelolaan tanah. 

Jumlah air yang menjadi limpasan ini sangat bergantung kepada 

jumlah air hujan per satuan waktu (intensitas), keadaan penutup tanah, 

topografi (terutama kemiringan lereng), jenis tanah dan ada atau tidaknya 

hujan yang terjadi sebelumnya (kadar air tanah sebelum terjadinya hujan) 

serta luas areal tangkapan (Rahim, 2000). 

B. Erosi 

Erosi merupakan akibat interaksi antara faktor-faktor iklim, topografi, 

tumbuh-tumbuhan, dan campur tangan manusia (pengelolaan) terhadap 

lahan (Soemarto, 1987). 

 
Gambar 2. Proses Erosi (Sumber :Aksiografi.com) 

Dalam jurnal (Agustian, 2018) Erosi adalah hilangnya atau 

terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang 

diangkut oleh air atau angin ketempat lain. Proses erosi yang disebabkan 

oleh air umumnya berlangsung di daerah daerah tropis lembab dengan 

curah hujan rata-rata melebihi 1500 mm per tahun. 
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Tanah keras pada lapisan permukaan ini mengakibatkan 

menurunnya kapasitas laju infiltrasi tanah. Pada kondisi di mana intensitas 

hujan melebihi laju infiltrasi, maka akan terjadi genangan air di permukaan 

tanah, yang kemudian akan menjadi aliran permukaan. Aliran permukaan 

ini memiliki energi untuk mengangkut bagian-bagian tanah yang terlepas 

baik oleh percikan air hujan maupun oleh adanya aliran permukaan itu 

sendiri. Pada saat energi aliran permukaan menurun dan tidak mampu 

lagi mengangkut bagian tanahah tersebut akan mengendap baik untuk 

sementara atau tetap. 

Erosi lempeng dari tanah tergantung pada sifat-sifat curah hujan 

yang jatuh, tahanan yang diberikan oleh tanah terhadap pukulan 

butirbutirhujan dan juga tergantung pada gerakan lapisan tipis air diatas 

permukaan tanah sebagai limpasan permukaan (Soemarto, 1987). 

C. Erosivitas 

Erosivitas adalah merupakan sifat curah hujan, hujan dengan 

intensitas rendah jarang menyebabkan erosi, tetapi hujan yang lebat 

dengan periode yang pendek atau panjang dapat menyebabkan adanya 
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limpasan permukaan yang besar dan kehilangan tanah. sifat curah hujan 

yang mempengaruhi erosivitas di pandang sebagai energi kinetik butirbutir 

hujan yang menumbuk permukaan tanah  

 

Gambar 3. Erosivitas (Sumber :Zegahutan.com) 

D. Erodibilitas 

Erodibilitas adalah merupakan ketidak sanggupan tanah untuk 

menahan tumbukan butir-butir hujan, tanah yang tererosi cepat pada saat 

ditumbuk oleh butir-butir hujan mempunyai erodibilitas yang tinggi 

erodibilitas dapat dipelajari hanya kalau terjadi erosi. Erodibitas dari 

berbagai macam tanah hanya dapat diukur dan dibandingkan jika 

disebabkan oleh hujan (Soemarto, 1987). 

Kecepatan penggerusan (scour velocity) adalah kecepatan yang 

akan menggerakan tanah pada saat terjadi aliran lempeng yang tipis 

(sheet flow atau rill flow) yang bergerak diatas tanah tersebut (biasanya 

disebut overland flow) kecepatan tersebut tergantung kepada lereng 

permukaan, banyaknya curah hujan yang tidak dapat infiltrasi dan 

kekerasan permukaan tanah (Soemarto, 1987). 

E. Pengendalian Sedimen 

Sedimentasi adalah bahan endapan (butir-butir tanah) baik yang 

terlarut dalam air maupun yang mengendap yang merupakan 

hasiljkeseluruhan erosi pada permukaan tanah, erosi parit, jurang, dan 

erosi pada tebing-tebing, Sedimentasi ini diangkut oleh air limpasan 
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permukaan, sebagian diendapkan ditempat-tempat tertentu (lekukan 

tanah, cekungan, atau tempat-tempat yang lebih rendah, Sebagian 

endapan yang terbawa aliran sungai ini diendapkan disaluran, dan 

sebagian lainnya terbawa hingga kemuara sungai lalu diendapkan. 

Adapun usah pengendalian sedimen dari hulu adalah sebagi berikut: 

1. Terasering 

Terasering adalah bangunan atau pemodelan lahan yang di buat 

dengan penggalian dan pengurugan tanah, membentuk bidang olah 

guludan, dan saluran air yang mengikuti kontur serta juga bisa dilengkapi 

dengan bangunan saluran pembuang air  

 
Gambar 4. Terasering(Sumber apptopia.com) 

Teras adalah bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis 

yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng dan atau memperkecil 

kemiringan lereng dengan jalan panggalian dan pengurungan tanah 

melintang lereng. Tujuan pembuatan teras adalah untuk mengurangi 
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kecepatan aliran permukaan (run off) dan memperbesar peresapan air, 

sehingga kehilangan tanah berkurang. 

Terasering adalah suatu konsep yang di gunakan untuk meletakkan 

tanaman dengan system yang brtingkat-tingkat. Lahan yang paling cocok 

dan pas untuk terasering adalah lahan yang bentuknya miring. Lahan 

seperti ini biasanya di temukan di daerah perbukitan. Bentuk tanah atau 

lahan yang miring akan memudahkan kita untuk membuat konsep 

penataan, karena tinggal menyesuaikan derajat kemiringan tersebut, 

namun demikian bukan berarti tanah yang bentuknya datar tidak bisa di 

gunakan untuk membuat terasering. Ada banyak keuntungan jika 

menggunakan konsep-konsep seperti ini. 

Penerapan teras bangku berfungsi mengurangi Panjang lereng dan 

menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran 

permukaan serta memungkingkan penyerapan air oleh tanah, dengan 

demikian erosi akan berkurang. 

Peranan teras akan lebih nampak untuk lahan yang lebih miring dari 

10% dan keberadaan bangunan teras kredit pada lahan bervegetasi 

kacang tanah mampu mengendalikan laju erosi sebesar 5.46 

ton/ha/tahun. Sekitar 8,33% dari laji erosi pada lahan gundul tanpa teras. 

Penerapan teknik konservasi terasering di manfaatkan petani untuk 

memotong panjang lereng (mawardi & mujahidin). 
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Gambar 5. sketsa terasering(scicrea-farm.blogspot.com/2014) 

2. Bell Siphon 

Dalam jurnal (Nur Annisa Maharani And Pinjung Nawang Sari 

N.D.2016) menyatakann bahwa bell siphon merupakan system pengontrol 

pasang surut air yang berfungsi mengatur penyimpanan air dalam talang 

sehingga talang air akan menyimpan air sesuai dengan ketinggian bell 

siphon selama periode waktu tertentu. Apabila ketinggian air dalam talang 

sudah mencapai maksimum, Bell Siphon akan mendapat tekanan untuk 

melepaskan air dalam talang menuju kolam secara periodik. 
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Gambar 6. Bell shipon 
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F. MATRIKS JURNAL PENELITIAN  

Tabel 1.Matriks jurnal penelitian terdahulu 

No 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelian / Kesimpulan 

1 DAMPAK 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN 

TERHADAP 

LIMPASAN 

PERMUKAAN 

DAN LAJU 

ALIRAN 

PUNCAK SUB 

(ANDIRI 

RAHARDIAN 

and IMAM 

BUCHORI 

2016) 

Menggunakan ASTER 

GDEM, diolah dengan 

Global Mapper dan 

ArcMap. Deliniasi 

Daerah Tangkapa Air 

menghasilkan 

karakteristik 

1. Perubahan penggunaan lahan telah mengakibatkan 

peningkatan limpasan permukaan dan laju aliran 

puncak. Limpasan permukaan di Sub DAS Gajahwong 

hulu pada tahun 2002 sebesar 3,073 mm dan laju aliran 

puncak sebesar 98,02 m³/detik dan meningkat pada 

tahun 2011 menjadi 3,901 mm dan laju aliran 

puncaknya sebesar 101,65 m³/detik pada tahun 2011 

berdasarkan perhitungan Metode SCS-CN. 

2. Perubahan penggunaan lahan di Sub DAS Gajahwong 

hulu cenderung ke arah penggunaan lahan terbangun 
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DAS 

GAJAHWONG 

HULU-

KABUPATEN 

SLEMAN 

(nonvegetasi). Sebagian besar lahan vegetasi (hutan, 

tanaman keras, rumput, dan semak belukar) serta lahan 

pertanian (sawah dan tegalan) terkonversi menjadi 

lahan pemukiman. 

3. Semakin luas penggunaan lahan terbangun 

(nonvegetasi) dibandingkan penggunaan lahan 

nonterbangun (vegetasi), maka semakin besar limpasan 

permukaan dan laju aliran puncak. 

4. Kombinasi antara teknik biopori, sumur resapan, dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam upaya konservasi 

sumber daya air di Sub DAS Gajahwong hulu telah 

memberikan penurunan terhadap volume limpasan 

permukaan dan debit laju aliran puncak 
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3 HUBUNGAN 

HUJAN DAN 

LIMPASAN 

PADA SUB 

DAS KECIL 

PENGGUNAAN 

LAHAN HUTAN, 

SAWAH, 

KEBUN 

CAMPURAN DI 

DAS KREO 

(DEWI 

LIESNOOR 

SETYOWATI 

n.d.) 

Penelitian dilakukan 

pada DAS Kreo 

seluas 65,06 km2 

.Satuan pengamatan 

berupa sub DAS kecil 

dengan satu jenis 

penggunaan lahan 

homogen yaitu hutan, 

hutan campuran, 

sawah, dan kebun 

campura 

a. Tebal hujan (P) menentukan limpasan (DRO). Pada 

hujan tinggi akan menghasilkan limpasan yang tinggi, 

sedangkan pada hujan yang relatif sama akan 

menghasilkan limpasan yang berbeda mengikuti variasi 

jenis penggunaan lahan; 

b. Pengaruh tebal hujan (P) terhadap limpasan 

permukaan (DRO) cukup kuat. Pada sub DAS sawah 

nilai DRO paling besar diikuti kebun campuran, hutan 

campuran, dan hutan (nilai DRO terkecil); 

1. Peningkatan jumlah hujan diikuti peningkatan limpasan, 

namun peningkatan intensitas hujan tidak selalu diikuti 

peningkatan limpasan 
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4 STUDI 

LIMPASAN 

PERMUKAAN 

SPASIAL 

AKIBAT 

PERUBAHAN 

PENGGUNAAN 

LAHAN 

(MENGGUNAK

AN MODEL 

KINEROS) 

 

(SANTI SARI 

n.d.) 

Metode Analisis 

Pengumpulan Data 

2. Penyebaran nilai limpasan permukaan secara 

keruangan di DAS Kali Sat cukup beragam tergantung 

pada jenis penggunaan lahan dan kondisi topografi 

pada masing-masing penggunaan lahan yang ada 

berdasarkan batas-batas sub DAS yang terdapat di 

DAS Kali Sat. 

3. Pengaruh kawasan rawan genangan air terhadap 

analisis penggunaan lahan, dianalisis dengan cara 

melihat pengaruh variasi penggunaan lahan selama 

kurun waktu tahun 2000 - 2010 terhadap nilai debit 

maksimum serta nilai rerata limpasan permukaan. 

Hasilnya menunjukkan, bahwa perubahan penggunaan 

lahan menyebabkan perubahan nilai limpasan 

permukaan pada setiap periode penggunaan lahan. 
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5 PENGARUH 

PERUBAHAN 

MUKA AIR 

TANAH DAN 

TERASERING 

TERHADAP 

PERUBAHAN 

KESTABILAN 

LERENG 

(IG.N.Wardan

a 2011) 

Analisis stabilitas 

lereng cara Fellenius 

(1927), menganggap 

gaya-gaya yang 

bekerja pada sisi 

kanan-kiri dari 

sembarang irisan 

mempunyai resultan 

nol pada arah tegak 

lurus bidang 

longsornya. 

Pengaruh geometri lereng yang mengalami 

pembasahan, meliputi kemiringan lereng dan 

ketinggian lereng. Untuk pengaruh kemiringan, 

semakin curam lereng semakin kecil angka keamanan 

lereng. besar dengan bertambahnya teras dari T1- T4, 

angka keamanan terbesar di dapat dari T4. Lereng 

pasir dengan kemiringan 1:1, kenaikan angka 

keamanan dengan terasering T1 sangat kelihatan, 

sedang untuk tipe T2, T3 dan T4 tidak jauh berbeda. 

Lereng pasir dengan kemiringan 1:2 dan 1:3 

terasering T1 sampai T4 rata-rata memberikan 

kenaikan angka keamanan. Lereng tanah lempung 

untuk gempa 0,25 g rata-rata memberikan 

pengurangan angka keamanan 43%, untuk gempa 
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0,45 g memberikan pengurangan 55%. Gempa 0,25 g 

pada tanah pasir memberikan pengurangan angka 

aman 50%, dan gempa 0,45 g sebesar 70%. 

6 PENERAPAN 

AQUAPONIC 

SEBAGAI 

TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA 

PENGOLAHAN 

LIMBAH CAIR 

KOLAM IKAN 

DI DUSUN 

KERGAN, 

(NUR 

ANNISA 

MAHARANI 

and 

PINJUNG 

NAWANG 

SARI 2016) 

Penerapan aquaponic 

sebagai teknologi 

tepat guna dalam 

pengolahan limbah 

cair 

kolam ikan di Dusun 

Kergan menggunakan 

metode pendidikan 

masyarakat, 

konsultasi, dan 

Kegiatan pembuatan aquaponic di Dusun Kergan, 

Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Yogyakartadapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar. Metode 

pendidikan masyarakat, konsultasi,dan pendampingan 

merupakan tiga rangkaian metode yang paling efektif 

dalam memecahkanmasalah yang ada di dusun 

tersebut. Manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan 

adalahmemberikan pengetahuan baru kepada 

masyarakat mengenai pengolahan limbah kolamikan 

dan memberikan keterampilan baru dalam pembuatan 



 
 

24 
 

TIRTOMULYO, 

KRETEK, 

BANTUL, 

YOGYAKARTA 

konsultasi aquaponic. Kegiatan pengabdiankepada masyarakat 

selanjutnya disarankan untuk menyempurnakan dan 

mengembangkanteknologi yang sudah ada serta 

memberikan solusi-solusi lain yang bermanfaat sama, 

tetapitidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini di lakukan dilaboratorium Universitas Muhammadiyah 

Makassar Fakultas Teknik, dengan waktu penelitian selama 3 bulan. 

B. JENIS PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan 

metode terbaik yang digunakan untuk melakukan percobaan yang 

dirancang dengan hati-hati. Pada metode penelitian ini, metode yang di 

pilih harus penting dan mudah di pecahkan. 

Metode peneltian eksperimetal meliputi 8 tahap yaitu merumuskan 

masalah penelitian, merumuskan hipotesis peneltian, menentukan   

variable penelitian, menetukan desain dan tipe penelitian, merencanakan 

dan melaksanakan penelitian, menganalisis hasil penelitian dan 

kesimpulan. Karna metode yang di gunakan merupakan metode 

eksperimental maka pengambilan data melalui pengamatan langsung 

pada saat dilakukan simulasi berdasarkan variabel-variabel yang diamati. 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat   

a. Mistar   

b. Gergaji   

c. Zigma Meter  
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d. Stopwatch 

e. Katter   

f. Gelas Ukur 

2. Bahan  

a. Lem Silikon  

b. Karpet   

c. Tripleks  

d. Air  

e. Selang  

f. Pipa 

g. Flum  

h. Tanah lempung 

D. DESAIN PENELITIAN 

1. Variasi Bidang Pada Terasering 

a. Membuat bidang datar 

Membuat terasering bidang datar dari flum dengan tinggi bidang 

tanah 10 cm dan volume flum 100 x 50 cm dengan menggunakan tripleks 

sebagai dinding penahan tanah untuk bagian terasering dan 

menggunakan alas dari triplex dan karpet sebagai penopang bagian 

bawah bidang. 
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Gambar 7. Sketsa Desain Bidang Datar Terasering 

b. Membuat bidang miring 

Membuat bidang miring terasering pada flum, dengan 2 variasi 

kemiringan 300, 150, dengan tinggi bidang tanah 10 cm dan volume flum 

100 x 50 cm dengan menggunakan tripleks sebagai dinding penahan 

tanah untuk bagian terasering dan menggunakan alas dari triplex dan 

karpet sebagai penopang bagian bawah bidang. 

 

Gambar 8. Sketsa Bidang Miring Terasering 
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Gambar 9. Desain Karpet Dan Tripleks 

2. Membuat Bell Siphon  

a. Membuat tabung air surut 

Pada tabung air surut yaitu di desain dengan diameter yang akan di 

tentukan pada saat kalibrasi dan di bericelah pada ujung bawah tabung 

sebagai jalan untuk air masuk kedalam sistem pipa air surut. 

b. Membuat sistem air pasang 

Pada sistem pipa air pasang diameter pipa yang akan di tentukan 

padasaat kalibrasi, dan tinggi pipa harus lebih pendek dari tabung air surut 

karna untuk member celah air terhisap oleh pipa sistem air pasang, jika air 

di dalam sistem pipa air surut telah sejajar dengan tabung air pasang 

maka air yang berada dalam tabung air surut akan terhisap masuk 

kedalam sistem pipa air pasang.  

  
Gambar 10. Sketsa Desain Bell Siphon 
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E. VARIABEL PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan hubungan antara durasi genangan terhadap 

koefisien rembesan, dalam hal ini perlu ditentukan variabel yang 

berpengaruh sebagai fungsi limpasan permukaan 

1. Variabel Bebas : 

a. Durasi hujan (R) 

b. Panjang Bell Siphon (L) 

c. Luas penampang (A) 

2. Variabel Terikat : 

a. Tinggi genangan (h) 

b. Volume tanah tertahan  

F. METODE PENGAMBILAN DATA 

Tabel 2. 
Tabel 

pengambilan data 

 

No. 
Tinggi bell sipon 

(cm) 
Variasi Bidang 

durasii 
hujan 

1 10  

150 

5 

15 

25 

300 

5 

15 

25 

Datar 

5 

15 

25 
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G. PROSEDUR PENELITIAN 

1. Tahap Kalibrasi 

Proses kalibrasi adalah proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat 

ukur di sesuaikan dengan rancangan penelitian. Nilai ukur yang di 

verifikasi dalam penelitian ini adalah hubungan antara waktu dengan 

proses naiknya muka air dan hubungan antara waktu dengan limpasan 

air. Untuk mengetahui hubungan tersebut maka dilakukan ranning awal 

yaitu dengan menggunakan tanah lempung pada bagian terasering, 

sebelum dipasangkan bell siphon dan kemudian di pasangkan bell siphon. 

Mempersiapkan flum (terasering) buatan dari bahan dasar tanah 

lempung dan tidak di pasangkan bell siphon, kemudian ranning hujan 

sambil membaca waktu yang sedang berjalan sampai terjadi genangan, 

Mempersiapkan lereng dari bahan dasar tanah liat dan pada lereng akan 

di buat terasering kemudian di ranning. 

2. Tahap Pengambilan Data 

a. Tahapan pengambilan data dengan variasi lereng tanpa bell siphon, 

maka di ranning dengan variasi waktu hujan (T), setelah mencapai 

waktu dengan durasi yang di tentukan, akan di lakukan pengamatan 

tinggi muka air (H), dan pengukuran volume sedimen yang 

tertampung, pada setiap lereng yang berbeda yaitu datar, 15, dan 

30 

b. Tahapan pengambilan data dengan variasi lereng dengan 

menggunakan bell siphon, maka di ranning dengan variasi waktu 
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hujan setelah mencapai waktu dengan durasi yang di tentukan, akan 

di lakukan pengamatan tinggi muka air (H) dan pengukuran volume 

sedimen yang tertampung (Vn). 

H. FLOW CHART (bagan alur) 

  

 

Gambar 11. Bagan Alur Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Hasil Penelitian 

1. Karateristik Fisik Tanah Bahan Uji 

a. Tekstur Tanah 

Hasil analisis laboratorium tekstur tanah pada tiga tutupan lahan di 

daerah lereng di desa panaikang, kec. pattalassang dapat dilihat pada 

tabel  

Tabel 3. Hasil Analisis Laboratorium Tekstur Tanah 

Nomor contoh Parameter 

No  Kode sampel Pasir (%) Debu (%) 
Liat 

(%) 
Kelas tekstur 

1 Persawahan 54,50 1,82 43,68 Liat berpasir 

2 Kebun  68,56 4,84 26,60 Liat berpasir 

3 Pemukiman 97,08 1,20 1,72 Pasir 

 

Sampel tanah dari persawahan bertektur pasir 54,50 % debu 1,82 % 

liat 43,68 % berdasarkan segitiga tektur menunjukkan tanah tersebut 

berada di kelas testur liat berpasir. Sampel tanah dari Kebun campuran 

bertektur pasir 68,56% debu 4,84% liat 26,60% berdasarkan segitiga 

tektur menunjukkan tanah tersebut berada di kelas testur liat berpasir. 

Sampel tanah dari persawahan bertektur pasir 97,08% debu 1,20% liat 

1,72% berdasarkan segitiga tektur menunjukkan tanah tersebut berada di 

kelas testur berpasir. 
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b. Kadar Air Tanah 

Hasil analisis laboratorium kadar air pada tiga tutupan lahan di 

daerah lereng di desa panaikang, kec. pattalassang dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 4. Hasil Analisis Laboratorium Kadar Air Tanah 

No. 
Contoh Nilai parameter 

Area Pengambilan Sampel Tanah Kadar air(w) 

1 Persawahan 25,63 

2 Kebun  19,40 

3 Pemukiman 16,50 

 

Kadar air tanah dapat dinyatakan dalam persen volume yaitu 

persentase volume tanah, pada table 4 dapat dilihat hasil analisis 

laboratorium, didapatkan nilai yang berbeda pada setiap sampel pengujian 

meskipun berat awal yang sama. Bahwa air yang hilang karena 

pengeringan merupakan sejumlah air yang terkandung dalam tanah 

tersebut. Sehinggah data yang didapatkan memiliki kadar air yang 

berbeda meski memilii berat sampel yang sama. 

c. Berat Jenis Tanah 

Hasil analisis laboratorium berat jenis pada tiga tutupan lahan di 

daerah lereng di desa panaikang, kec. pattalassang dapat di lihat pada 

tabel  

Tabel 5. Hasil analisis laboratorium berat jenis tanah 

No  
Contoh Tanah Nilai parameter 

Area Pengambilan sampel Tanah Berat jenis 

1 Persawahan 2,59 

2 Kebun 2,61 

3 Pemukiman 2,64 



35 
 

 
 

 

Pada tabel 5, dapat dilihat bahwa hasil analisis laboratorium berat 

jenis tanah untuk sample tanah persawahan mendapatkan hasil 2,59, 

sample tanah kebun campuran mendapatkan hasil 2,61, dan untuk 

sample tanah permukiman mendapatkan hasil 2,64. dari tabel 6. Berat 

jenis dapat disimpulkan bahwa tanah untuk persawahan, kebun 

campuran, dan permukiman, memiliki jenis tanah lempung organik, karena 

memiliki berat jenis diantara 2,58 – 2,65.  

d. Koefisien Permeabiltas Tanah 

Hasil analisis laboratorium permeabilitas pada tiga tutupan lahan di 

daerah lereng di desa panaikang, kec. pattalassang dapat dilihat pada 

tabel  

Tabel 6. Hasil analisis laboratorium permeabilitas tanah 

No 
Contoh Tanah Parameter 

Area Pengambilan sampel Tanah 
Koefisien 

Permeabilitas(k) 

1 Persawahan 1,9 

2 Kebun 10,11 

3 Pemukiman 16,28 

 

Pada tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil analisis laboratorium 

permeabilitas tanah untuk sample tanah persawahan mendapatkan hasil 

1,90 cm/jam, sample tanah kebun campuran mendapatkan hasil 10,11 

cm/jam, dan untuk sample tanah permukiman mendapatkan hasil 16,28. 

dari tabel 19. Permeabilitas tanah dapat di simpulkan bahwa tanah untuk 
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persawahan masuk dalam kelas agak lambat, kebun campuran masuk 

dalam kelas agak cepat, dan permukiman masuk dalam kelas cepat. 

 

B. Analisis Data 

1. Volume Resapan Menggunakan Bell Siphon 10 Cm Dan Tanpa 

Bell Siphon 

Untuk menghitung debit resapan pada Bell Siphon di gunakan 

persamaan berikut 

Data ukur: 

Vukur = 990 ml  

Tukur = 5 menit = 5x60 = 300 detik 

Q =  
   

   
 = 3.30 ml/det  

Untuk perhitungan selanjutnya hasilnya pada tabel 7 

Tabel 7. Volume resapan menggunakan Bell Siphon 10 cm dan tanpa Bell 
Siphon  

Variasi 
T lereng 

volume 
Resapan (V) 

Debit 
rembesan (Q) 

menit 
 

ml ml/det 

Bell Siphon 
10 cm 

5 

Datar 990 3.30 

15° 560 1.87 

30° 145 0.48 

Tanpa Bell 
Siphon 

5 

Datar 420 1.40 

15° 310 1.03 

30° 130 0.43 

Bell Siphon 
10 cm 

15 

Datar 2,470 2.74 

15° 1,500 1.67 

30° 680 0.76 

Tanpa Bell 
Siphon 

15 

Datar 680 0.76 

15° 600 0.67 

30° 160 0.18 

Bell Siphon 
10 cm 

25 

Datar 3,870 2.58 

15° 2,500 1.67 

30° 1,200 0.80 
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Tanpa Bell 
Siphon 

25 

Datar 900 0.60 

15° 770 0.51 

30° 290 0.19 

2. Volume sedimen tertahan pada saluran 

Penelitian ini menggunakan dimensi saluran dengan Panjang 50 cm 

dan lebar 17 cm. 

Untuk menghitung volume sedimen tertahan pada saluran di 

gunakan persamaan: 

Vn = P x L x T 

Vn = 50 x 17 x 0.6 = 510 cm³ 

Hasil perhitungan dengan persamaan yang sama dapat di lihat pada 

tabel 8. 

Tabel 8. Volume sedimen tertahan pada saluran 

Lereng Variasi 

Durasi 
hujan 

Dimensi tampungan 
Volume sedimen 

tertahan 

 
P L Ts Vn 

Menit Cm cm cm cmᵌ 

Datar 

Bell Siphon 
10 cm 

5 50 17 0.6 510 

15 50 17 1.1 935 

25 50 17 1.7 1445 

Tanpa Bell 
Siphon 

5 50 17 0.2 170 

15 50 17 0.3 255 

25 50 17 0.4 340 

15° 

Bell Siphon 
10 cm 

5 50 17 2.3 1955 

15 50 17 3.9 3315 

25 50 17 5.8 4930 

Tanpa Bell 
Siphon 

5 50 17 0.9 765 

15 50 17 1.3 1105 

25 50 17 1.7 1445 

30° 

Bell Siphon 
10 cm 

5 50 17 4 3400 

15 50 17 6.9 5865 

25 50 17 9 7650 

Tanpa Bell 
Siphon 

5 50 17 1.6 1360 

15 50 17 2.4 2040 

25 50 17 3.2 2720 
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C. Pembahasan  

Penlitian ini menggunakan panjang lereng 80 cm, lebar 50 cm, tinggi 

tanggul penahan 10 cm, dan 3 variasi lereng yaitu datar, 150, 300. Hasil 

dari parameter yang variasikan dalam penelitian ini di ulas dalam 

pembahasan dibawah ini. 

1. Hubungan Antara Waktu Pasang Dan Tinggi Muka Air 

a. Hubungan Antara Waktu Dan Tinggi Muka Air Pada Lereng Datar 

Tabel 9. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng datar 

  

T h 

menit cm 

Bell Siphon 
10 cm 

0 0 

4.2 10 

5 10.2 

15 11.6 

25 11.6 

Tanpa Bell 
Siphon 

0 0 

5 0.1 

15 0.4 

25 0.4 

 

Gambar 12. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng 
datar 
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Pada gambar 12, di perlihatkan hubungan antara waktu dengan 

tinggi muka air pada lereng datar, pada saat lereng menggunakan bell 

siphon, dengan durasi hujan pertama (T) 4,2 menit adalah waktu untuk 

muka air mencapai setinggi risel (H) 10 cm. Pada waktu hujan kedua yaitu 

(T) 5 menit, maka genangan melewati tinggi diatas risel yaitu dengan 

ketinggian muka air mencapai 10,2 cm. Pada waktu hujan ketiga yaitu 

(T)15 menit maka tinggi muka air mencapai 11,6 cm, pada durasi hujan 

keempat dengan waktu (T) 25 menit tinggi muka air tetap atau konstan 

pada ketinggian 11,6 cm.  

Pada variasi lereng tanpa bell siphon waktu hujan pertama (T) 5 

menit tinggi muka air setinggi (H) 0,1 cm, pada saat waktu hujan (T) 15 

menit tinggi muka air naik mencapai 0,4 cm, dan pada saat waktu hujan 

25 menit tinggi air tidak mengalami kenaikan air stagnan di ketinggian 0,4 

cm. 

b. Hubungan Antara Waktu Dan Tinggi Muka Air Pada Lereng 15° 

Tabel 10. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng 15° 

  

T h 

menit cm 

Bell Siphon 
10 cm 

0 0 

3.53 10 

5 11 

15 13.2 

25 13.6 

Tanpa Bell 
Siphon 

0 0 

5 0.2 

15 0.7 

25 0.9 
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Gambar 13. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng 15° 

Pada gambar 13, di perlihatkan hubungan antara waktu dengan 

tinggi muka air pada lereng datar, pada saat lereng menggunakan bell 

siphon, dengan durasi hujan pertama (T) 3,53 menit adalah waktu untuk 

muka air mencapai setinggi risel (H) 10 cm. Pada waktu hujan kedua yaitu 

(T) 5 menit, maka genangan melewati tinggi diatas risel yaitu dengan 

ketinggian muka air mencapai (H) 11 cm. Pada waktu hujan ketiga yaitu 

(T)15 menit maka tinggi muka air mencapai 13,2 cm, pada durasi hujan 

keempat dengan waktu (T) 25 menit tinggi muka air setinggi (H) 13,6 cm.  

Pada variasi lereng tanpa bell siphon waktu hujan pertama (T) 5 

menit tinggi muka air setinggi (H) 0.2 cm, pada saat waktu hujan (T) 15 

menit tinggi muka air naik mencapai (H) 0,7 cm, dan pada saat waktu 

hujan 25 menit tinggi air mencapai (H) 0,9 cm. 
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c. Hubungan Antara Waktu Dan Tinggi Muka Air Pada Lereng 30° 

Tabel 11. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng 30° 

  

T H 

menit cm 

Bell Siphon 
10 cm 

0 0 

2.48 10 

5 12.3 

15 15 

25 15.8 

Tanpa Bell 
Siphon 

0 0 

5 0.4 

15 1.1 

25 1.4 

 
Gambar 14. Hubungan antara waktu dan tinggi muka air pada lereng 30 

Pada gambar 14, di perlihatkan hubungan antara waktu dengan 

tinggi muka air pada lereng datar, pada saat lereng menggunakan bell 

siphon, dengan waktu hujan pertama (T) 2,48 menit adalah waktu untuk 

muka air mencapai setinggi risel (H) 10 cm. Pada waktu hujan kedua yaitu 

(T) 5 menit, maka genangan melewati tinggi diatas risel yaitu dengan 

ketinggian muka air mencapai (H) 12,3 cm. Pada waktu hujan ketiga yaitu 

(T) 15 menit maka tinggi muka air mencapai (H) 15 cm, pada durasi hujan 

keempat dengan waktu (T) 25 menit tinggi muka air setinggi (H) 15,8 cm.  
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Pada variasi lereng tanpa bell siphon waktu hujan pertama (T) 5 

menit tinggi muka air setinggi (H) 0,4 cm, pada saat waktu hujan (T) 15 

menit tinggi muka air naik mencapai (H) 1,1 cm, dan pada saat waktu 

hujan 25 menit tinggi air tidak mengalami kenaikan air stagnan di 

ketinggian (H) 1,4 cm. 

2. Hubungan Antara Bell Siphon Dengan Volume Tanah Tertahan  

a. Hubungan Antara Bell Siphon Dengan Volume Tanah Tertahan Pada 

Lereng Datar 

Tabel 12. Hubungan antara bell siphon dengan volume tanah tertahan 
pada lereng datar. 

Variasi 
Durasi hujan 

Volume sedimen 
tertahan (Vn) 

Menit cmᵌ 

bell siphon 
10 cm 

5 510 

15 935 

25 1445 

tanpa bell 
siphon 

5 170 

15 255 

25 340 

 
Gambar 15. Hubungan antara bell siphon dengan volume tanah tertahan 
pada lereng datar 
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Pada gambar 15 hubungan antara bell siphon dengan volume tanah 

tertahan pada lereng datar di dapatkan persamaan regresi linier y = 46.75 

(x) + 262.08 untuk bell siphon 10 cm, dan persamaan y = 8.5 (x) + 127.5 

untuk lereng tanpa bell siphon.  

Berdasarkan persamaan diatas di dapatkan besar volume sedimen 

pada lereng datar menggunakan bell siphon 10 cm, pada waktu hujan 5 

menit volume sedimen sebesar 495.83 cm³, pada waktu hujan 15 menit 

volume sedimen sebesar 963.33 cm³, dan pada waktu hujan 25 menit 

volume sedimen sebesar 1430.83 cm³. 

Dan untuk lereng datar tanpa Bell Siphon dari persamaan diatas di 

dapatkan volume sedimen pada hujan 5 menit sebesar 170 cm³, pada 

hujan 15 menit volume sedimen sebesar 255 cm³, dan pada hujan 25 

menit volume sedimen sebesar 340 cm³. 

Untuk peningkatan sedimen pada lereng datar antara yang 

menggunakan Bell Siphon 10 cm dan tanpa Bell Siphon dapat dilihat pada 

tabel di 13. 

Perhitungan linier bell siphon 10 cm. 

y = ax + b  

y = 46.75 (x) + 262.08 

y = 46.75 (5) + 262.08 = 495.83 cm³. 

Perhitungan lereng datar tanpa bell siphon. 

y = ax + b  

y = 8.5 (x) + 127.5   y = 8.5 (5) + 127.5 = 170 cm³. 
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untuk perhitungan selanjutnya hasilnya dapat di lihat pada tabel 13 

Tabel 13. peningkatan sedimen antara lereng menggunakan bell siphon 
10 cm dan lereng tanpa bell siphon. 

Durasi hujan 

Volume sedimen tertahan 
(Vn) 

peningkatan 
bell siphon 

10 cm 
Tanpa bell 

siphon 

Menit cm³ cm³ % 

5 495.83 170 66% 

15 963.33 255 74% 

25 1430.83 340 76% 

Pada tabel diatas dapat dilihat peningkatan sedimen antara lereng 

menggunakan bell siphon 10 cm dan lereng tanpa bell siphon  

Untuk durasi hujan 5 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

66%. 

Untuk durasi hujan 15 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

74%. 

Untuk durasi hujan 25 menit peningkatan voleme sedimennya sebesar 

76%. 

b. Hubungan Antara Tinggi Bell Siphon Dengan Volume Tanah 

Tertahan Pada Lereng 15° 

Tabel 14. Hubungan antara bell siphon dengan volume tanah tertahan 
pada lereng 150 

Variasi 
Durasi hujan 

Volume sedimen 
tertahan (Vn) 

menit cmᵌ 

bell siphon 10 
cm 

5 1955 

15 3315 

25 4930 

tanpa bell 
siphon 

5 765 

15 1105 

25 1445 
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Gambar 16. Hubungan Antara Bell Siphon Dengan Volume Tanah 
Tertahan Pada Lereng 150 

Pada gambar 16 hubungan antara bell siphon dengan volume tanah 

tertahan pada lereng 15° di dapatkan persamaan regresi linier y = 148.75 

(x) + 1168.8 untuk bell siphon 10 cm, dan persamaan y = 34 (x) + 595 

untuk lereng 15° tanpa bell siphon.  

Berdasarkan persamaan diatas di dapatkan besar volume sedimen 

pada lereng 15° menggunakan bell siphon 10 cm, pada waktu hujan 5 

menit volume sedimen sebesar 2012.55 cm³, pada waktu hujan 15 menit 

volume sedimen sebesar 3400.05 cm³, dan pada waktu hujan 25 menit 

volume sedimen sebesar 4887.55 cm³. 

Dan untuk lereng 15° tanpa Bell Siphon dari persamaan diatas di 

dapatkan volume sedimen pada hujan 5 menit sebesar 765 cm³, pada 

hujan 15 menit volume sedimen sebesar 1105 cm³, dan pada hujan 25 

menit volume sedimen sebesar 1445 cm³ 
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Untuk peningkatan sedimen pada lereng 15° anatara yang 

menggunakan bell siphon 10 cm dan tanpa bell siphon dapat dilihat pada 

tabel 15  

Perhitungan linier bell siphon 10 cm  

y = ax + b  

y = 148.75 (x) + 1168.8 

y = 148.75 (5) + 1168.8 = 2012.55 cm³. 

Perhitungan lereng datar tanpa bell siphon. 

y = ax + b  

y = 34 (x) + 595  

y = 34 (x) + 595 = 765 cm³. 

Untuk perhitungan selanjutnya hasilnya dapat di lihat pada tabel 15 

Tabel 15. peningkatan sedimen antara lereng menggunakan bell siphon 
10 cm dan lereng tanpa bell siphon. 

Durasi 
hujan 

Volume sedimen 
tertahan (Vn) 

peningkatan 
bell siphon 

10 cm 
Tanpa bell 

siphon 

Menit cm³ cm³ % 

5 2012.55 765 62% 

15 3400.05 1105 68% 

25 4887.55 1445 70% 

Pada tabel 15 dapat dilihat peningkatan sedimen antara lereng 

menggunakan bell siphon 10 cm dan lereng tanpa bell siphon  

Untuk durasi hujan 5 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

62%. 
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Untuk durasi hujan 15 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

68%. 

Untuk durasi hujan 25 menit peningkatan voleme sedimennya sebesar 

70%. 

c. Hubungan Antara Bell Siphon Dengan Volume Tanah Tertahan Pada 

lereng 30° 

Tabel 16. Hubungan antara waktu pasang dan tinggi muka air pada lereng 
300 

Variasi 
Durasi hujan 

Volume sedimen 
tertahan (Vn) 

menit cmᵌ 

bell siphon 10 
cm 

5 3400 

15 5865 

25 7650 

tanpa bell 
siphon 

5 1360 

15 2040 

25 2720 

 
Gambar 17. Hubungan Antara Tinggi Bell Siphon Dengan Volume Tanah 
Tertahan Pada 30° 

y = 212.5x + 2450.8 
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Pada gambar 17 hubungan antara bell siphon dengan volume tanah 

tertahan pada lereng 15° di dapatkan persamaan regresi linier y = 212.5 

(x) + 2450.8 untuk bell siphon 10 cm, dan persamaan y = 68 (x) + 1020 

untuk lereng 15° tanpa bell siphon.  

Berdasarkan persamaan diatas di dapatkan besar volume sedimen 

pada lereng 30° menggunakan bell siphon 10 cm, pada waktu hujan 5 

menit volume sedimen sebesar 3513.3 cm³, pada waktu hujan 15 menit 

volume sedimen sebesar 5638.3 cm³, dan pada waktu hujan 25 menit 

volume sedimen sebesar 7876.7 cm³. 

Dan untuk lereng 30° tanpa Bell Siphon dari persamaan diatas di 

dapatkan volume sedimen pada hujan 5 menit sebesar 1360 cm³, pada 

hujan 15 menit volume sedimen sebesar 2040 cm³, dan pada hujan 25 

menit volume sedimen sebesar 2720 cm³ 

Untuk peningkatan sedimen pada lereng 30° anatara yang 

menggunakan bell siphon 10 cm dan tanpa bell siphon dapat dilihat pada 

tabel 17. 

perhitungan linier bell siphon 10 cm. 

y = ax + b  

y = 212.5 (x) + 2450.8  

y = 212.5 (x) + 2450.8 = 3513.3 cm³. 

perhitungan lereng datar tanpa bell siphon. 

y = ax + b  

y = 68 (x) + 1020  
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y = 68 (x) + 1020 = 1360 cm³. 

Untuk perhitungan selanjutnya hasilnya dapat di lihat pada tabel 17 

Tabel 17. peningkatan sedimen antara lereng menggunakan bell siphon 
10 cm dan lereng tanpa bell siphon. 

Durasi 
hujan 

Volume sedimen 
tertahan (Vn) 

peningkatan 
bell siphon 

10 cm 
Tanpa bell 

siphon 

Menit cm³ cm³ % 

5 3513.3 1360 61% 

15 5638.3 2040 64% 

25 7876.7 2720 65% 

Pada tabel 17 dapat dilihat peningkatan sedimen antara lereng 

menggunakan bell siphon 10 cm dan lereng tanpa bell siphon  

Untuk durasi hujan 5 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

61%. 

Untuk durasi hujan 15 menit peningkatan volume sedimennya sebesar 

64%. 

Untuk durasi hujan 25 menit peningkatan voleme sedimennya sebesar 

65%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. pengaruh Bell Siphon terhadap tinggi muka air bahwa dapat 

menaikkan muka air. 

2. Pengaruh Bell Siphon terhadap volume sedimen bahwa Bell Siphon 

dapat meningkatkan volume endapan pada tampungan saluran di 

teras. Dari penelitian ini di dapatkan peningkatan volume sedimen 

antara yang menggunakan Bell Siphon dan tanpa Bell Siphon adalah  

Untuk lereng datar pada durasi hujan 5 menit sebesar 66 %, pada 

durasi hujan 15 menit sebesar 74%, pada durasi hujan 25 menit 

sebesar 76%. 

Untuk lereng 15 ° pada durasi hujan 5 menit sebesar 62 %, pada 

durasi hujan 15 menit sebesar 68%, pada durasi hujan 25 menit 

sebesar 70%. 

Untuk lereng 30 ° pada durasi hujan 5 menit sebesar 61 %, pada 

durasi hujan 15 menit sebesar 64%, pada durasi hujan 25 menit 

sebesar 65%. 

B. Saran 

Berdasarkan kekurangn dan kelebihan daripenelitian ini dapat di 

berikan saran sebagai berikut : 
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1. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan skala model yang 

ditentukan 

2. Penelitian ini selanjutnya hendaknya menggunakan metode lain 

sebagai pembanding 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan waktu hujan sampai 

tanahnya jenuh 

4. Penelitian sangat efektif digunakan dalam mengurangi sedimen 

akibat erosi, olehnya itu diperlukan data yang lebih lenkap dari 

lapangan. 
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LAMPIRAN 

 

 
  
Lokasi Pengambilan Sampel Tanah 

 
  
Proses Pembuatan Lereng (Terasering) Pada Flum 

 
  

Lereng (Terasering) Pada Flum 
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Proses Kalibrasi Menggunakan  Bell Siphon Tanpa Tanah 

           
   
Proses Pemadatan Tanah Pada Flum 

  
   
Proses Kalibrasi Dan Pengambilan Data 
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