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ABSTRAK 
 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kotamadya Bandung menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin 
meningkat. Konversi lahan dari area terbuka menjadi area terbangun mengisyaratkan akan berkurangnya daerah 
resapan. Pada saat ini usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejadian limpasan masih bersifat 
konvensional yaitu dengan mengalirkan aliran secepatnya ke badan sungai melalui usaha teknik seperti sudetan 
dan normalisasi badan sungai. Pemerintah Kota Bandung telah mensyaratkan pembuatan sumur resapan kepada 
instansi, masyarakat maupun pengembang, Namun implementasi dari konsep ini kenyataannya sulit untuk 
diwujudkan. Lokasi studi yang akan dikaji pada tesis ini adalah pada DAS Citepus. Pemilihan lokasi pada DAS 
Citepus karena letak outlet yang selalu terjadi banjir apabila musim hujan tiba, merupakan DAS yang termasuk 
ke dalam kawasan kepadatan penduduk tinggi, perubahan tata guna lahan bagian hulu yang diiringi dengan 
peningkatan jumlah penduduk dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau pada DAS tersebut. Penggunaan 
lahan yang terbesar menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 adalah untuk 
kawasan perdagangan dan fasilitas umum. Ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2009 sebesar 7.6% dari luas total 
DAS Citepus. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 luas RTH berkurang menjadi 3.45%. Untuk itu 
perlu dikaji pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap debit limpasan di DAS Citepus serta upaya konservasi 
terhadap perubahan lahan yang terjadi sehingga dapat mengurangi limpasan yang terjadi dan meminimalisasi 
dampak banjir yang terjadi di hilir DAS Citepus. 

Metode konservasi yang dibahas pada tesis ini adalah dengan menggunakan teknologi biopori, sumur resapan, 
kolam tampungan dan memperbanyak areal ruang terbuka hijau (RTH). Dengan mengkombinasikan teknologi 
konservasi kolam tampungan di hulu DAS Citepus dan Cikalintu, lalu penerapan biopori dan sumur resapan 
sebesar 10% dan 20% dari luasan perumahan, serta penambahan RTH pada DAS bagian tengah dan hilir (sub 
DAS Cikakak, Ciroyom dan hilir), dihasilkan penurunan atau perubahan koefisien aliran C dan debit puncak 
yang besar. Perubahan kondisi tata guna lahan terlihat dari nilai koefisien aliran C pada hulu dan hilir DAS 
Citepus yang menyerupai kondisi tata guna lahan tahun 1986. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kota 
segera dan secara rutin melaksanakan sosialisasi tentang teknologi konservasi air agar dalam pelaksanaannya 
tidak hanya menjadi beban pemerintah saja tetapi masyarakat ikut berperan. Dalam perencanaan rencana tata 
ruang wilayah perlu dilakukan peninjauan kondisi tata guna lahan dalam jangka waktu tertentu serta diperlukan 
kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk membangun teknologi konservasi air. 
Kata kunci : tata guna lahan, ruang terbuka hijau, limpasan, koefisien aliran, konservasi, teknologi 

konservasi, kebijakan 

 
ABSTRACT 

 
The increasing number of people in Bandung led to the need for land increasing. Conversion of open area to area 
woke indicated it would decrease catchment areas. At this time the efforts to tackle the incident is still 
conventional runoff to flow quickly into the body of the river flow through the efforts of normalization 
techniques such as shunt and water bodies. Bandung City Government already requires infiltration wells to the 
institution, the community and the developer, but the implementation of the concept is in fact difficult to 
achieve. Study area that will be studied in this thesis is on the watershed Citepus. The choice of location on the 
watershed Citepus because the location of the outlet that always floods when the rainy season arrives, a 
watershed that fall within areas of high population density, land use changes upstream, accompanied by an 
increase in population and the reduction of green open space in the watershed. Largest land use according to the 
Spatial Plan is the City of Bandung in 2011-2031 for the commercial and public facilities. Green open space 
(RTH) in 2009 amounted to 7.6% of the total watershed Citepus. In the Spatial Plan 2011-2031 expansive green 
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space was reduced to 3.45%. For it is necessary to study the effect of land use change on runoff in the watershed 
discharge Citepus and conservation of the land use change occurs, reducing runoff occurring and minimize the 
impact of floods in downstream watersheds Citepus. 
Conservation methods discussed in this thesis is to use technology biopori, infiltration wells, pond catchment 
areas and increase green open space (RTH). By combining technology with conservation in the upstream 
catchment basin Citepus and Cikalintu, then the application biopori and infiltration wells by 10% and 20% of the 
residential area, and the addition of green space in the middle and lower basin (sub-basin Cikakak, Ciroyom and 
downstream), the resulting decrease in or changes in flow coefficient C and a large peak discharge. Changes in 
land use visible condition of the flow coefficient C on the upstream and downstream watershed Citepus that 
resembles land-use conditions in 1986. Therefore, the City Government is expected shortly and regularly 
socialize about water conservation technologies that the implementation is not only a burden `` is required to 
establish water conservation technologies. 
Keywords: land use, green open spaces, runoff, flow coefficient, conservation, conservation technologies, 
policies 
 
I. PENDAHULUAN 

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang 
diiringi meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup (Widjaya, 1998). Dampak dari peningkatan 
kualitas dan kuantitas hidup tersebut yaitu terjadinya perubahan tata guna lahan menjadi sulit dikendalikan. 
Kondisi sumber daya alam terganggu karena infiltrasi menjadi kecil, aliran air permukaan menjadi cepat dan 
banyak. Saat ini upaya para engineers dalam memperbaiki dan menambah saluran drainase untuk mengatur 
aliran tidak sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan tidak ada lagi ruang untuk memperbesar tampungan drainase 
serta banyaknya drainase yang tertutup oleh bangunan dan pemukiman baru. Pada saat ini usaha yang dilakukan 
untuk menanggulangi kejadian limpasan masih bersifat konvensional yaitu dengan mengalirkan aliran 
secepatnya ke badan sungai melalui usaha teknik seperti sudetan dan normalisasi badan sungai.  Sementara 
usaha yang kedua yaitu dengan mengupayakan aliran selambat-lambatnya masuk ke badan sungai yaitu dengan 
upaya memperluas areal resapan, tapi hal ini mengalami kendala karena kebutuhan akan lahan untuk resapan. 
Lokasi studi yang akan dikaji pada tesis ini adalah pada DAS Citepus. Sungai Citepus dengan panjang 17,23 
kilometer mengalir melalui Kota Bandung dan bermuara di Kampung Bojong Citepus, Desa Cangkuang Wetan, 
Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Sungai Citepus ini merupakan sub-DAS dari DAS Sungai 
Citarum Hulu. Pemilihan lokasi pada DAS Citepus karena letak outlet yang selalu terjadi banjir apabila musim 
hujan tiba, lokasi bagian hulu yang sudah banyak mengalami perubahan tata guna lahan, semakin meningkatnya 
jumlah penduduk dan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau. Dalam konteks hidrologi, bagian hulu dan 
tengah merupakan daerah resapan yang cukup potensial. Peruntukan lahan tahun 1986 yang dominan di DAS 
Citepus ini dipergunakan untuk kawasan permukiman atau komplek perumahan. Di sebelah utara atau hulunya 
adalah kawasan Lembang yang mempunyai nilai ekonomis tanah dan merupakan daerah pariwisata karena 
topografi dan iklim yang sejuk. Mulai bergeraknya penduduk untuk bermukim di pinggiran bagian atas DAS 
Citepus secara tidak lansung akan mendorong terbangunnya infrastruktur, munculnya kawasan perdagangan dan 
jasa. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031, penggunaan lahan yang terbesar 
adalah untuk kawasan perdagangan. Ruang terbuka hijau (RTH) tahun 2009 sebesar 7.6% dari luas total DAS 
Citepus. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 luas RTH berkurang menjadi 3.45%. Sungai Citepus 
menjadi pemberitaan akibat dua hal, limbah dan banjir. Jika musim kemarau dan air surut, sungai Citepus 
sebagai sungai utama dipenuhi oleh sampah dari kegiatan warga yang tinggal di bantaran sungai. Sungai Citepus 
nyaris tidak pernah sepi dari sampah. Hal ini dikarenakan sungai Citepus mengalir melalui permukiman dan 
perkotaan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan belum memadainya 
fasilitas tempat sampah serta pengangkutannya, menjadikan sungai Citepus ini memiliki dua fungsi, yaitu tempat 
sampah dan tempat pembuangan air kotor dari rumah-rumah tangga dan industri yang dilewati oleh aliran sungai 
(Citarum.org). 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 
1. Mengetahui kecenderungan perubahan penggunaan lahan di DAS Citepus tahun 1986-2009 
2. Mengetahui konsistensi penggunaan lahan tahun 2009 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-

2031 di DAS Citepus 
3. Mengevaluasi pengaruh perubahan tata guna lahan dan nilai koefisien aliran terhadap debit limpasan di 

DAS Citepus 
4. Menentukan alternatif konservasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Analisa Hidrologi 
Curah hujan rancangan dihitung dengan menggunakan metode Pearson Tipe III, Log Person Tipe III, Gumbel 
dan Log Normal. Untuk mengetahui apakah frikuensi yang dipilih dapat digunakan atau tidak maka analisis uji 
kesesuaian frekuensi digunakan metode statistik Uji Smirnov Kolmogorov. 

Uji ini membandingkan probabilitas untuk setiap variate antara distribusi empiris dengan teoritisnya 
sehingga menghasilkan perbedaan (∆) pada setiap variate. Dari sekian banyak ∆ tentukan ∆ maksimumnya. 

  ∆max = max │F(x) – F(xi)│    

Dimana:  ∆max  = perbedaan maksimum probabilitas distribusi teoritis dengan empiris 

  F(x)  = CDF teoritis 

  F(xi) = CDF empiris dari sampel 

Umumnya kejadian curah hujan yang berkaitan dengan intensitas curah hujan, durasi hujan dan frekuensi 
kejadian hujan direpresentasikan dalam bentuk standar grafik IDF (Intensity Duration Frequency). Standar 
grafik IDF tersebut dibentuk dari intensitas durasi hujan pada suatu kawasan tertentu, dimana analisisnya 
menggunakan pengamatan data hujan jam-jaman atau dari pencatatan hujan otomatis. 
1. Persamaan Talbot 
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 I  = intensitas curah hujan (mm/jam) 
 t = durasi hujan (menit) 
 a, b, n = tetapan (konstanta) 
 
 
Tetapan-tetapan a, b dan n pada persamaan Talbot, Sherman, dan Ishiguro dihitung dengan menggunakan 
cara kuadrat terkecil berdasarkan intensitas curah hujan hasil analisis frekuensi untuk beberapa jenis durasi 
curah hujan, misalnya 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 menit dan seterusnya. Berikut adalah persamaan kuadrat 
terkecil untuk mencari tetapan-tetapan a, b dan n. 
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3. Persamaan Ishiguro 

[ ][ ] [ ][ ]
[ ] [ ][ ]IIIN

ItIItIa
−
−

= 2

22

      
[ ][ ] [ ]

[ ] [ ][ ]IIIN
tItIIb

−
−

= 2

2

       
Dimana: 
 I    =  intensitas curah hujan hasil analisis frekuensi (mm/jam) 
 T   = durasi hujan (menit) 
 [  ] = jumlah angka-angka dalam tiap suku 
  N  = banyaknya data  
 

Pemilihan persamaan Talbot, Sherman atau Ishiguro dilakukan berdasarkan nilai simpangan (beda nilai 
perhitungan dan observasi) yang terkecil. 
 
2.2 Analisis Laju Aliran Puncak (Q) 
Perhitungan debit puncak digunakan persamaan rasional,  yang menyatakan: 

Q = 0,00278 CIA       
Dengan : 
C = Koefisien limpasan yang merupakan fungsi penutup dan kemiringan lahan. 
I = Intensitas hujan (mm/jam). 
A = Luas daerah tangkapan air (ha). 
Untuk nilai C (koefisien limpasan) pada kajian ini menggunakan nilai koefisien air larian, C yang ditetapkan 
oleh SNI 03-2415-1991 : 

Tabel 2.1. Koefisien Limpasan 
Deskripsi lahan/Karakter 

Permukaan 
Koefisien Limpasan 

Business 
Perkotaan 
Pinggiran 

 
0,70 – 0,95 
0,50 – 0,70 

Perumahan 
Rumah tunggal 
Rumah susun, terpisah 
Rumah susun, bersambung 
Pinggiran kota 

 
0,30 - 0,50 
0,40 – 0,60  
0,60 - 0,75 
0,25 – 0,40 

Industri 
Kurang Padat Industri 
Padat Industri 

 
0,50 – 0,80 
0,60 – 0,90 

Perkerasan 
beraspal  
berbeton 
Batu bata 

 
0,70 – 0,95 
0,80 – 0,95 
0,70 -0,85 

Trotoar 0,75 – 0,85 
Atap 0,75 – 0,95 
Tanah Lapang 
Berpasir, Datar 2% 
Berpasir, agak rata 2% - 7% 
Berpasir, miring 7% 
Tanah Berat, datar 2% 
Tanah berat, agak rata 2% - 7% 
Tanah berat, miring 7% 

 
0,05 – 0,10 
0,10 – 0,15 
0,15 – 0,20 
0,13 – 0,17 
0,18 – 0,22 
0,25 – 0,35 

Halaman kereta api 0,20 – 0,40 
Taman tempat bermain 0,20 – 0,35 
Taman pekuburan 0,10 – 0,25 
Daerah tak berkembang 0,10 – 0,30 
Tanah pertanian 0 – 30%  
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Tanah kosong 
Rata 
Kasar 
Ladang garapan 
Tanah berat tanpa vegetasi 
Tanah berat dengan vegetasi 
Berpasir tanpa vegetasi 
Berpasir dengan vegetasi 
Padang rumput 
Tanah berat 
Berpasir  

 
0,30 - 0,60 
0,20 – 0,50 

 
0,30 - 0,60 
0,20 – 0,50 
0,20 – 0,25 
0,10 – 0,25 

 
0,15 – 0,45 
0,05 – 0,25 

Tanah tidak produktif > 30% 
Rata, kedap air 
Kasar 

 
0,70 – 0,90 
0,50 – 0,70 

Sumber : SNI 03-2415-1991 
 
2.3 Waktu Konsentrasi ( tc ) 
Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu konsentrasi adalah rumus Kirpich : 

  𝑡𝑜 = �0,87𝐿2

1000𝑆
�
0,385

       
Dengan :  to = waktu konsentrasi ( jam ). 

L = panjang saluran utama ( km ). 
S = kemiringan rata-rata saluran utama ( m/m ). 

 

2.4 Pemodelan Geographic Information System (GIS) 
ArcGIS 9.0 yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 3 sub-sistem, yaitu geodatabase, geoprocessing, 
dan geovisualization. Geodatabase untuk input dan pengolahan data, geoprocessing untuk manipulasi dan 
analisis data, serta geovisualization untuk output data.Perhitungan nilai koefisien aliran, C suatu daerah 
memerlukan informasi yang terdistribusi secara spasial yaitu jenis tanah, kemiringan lereng dan tata guna lahan. 
Dengan menggunakan informasi tersebut diharapkan perhitungan nilai C pada suatu daerah akan lebih cepat dan 
akurat. Dari analisa spasial akan didapatkan peta output yang merupakan f (peta jenis tanah, kemiringan lereng 
dan tata guna lahan) dimana peta tersebut merupakan peta input. Kemudian peta output tersebut dikorelasikan 
dengan tabel nilai C yang memiliki banyak variasi spasial. 
 
2.5 Konservasi Air 
Konservasi Air ditujukan tidak hanya meningkatkan volume air tanah, tetapi juga meningkatkan efisiensi 
penggunaannya, sekaligus memperbaiki kualitasnya sesuai dengan peruntukannya. Konservasi air mempunyai 
efek ganda diantaranya mengurangi biaya kerugian akibat banjir; mengurangi biaya pengolahan air; mengurangi 
jaringan pipa. Konsep dasar konservasi adalah jangan membuang – buang sumberdaya air. Konservasi air 
diartikan sebagai menyimpan air dan menggunakannya untuk keperluan produktif (konservasi dari segi suplai).  
Perkembangan selanjutnya konservasi lebih mengarah kepada pengurangan atau mengefisienkan penggunaan air 
(konservasi dari sisi kebutuhan)  
 
2.6 Perencanaan Konservasi Secara teknis/Rekayasa  
Teknologi konservasi air dirancang untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan 
pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan serta mengurangi kehilangan air melalui evaporasi.  

Konservasi secara Teknis/Rekayasa terdiri dari : 

• Sumur resapan 
• Biopori/lubang resapan 
• Waduk resapan 
• Kolam Konservasi Air Hujan (Kolam Tampungan) 
• Halaman, pekarangan, rumah desa  
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2.7 Peraturan Daerah Kota Bandung No 18  tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bandung 2011-2031  

• mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;  
• meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan 

genangan;  
• mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah 

dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan;  
• meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;  

Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri atas (Pasal 28)  
• pembangunan kolam parkir air (retension pond) dengan mengoptimalkan RTH sebagai wilayah resapan 

air  
• penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air 

tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter. 
Rencana pengembangan kawasan (Pasal 51)  

1. Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud meliputi:  
– perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung 

Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astanaanyar, Lengkong, 
Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiaracondong, Antapani, dan Cibeunying Kidul;  

2. Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai 
tinggi.  

 
III. GAMBARAN UMUM 

Lokasi Wilayah Studi 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citepus merupakan sub DAS dari DAS Citarum Hulu dengan luas pengaliran 
23.15 km2 (2315 Ha). Pada kajian ini batas DAS Citepus yang menjadi lokasi adalah yang berada di Kota 
Bandung dengan luas daerah pengaliran 21.2 km2 (2122.37 Ha).  Wilayah kecamatan yang termasuk didalam 
DAS ini yaitu Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Astana Anyar, Bojongloa Kaler dan Bojongloa 
Kidul. Sungai Citepus yang menjadi lokasi kajian ini dibatasi oleh Kota Bandung, mempunyai panjang sungai 
11.25 km. Wilayah Daerah Aliran Sungai sub DAS Citepus  mempunyai tata guna lahan yang bervariasi dengan 
kemiringan lereng 0-2% (Landai), 2-15% (Bukit) 
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Gambar 3.1 Lokasi Sungai Citepus 

Sumber : DELTARES, UCBFM Project 2011 

IV. METODOLOGI  

Tahapan Pelaksanaan Kajian   
Tahapan pelaksanaan kajian ini meliputi: 
1. Pengumpulan Data meliputi: peta topografi, peta tata guna lahan, dan data curah hujan. 
2. Analisa curah hujan menitan maksimum tahunan  menggunakan beberapa metode distribusi statistik. 

Analisa intensitas curah hujan, menggunakan metode Talbot, Ishiguro dan Sherman. 
3. Analisa debit banjir menggunakan Metoda Rasional  
4. Alternatif upaya konservasi beberapa metoda bertujuan untuk memperkecil debit saluran yang terjadi saat 

curah  hujan maksimum terjadi, rencana peta tata ruang wilayah menjadi acuan dalam menghitung besarnya 
debit yang diakibatkan dari perubahan tata guna lahan. 
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V.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Penentuan nilai C (koefisien limpasan) pada kajian ini menggunakan nilai koefisien air larian, C yang ditetapkan 
oleh SNI 03-2415-1991 

 
Tabel 5.1. a. Nilai Koefisien Limpasan yang Digunakan Dalam Perhitungan 

Karakteristik 
Tanah 

Tata Guna Lahan Koefisien 
Limpasan 

(C) 

Nilai C yang Digunakan 

Alluvial, 
lempung dan 
Sejenisnya 

Pertanian 
Padang Rumput 
Hutan 

0.20-0.50  
0.15-0.45  
0.05-0.25  

Nilai C untuk daerah pertanian, seperti kebun campur dan  
sawah diambil  0.30. 

Untuk semak belukar diambil nilai C = 0.25 

Untuk hutan; diambil nilai C = 0.15 
Nilai C diatas diambil dari nilai tengah nilai C masing-
masing penggunaan lahan 

 
Tabel 5.1. b. Nilai Koefisien Limpasan yang Digunakan Dalam Perhitungan 

Deskripsi Lahan/Karakter 
Permukaan 

Koefisien 
Limpasan 

Nilai C yang Digunakan 

Daerah Perdagangan 
Kota  
Pinggiran Kota  

 
0,70 – 0,95 
0,50 – 0,70 

Diambil nilai C  = 0.80 mengingat DAS Citepus merupakan 
DAS kecil dengan luas 2122.37 Ha 

Daerah Permukiman 
Rumah tunggal 
Rumah susun, terpisah 
Rumah susun, rapat 
Pinggiran kota 
Apartemen 

 
0,30 - 0,50 
0,40 – 0,60  
0,60 - 0,75 
0,25 – 0,40 
0.50 – 0.70 

Untuk pemukiman diambil C = 0.5 dengan 
mempertimbangkan beragamnya jenis rumah yang ada di DAS 
Citepus maka diambil nilai rata-rata C untuk pemukiman 
Untuk perkantoran, fasilitas umum dan sosial diambil nilai C 
apartemen = 0.70 mengingat perkantoran juga berupa 
bangunan gedung bertingkat 
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Untuk penerapan teknologi konservasi air menggunakan 
biopori diasumsikan nilai C = 0.4. Hal ini diasumsikan karena 
belum ada perincian pada penggunaan lahan 

  Untuk sumur resapan nilai C  lebih kecil dari sumur resapan  
yang artinya kemampuan resap lahan lebih bagus dengan nilai 
C = 0.3 

Daerah industri 
Ringan 
Padat industri 

 
0.50-0.80 
0.60-0.90 

C = 0.6  industri yang ada berupa industri rumahan Dalam hal 
ini diambil nilai tengah nilai C dari daerah industri ringan 

Lapangan, kuburan dan 
sejenisnya 

0.10-0.25 Lapangan atau stadion diambil C = 0.2, dengan 
mempertimbangkan rencana perubahan keadaan daerah di 
masa yang akan datang 

Halaman, jalan kereta api dan 
sejenisnya 

0.20-0.40 Stasiun, diambil nilai C = 0.35  

Lahan tidak terpelihara atau tanah 
kososng 

0.10-0.30 Lahan  terbuka atau tanah kosong diambil nilai C = 0.25 

Perkerasan 
Aspal dan Beton 
Batu bata dan batako 

 
0,70 – 0,95 
0,70 -0,85 

Jalan diambil nilai C = 0.8 hal ini karena tidak ada perincian 
dalam tata guna lahan 

Halaman berumput, tanah 
pasir 
Datar, 2% 
Rata-rata, 2-7% 
Curam, 7% atau lebih 

 
 
0.05-0.10 
0.10-0.15 
0.15-0.20 

Nilai C untuk Kolam  tampungan dianggap sama dengan 
halaman berumput, dengan C = 0.15 karena mampu menahan 
air hujan, meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui 
infiltrasi  

 
Hasil perkembangan penggunaan lahan  yang dihitung berdasarkan koefisien aliran C dapat dilihat pada tabel 
5..2 dan 5.3.  
 

Tabel 5.2 Rekapitulasi Nilai C Tahun 1986 Dan 2009 

No Sub DAS C tahun 2009 C tahun 1986 Persentase Perubahan Nilai C % 

1 Hulu Das Citepus 
0.53 0.48 10.12 

2 Cikalintu 
0.51 0.49 5.80 

3 Cikakak 
0.55 0.51 8.73 

4 Ciroyom 
0.54 0.51 5.69 

5 Hilir Citepus 
0.53 0.50 6.03 

Sumber: hasil analisis. 2012 
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Tabel 5.3 Rekapitulasi Nilai C Tahun 2009 Dan 2031 

No Sub DAS C tahun 2031 C tahun 2009 Persentase Perubahan Nilai C % 

1 Hulu Das Citepus 
0.56 0.53 5.13 

2 Cikalintu 
0.59 0.51 14.24 

3 Cikakak 
0.74 0.55 33.77 

4 Ciroyom 
0.72 0.54 32.59 

5 Hilir Citepus 
0.62 0.53 17.23 

Sumber: hasil analisis. 2012 
 
 

 
Gambar 5.1 Grafik Nilai Koefisien Aliran. C Per Sub Das Di DAS Citepus 

Sumber: hasil analisis. 2012 
 

 
Gambar 5.2 Grafik Tata Guna Lahan DAS Citepus Tahun 1986. 2009 dan 2031 

Sumber: hasil analisis. 2012   
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4.1 Analisa Hidrologi 
4.1.1 Curah Hujan 
Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan menit-menitan yang diperoleh dari Stasiun Cemara. 
Bandung. Data curah hujan yang tercatat adalah dari tahun 1957-1964. 1986-2007. Data curah hujan tersebut 
pada setiap tahunnya terdapat sepuluh jenis durasi hujan yaitu 5. 10. 15. 30. 45. 60. 120. 180. 360. 720 dan 1440 
menit. Data hujan yang dipakai untuk analisis frekuensi. harus merupakan data yang berasal dari stasiun 
pencatatan yang terdekat dengan lokasi studi. Lokasi stasiun pencatatan terdekat dengan lokasi studi adalah 
stasiun pencatatan hujan cemara. Dari berbagai periode ulang secara umum distribusi Log Pearson 3 memiliki 
penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan distribusi probabilitas yang lain.  

Tabel 5.4 Intensitas Curah Hujan dengan Log Pearson 3 

Periode Ulang Intensitas Curah Hujan (mm/jam) 
(Tahun) Durasi Hujan (menit) 

  5 10 15 30 45 60 120 180 360 720 1440 
2 151.7 121.3 107.5 75.5 61.8 48.8 30.6 20.8 10.9 5.9 3.2 
5 189.4 133.9 130.9 88.4 71.0 52.2 35.5 25.4 14.1 6.9 3.9 
10 213.5 139.9 144.4 96.6 76.7 54.0 37.7 27.8 16.4 7.6 4.4 
20 236.1 144.5 156.2 104.3 81.9 55.6 39.4 29.9 18.8 8.3 4.8 
25 243.2 145.8 159.7 106.7 83.6 56.1 39.9 30.5 19.6 8.5 5.0 
50 265.0 149.3 170.2 114.1 88.6 57.4 41.1 32.2 22.1 9.1 5.4 

100 286.6 152.3 180.0 121.5 93.5 58.6 42.1 33.7 24.8 9.8 5.9 
1000 358.9 159.7 209.3 146.0 109.5 62.1 44.3 37.8 35.1 11.9 7.3 

Sumber : Hasil Analisis. 2012 
 

Kurva IDF (Intensity-Duration Frequency) dibuat berdasarkan data hasil analisis frekuensi dengan distrubusi 
Log Pearson 3. Untuk membuat IDF digunakan metode Persamaan dari Talbot. Sherman dan Ishiguro 
(persamaan 2.14 sampai 2.22). Tetapan-tetapan pada ketiga persamaan tersebut dihitung dengan menggunakan 
metode kuadrat terkecil. Pada tulisan ini digunakan persamaan Talbot karena berdasarkan hasil perhitungan. 
persamaan Talbot memiliki Standard Error terkecil bila dibanding persamaan Sherman dan Ishiguro. Kurva IDF 
Talbot untuk periode ulang 5 tahunan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5.3 Kurva Intensitas Hujan Metode Talbot Periode 5 Tahun 

 
Berikut besarnya debit limpasan periode ulang 5 tahun dengan menggunakan metoda rasional untuk masing-
masing sub DAS sesuai dengan tata guna lahan DAS tahun 1986, 2009 dan 2031 
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Tabel 5.5 Debit Limpasan DAS Citepus Tahun 1986 

Nama sub DAS Intensitas Hujan 
(I). mm/jam 

Koef Aliran 
permukaan. C 

Luas DAS. Ha Q. m3/s 

Hulu Das 
Citepus 59.48 0.48 588.08 47.12 
Cikalintu 59.48 0.49 465.66 37.44 
Cikakak 59.48 0.51 220.93 18.62 
Ciroyom 59.48 0.51 383.42 32.52 
Hilir Citepus 59.48 0.50 464.29 38.26 

Sumber : hasil analisis. 2012 
 

 Tabel 5.6 Debit Limpasan DAS Citepus Tahun 2009 

Nama Daerah 
tangkapan 

aliran 

Intensitas Hujan 
(I). mm/jam 

Koefisien Aliran 
permukaan. C 

Luas DAS. Ha Q. m3/s 

Hulu Das Citepus 59.48 0.53 588.08 51.89 
Cikalintu 59.48 0.51 465.66 39.61 
Cikakak 59.48 0.55 220.93 20.24 
Ciroyom 59.48 0.54 383.42 34.37 
Hilir Citepus 59.48 0.53 464.29 40.57 

Sumber : hasil analisis. 2012 
 

Tabel 5.7 Debit Limpasan DAS Citepus Tahun 2031 

Nama Daerah 
tangkapan 

aliran 

Intensitas Hujan 
(I). mm/jam 

Koefisien Aliran 
permukaan. C 

Luas DAS. Ha Q. m3/s 

Hulu Das Citepus 59.48 0.56 588.08 54.55 
Cikalintu 59.48 0.59 465.66 45.25 
Cikakak 59.48 0.74 220.93 27.08 
Ciroyom 59.48 0.72 383.42 45.57 
Hilir Citepus 59.48 0.62 464.29 47.56 

Sumber : hasil analisis. 2012 
 
4.2 Upaya Penanganan debit limpasan oleh Pemerintah Kota Bandung 

Saat ini upaya yang telah dilakukan adalah upaya jangka pendek yaitu dengan perbaikan infrastruktur drainase. 
Sedangkan upaya membangun dan mengkampanyekan teknologi konservasi air. Penghijauan daerah hulu belum 
dilakukan. 

4.3 Konservasi Air dalam Rangka Upaya Penanggulangan Debit Limpasan  
• Skenario Analisa Upaya Konservasi Air : 

– teknik biopori dengan asumsi bahwa setiap perumahan (10% total perumahan) menggunakan 
teknologi ini dengan besaran koefisian aliran C perumahan  = 0.4.   

– Pada penggunaan lahan perumahan atau pemukiman diasumsikan 20% telah menerapkan teknologi 
sumur resapan dengan nilai koefisien aliran C = 0.3 

– Dibangun kolam konservasi air di hulu DAS Citepus dan Cikalintu sebesar 20% dari luas kawasan 
perdagangan dan fasilitas umum, serta penambahan ruang terbuka hijau pada tengah DAS yaitu di  
sub DAS Cikakak dan Ciroyom  sebesar 20% dan 10% untuk sub DAS lainnya.  

– Kombinasi ketiganya  
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Gambar 5.4 Perbandingan Nilai C Tata Guna Lahan RTRW 2031 dan Dengan Upaya 

Konservasi Biopori, Sumur Resapan , Kolam Tampungan 
Sumber : Hasil analisa. 2012 
 

 
Gambar 5.5 Perbandingan Nilai C Tata Guna Lahan 1986, 2009, RTRW 2031 dan Dengan 

Upaya Konservasi Kombinasi (Biopori, Sumur Resapan , Kolam Tampungan, RTH) 
Sumber : Hasil analisa. 2012 

 
Tabel 5.8 Perbandingan Debit  Tata Guna Lahan RTRW 2031 Dan Tata Guna Lahan Dengan 

Upaya Konservasi Air (Kombinasi) 
Nama Daerah 

tangkapan aliran 
Q2031. m3/s Qkonservasi. 

m3/s 
Persentase 
Perubahan. 

% 

Hulu Das Citepus 54.55 47.77 14.20 

Cikalintu 45.25 40.09 12.86 

Cikakak 27.08 23.15 16.98 

Ciroyom 45.57 37.61 21.14 

Hilir Citepus 47.56 37.78 25.87 
Sumber : Hasil analisa. 2012 
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Dari gambar dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dengan upaya konservasi teknologi biopori dan sumur resapan (gambar 5.4) perubahan nilai C yang 
besar hanya terjadi pada hulu dan hilir DAS Citepus. Hal ini dikarenakan sub DAS tersebut mempunyai 
jumlah pemukiman penduduk terbanyak diantara sub DAS lainnya  

2. Dengan upaya kolam tampungan dan penambahan RTH pada sub DAS Cikakak dan Ciroyom (gambar 
5.4) menunjukkan perubahan nilai C terbesar terdapat pada sub DAS Cikakak, Ciroyom dan hilir DAS 
Citepus. Hal ini karena persentase penggunaan lahan terbesar menurut RTRW Kota Bandung adalah 
untuk perdagangan dan fasilitas umum dengan lokasi terbanyak berada di bagian tengah DAS Citepus. 

3. Dengan kombinasi teknologi konservasi air yaitu dengan biopori, sumur resapan, peningkatan jumlah 
RTH serta kolam tampungan memperlihatkan nilai C menurun hampir di semua sub DAS (gambar 5.4) 

4. Pada gambar 5.5 terlihat dengan upaya kombinasi, bagian hulu dan hilir hampir menyerupai kondisi 
tutupan lahan pada tahun 1986. Pada sub DAS Cikalintu kondisi menyerupai tutupan lahan tahun 2009. 
Sub DAS lain yaitu Cikakak dan Ciroyom yang mengalami kenaikan drastis menurut RTRW 2031 juga 
mengalami penurunan nilai C 

5. Dari gambar 5.5 diatas terlihat bahwa upaya teknologi konservasi kolam tampungan di hulu DAS 
Citepus dan Cikalintu, lalu penerapan biopori dan sumur resapan sebesar 10% dan 20% dari luasan 
perumahan, serta penambahan RTH pada DAS bagian tengah dan hilir (sub DAS Cikakak, Ciroyom 
dan hilir) telah memberikan penurunan atau perubahan koefisien aliran C yang besar 

6. Pada tabel 5.8 terlihat besarnya persentase perubahan debit puncak RTRW 2031 dan debit puncak 
dengan upaya konservasi. Debit puncak menurun di semua sub DAS Citepus. Perubahan terbesar terjadi 
di bagian hilir DAS Citepus. Hal ini karena pada sub DAS tersebut selain terdapat jumlah perumahan 
terbanyak, juga merupakan kawasan perdagangan dan terdapat banyak fasilitas umum  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 
1. Salah satu penyebab permasalahan banjir di hilir sungai Citepus disebabkan oleh penyimpangan 

penggunaan lahan yang terjadi pada tata guna lahan tahun 1986 dan 2009.  
kebun campur, tanah kosong, sawah, semak belukar, taman, hutan kota mengalami perubahan yang 
cukup drastis. Terlihat di sub DAS Cikakak, pada tahun 1986 sebesar 27. 46% berubah menjadi hanya 
0.7% pada tahun 2009. Begitu juga pada sub DAS Ciroyom dari 44.21% tahun 1986 berubah menjadi 
8.65% pada tahun 2009. 

2. Hasil analisis perubahan penggunaan lahan tahun 2009 dan menurut rencana tata ruang wilayah 
(RTRW) tahun 2011-2031 : Terjadi peningkatan drastis kawasan perdagangan di semua sub das citepus, 
yang paling besar peningkatan terjadi di Kecamatan Cicendo, Andir dan Astana Anyar pada sub DAS 
Cikakak dan Ciroyom. Penyebaran penggunaan lahan terbangun ini cenderung berada di daerah datar 
sampai bergelombang dan mengelompok dekat jaringan jalan, jalur utama aliran sungai serta dekat 
dengan fasilitas pelayanan kota.  

3. Peningkatan nilai koefisien limpasan (C) dan debit puncak terbesar pada tahun 1986 dibandingkan 
tahun 2009 adalah pada hulu DAS Citepus yaitu sebesar 10.12%. Sedangkan pada tahun 2009 
dibandingkan tahun 2031 peningkatan koefisien aliran C dan debit puncak terbesar terjadi pada sub 
DAS Cikakak dan Ciroyom yaitu 33.77% dan 32.59%. Lahan tersebut dipandang mempunyai nilai 
ekonomi tinggi dan berlokasi stategis di pusat kota yaitu terletak di kecamatan Cicendo, Andir dan 
Astana anyar. Pada RTRW 2031 sepertinya pemerintah berupaya mengembalikan fungsi kawasan hulu 
DAS, terlihat penurunan nilai koefisien aliran C dan debit puncaknya.  

4. Dengan mengkombinasikan teknologi konservasi kolam tampungan di hulu DAS Citepus dan Cikalintu, 
lalu penerapan biopori dan sumur resapan sebesar 10% dan 20% dari luasan perumahan, serta 
penambahan RTH pada DAS bagian tengah dan hilir (sub DAS Cikakak, Ciroyom dan hilir) telah 
memberikan penurunan atau perubahan koefisien aliran C yang besar  

 
 
5.2 Saran  

1. Dalam perencanaan rencana tata ruang wilayah perlu dilakukan peninjauan kondisi tata guna lahan 
dalam jangka waktu tertentu. Disini diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk membangun 
kolam-kolam tampungan atau ruang terbuka hijau lainnya dan menjadikan sebagai zona konservasi 
dalam rencana tata ruang wilayah Kota Bandung 2031 khususnya pada hulu dan tengah DAS Citepus  



16 
 

2. Rencana pembuatan teknologi konservasi air sebagai salah satu solusi dari permasalahan banjir harus 
disosialisasikan melalui kampanye yang bertujuan untuk mempersuasi dan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat melalui strategi komunikasi dan media yang efektif  

3. Untuk mencegah atau mengurangi sampah masuk kesaluran diharapkan kesadaran masyarakat pada 
lokasi tersebut, jika perlu pemerintah setempat membuat aturan agar masyarakat tidak membuang 
sampah ke saluran, dan bagi yang melanggar dikenakan sangsi atau denda. 

4. Kajian perubahan tata guna lahan, koefisien limpasan, debit limpasan dalam penelitian ini belum 
didukung dengan penelitian sistem drainase. Hal ini bisa dilanjutkan untuk penelitian berikutnya. 

5. Pada kajian ini tidak memperhitungkan besarnya debit secara kontinuitas, debit minimum serta 
perhitungan unit hidrograf. Untuk itu kajian dapat dilanjutkan pada penelitian berikutnya  
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