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ABSTRACT 

This research has been conducted to determine the infiltration rate of the soil water at 
Riau University, Tampan districs, Pekanbaru City, with a single ring infiltrometer 
method. Infiltration studies were conducted at 4 points and there are 2 measurements, 
each point 60 cm and 80 cm depth. Measurement results show the value of each drop 
of water by ground stager, then process with the excel program to obtain the value of 
the slope (m) and the value of the constant (k) of each measurement. Data is analized 
to obtain the rate of infiltration at any point. The results of the first observation point, 
Riau University Hospital, of 80 cm and 60 cm depth are 3,6 cm/hour and 3,6 
cm/hour. The results of the second observation point, Rectorate of Riau University, of 
80 cm and 60 cm depth are 3,6 cm/hour and 4,8 cm/hour. The results of the third 
observation point, Mini Stadium of Riau University, of 80 cm and 60 cm depth are 
2,4 cm/hour and 3,6 cm/hour. The result of the fourth observation point, Riau Main 
Stadium, of 80 cm and 60 cm depth are 2,4 cm/hour and 3,6 cm/hour.  The average 
value of infiltration shows that the University of Riau has land with moderate 
infiltration. 
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ABSTRAK 

Nilai laju infiltrasi air oleh tanah di Kampus Universitas Riau Bina Widya kecamatan 
Tampan kota Pekanbaru diperoleh dengan metode Singel Ring Infiltrometer. 
Penelitian laju infiltrasi dilakukan pada empat titik dan masing-masing titik terdapat 
dua pengukuran. Hasil pengukuran menunjukkan nilai penurunan air oleh tanah 
disetiap tahapannya. Data diolah dengan program excel untuk mendapatkan nilai 
kemiringan (m) dan nilai konstanta (k) dari setiap pengukuran. Data yang telah 
diperoleh dimasukkan kedalam rumus yang dipakai untuk mendapatkan nilai laju 
infiltrasi disetiap titik. Hasil penelitian titik I Rumah Sakit Universitas Riau 
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kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya, yaitu 3,6 cm/jam 
dan 3,6 cm/jam. Titik II Gedung Rektorat Universitas Riau kedalaman tanah 80 cm 
dan 60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya, yaitu 3,6 cm/jam dan 4,8 cm/jam. Titik III 
Stadion Mini Universitas Riau kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai 
infiltrasinya, yaitu 2,4 cm/jam dan 3,6 cm/jam. Titik IV Stadion Utama Riau 
kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya, yaitu 2,4 cm/jam 
dan 3,6 cm/jam. Rata-rata nilai infiltrasi yang didapat menunjukkan bahwa kampus 
Universitas Riau memiliki tanah dengan laju infiltrasi sedang.  

Kata kunci: Laju infiltrasi, Singel ring infiltrometer, Nilai kemiringan. 
 

PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk kebutuhan hidup 
orang banyak. Air merupakan sumber kehidupan, baik sebagai tempat hidup maupun 
sarana yang menunjang kelangsungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun secara tidak langsung meningkatkan  kebutuhan air 
(Chay, 2002). 

Pengalihan fungsi lahan merupakan salah satu faktor banjir dan menurunnya 
permukaan air tanah. Pengalihan lahan hijau seperti hutan menjadi perkantoran atau 
gedung menyebabkan tidak adanya lagi area terbuka sebagai daerah resapan air. Air 
yang meresap kedalam tanah semakin kecil. Pengelolaan air hujan yang tidak baik 
dapat mengakibatkan efek-efek buruk bagi lingkungan tanah. Efek-efek buruk 
tersebut adalah banyaknya genangan air yang menyebabkan lingkungan menjadi 
kotor, berkembangnya nyamuk demam berdarah dan berkurangnya pemasokan air 
tanah. Berdasarkan uraian diatas perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk dapat 
mengelola air dengan baik terutama di kota Pekanbaru, agar masalah-masalah yang 
ada dapat teratasi dan kebutuhan air dapat terpenuhi (Sri, 1981).  
 Penelitian laju infiltrasi bertujuan untuk mengetahui besarnya resapan air oleh 
tanah di Kampus Universitas Riau Bina Widya kota Pekanbaru. Penelitian laju 
infiltrasi dilakukan pada 4 titik dan masing-masing titik terdiri dari 2 pengukuran, 
yaitu kedalaman 80 cm dan 60 cm. Penelitian laju infiltrasi disesuaikan dengan 
kondisi tanah di daerah tersebut. Penelitian laju infiltrasi menggunakan metode singel 
ring infiltrometer dan rumus Horton. 

Struktur tanah harus mempunyai permeabilitas tanah (kemampuan tanah 
menyerap air) lebih besar atau sama dengan 2,0 cm/jam (artinya, genagan air setinggi 
2 cm akan teresap habis dalam 1 jam), dengan tiga klasifikasi yaitu: permeabilitas 
sedang 2,0-3,6 cm/jam, permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus) 3,6-36 cm/jam 
dan permeabilitas tanah cepat (pasir kasar) lebih besar dari 36 cm/jam (Kusnaedi, 
2011). 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian laju infiltrasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan tanah 
meresap air di suatu lokasi dengan cara melakukan uji infiltrasi pada tanah. Metode 
yang digunakan adalah metode eksperimen.  

 

 

 

 

 

 
       
                       Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 
  Pengambilan data lapangan pada penelitian laju infiltrasi menggunakan 
metode singel ring infiltrometer dengan kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm.  
a. Paralon yang telah disiapkan dimasukkan kedalam tanah pada kedalaman 80 cm. 

Ukur penurunan air oleh tanah yang diakibatkannya dalam interval waktu yang 
telah ditentukan sampai penurunan air tetap atau konstan.  

b. Paralon kedua dengan kedalaman 60 cm yang telah disiapkan dimasukkan 
kedalam tanah. Ukur penurunan air oleh tanah yang diakibatkannya dalam 
interval waktu yang telah ditentukan sampai penurunan air tetap atau konstan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data yang diperoleh dari penelitian laju infiltrasi menunjukan nilai penurunan 
air oleh tanah di masing-masing titik lokasi penelitian. Data yang didapat diolah 
dengan program excel dengan mengplotkan nilai log (fo-fc) dengan waktu (jam). 
Perpanjangan grafik yang memotong nilai log (fo-fc) menunjukan nilai k (konstanta 
laju infiltrasi). Nilai konstanta (k) dimasukan kedalam rumus yang digunakan dan 
didapatkan nilai laju infiltrasi setiap titik sebagai berikut: 

Pengukuran Laju Infiltrasi dengan Metode 
Singel Ring Infiltrometer 

Menentukan nilai kemiringan dan konstanta 
laju infiltrasi 

Analisa data menggunakan Rumus Horton 

Penentuan Lokasi Penelitian 

Kesimpulan 
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Gambar 2. Laju Infiltrasi dilokasi penelitian kedalaman 80 cm 

 
Gambar 2 berada pada kedalaman 80 cm dapat dilihat untuk masing-masing 

titik pengukuran infiltrometer. Titik I menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan pada 
waktu setelah 50 menit dengan laju infiltrasi 3,6 cm/jam. Titik II menunjukkan laju 
infiltrasi mulai konstan pada waktu setelah 45 menit dengan laju infiltrasi 3,6 cm/jam. 
Titik III menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan pada waktu setelah 45 menit 
dengan laju infiltrasi 2,4 cm/jam. Titik IV menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan 
pada waktu setelah 45 menit dengan laju infiltrasi 2,4 cm/jam.  
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Gambar 3. Laju Infiltrasi dilokasi penelitian kedalaman 60 cm 

Gambar 3 berada pada kedalaman 60 cm dapat dilihat untuk masing-masing 
titik pengukuran infiltrometer. Titik 1 menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan pada 
waktu setelah 50 menit dengan laju infiltrasi 3,6 cm/jam. Titik 2 menunjukkan laju 
infiltrasi mulai konstan pada waktu setelah 50 menit dengan laju infiltrasi 4,8 cm/jam. 
Titik 3 menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan pada waktu setelah 45 menit dengan 
laju infiltrasi 3,6 cm/jam. Titik 4 menunjukkan laju infiltrasi mulai konstan pada 
waktu setelah 50 menit dengan laju infiltrasi 3,6 cm/jam. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Jenis tanah di kampus Universitas Riau adalah  tanah pasir lempungan. Hasil 
pengukuran dan perhitungan dilapangan didapat besar laju infiltrasi dengan 
menggunakan singel ring infiltrometer pada 4 titik berturut-turut. Titik I Rumah Sakit 
Universitas Riau kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya 
yaitu 3,6 cm/jam dan 3,6 cm/jam. Titik II Gedung Rektorat Universitas Riau 
kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya yaitu 3,6 cm/jam 
dan 4,8 cm/jam. Titik III Stadion Mini Universitas Riau kedalaman tanah 80 cm dan 
60 cm menunjukkan nilai infiltrasinya yaitu 2,4 cm/jam dan 3,6 cm/jam. Titik IV 
Stadion Utama Riau kedalaman tanah 80 cm dan 60 cm menunjukkan nilai 
infiltrasinya yaitu 2,4 cm/jam dan 3,6 cm/jam. Analisis perhitungan menggunakan 
rumus Horton dapat di simpulkan bahwa tanah di Kampus Universitas Riau memiliki 
laju infiltrasi sedang. 

Hasil analisis laju infiltrasi yang telah dilakukan, maka didapat beberapa hal 
yang dapat dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, Metode perhitungan 
laju infiltrasi disarankan menggunakan metode selain Horton agar bisa dijadikan 
sebagai pembanding.  
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