
DEBIT AIR LIMBAH 
DAN DESAIN SALURAN/PIPA

Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya Malang
2008



Perhitungan Debit Air Limbah

 Khusus untuk air limbah yang
berasal dari industri, besarnya debit
tergantung dari jenis dan kapasitas
produksi dari industri itu sendiri
sehingga tidak ada ketentuan baku
untuk perhitungannya.

 Untuk air limbah yang berasal dari
domestik dapat dilakukan
pendekatan rumus sebagai berikut :



Rumus

Debit air limbah rata-rata

Qr = (60-85%) x Qair bersih

dengan :

Qr = debit air limbah rata-rata

(liter/detik)

Qair bersih = debit pemakaian air
bersih (liter/detik)



Rumus

Debit air limbah puncak (Rumus BABBIT)

Debit minimum

dimana :
 Qr = debit air limbah rata-rata  (liter/detik/1000 orang)
 Qpuncak = debit air limbah puncak    (liter/detik)
 p = populasi dalam ribua (orang)
 qmd = debit maksimum hari (liter/detik/1000 orang)
 Cr = koofisien infiltrasi
 L = panjang pipa (m)
 qinf = debit infiltrasi (liter/detik/km)
 Qmin = debit minimum                (liter/detik)
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Debit air limbah tercampur

 Untuk saluran dengan sistem
tercampur maka dalam perencanaan
harus memperhitungkan debit dari
limpasan (run off) air hujan.
Perhitungan debit limpasan dapat
dilakukan dengan cara rumus
rasional atau perhitungan hidrograf.



Rasional

a. Rumus rasional

Q = 2,78  C I A    utk A < 80 ha 

Dengan :

Q = debit limpasan rancangan (l/det)

C = koofisien pengaliran

I  = intensitas hujan (mm/jam)

A = luas daerah aliran (ha) 

2,78= faktor konversi

atau dalam satuan lain

Q = 0,278 C I A utk A < 0,8 km2

Dimana Q (m3/det), I (mm/jam), A (km2)



Hidrograf

Hidrograf merupakan diagram yang
menggambarkan variasi debit atau permukaan
air menurut waktu. Kurva ini memberikan
gambaran mengenai berbagai kondisi yang ada di
daerah itu secara bersama-sama. Jadi kalau
karakteristik daerah aliran itu berubah maka
bentuk hidrograf akan berubah. Beberapa
hidrograf satuan :

 Hidrograf satuan sintetik SNYDER

 Hidrograf satuan sintetik NAKAYASU



Contoh soal

Hitunglah debit air limbah yang berasal dari suatu daerah
dengan layout seperti pada buku ajar :
Diketahui data sebagai berikut :

a. Perumahan 1, kepadatan penduduk 40 orang/ha, air limbah
380 liter/org/hari, faktor puncak 2,9; faktor infiltrasi 8
m3/ha.hari

b. Perumahan 2 , kepadatan penduduk 70 orang/ha, air
limbah 250 liter/org/hari, faktor puncak 2,9; faktor infiltrasi
7 m3/ha.hari

c. Apartemen 3 tingkat, kepadatan penduduk 120 orang/ha,
air limbah 220 liter/org/hari, faktor puncak 2,7; faktor
infiltrasi 6,5 m3/ha.hari

d. Sekolah 5330 murid dengan air limbah 75 liter/murid/hari,
faktor puncak 4; faktor infiltrasi 7,5 m3/ha.hari dengan
area infiltrasi 50%

e. Toko, air limbah 20 m3/ha.hari, faktor puncak 1,8; faktor
infiltrasi 7,5 m3/ha.hari dengan area infiltrasi 50%


