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PENGARUH GREEN ROOFTOP UNTUK MENGURANGI LIMPASAN DI 

KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

 Green rooftop merupakan sebuah innovasi dalam pembangunan teknologi dalam 

bidang teknik sipil maupun bidang-bidang yang lainya. Semakin tinggi jumlah populasi 

manusia maka semakin pula banyak lahan yang digunakan oleh manusia tersebut untuk 

hidup, sebagaimana di kota Surakarta populasi manusia dalam tahun ke tahun 

bertambah jumlahnya dan dampaknya lahan-lahan untuk penghijauan di kota Surakarta 

tersebut harus semakin ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dari 

pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengurangi dampak negatif dari 

pembangunan di kota Surakarta maka mengkaji tentang teknologi green rooftop apakah 

berpengaruh terhadap limpasan di kora Surakarta. Dengan penelitian membandingkan 

kedua bak media beton dan bak media green rooftop ukuran panjang 80 cm dan lebar 80 

cm di uji dengan hujan buatan yang direncanakan maka didapat limpasan dari bak 

media beton sebesar 1,512 liter/menit dan bak media green rooftop sebesar 1,096 

liter/menit. Selanjutnya menggunakan analisis data untuk mengetahui pengaruh green 

rooftop di kota Surakarta menggunakan data gedung-gedung di kota Surakarta yang 

telah dipilih untuk dianalisis serta data hujan dari tahun 2007-2016 di pos Pabelan, 

Nepen dan Kalijambe. Dan pada atap green rooftop pada vegetasinya menggunakan 

rumput gajah mini sebagaimana untuk mengetahui pengaruh green rooftop tersebut. 

Dari hasil analisis data maka didapat total limpasan pada tahun 2007-2016 untuk arap 

beton sebesar 1,0086 m
3
/detik dan untuk limpasan green rooftop mendapatkan hasil 

sebesar 0,3716 m
3
/detik. 

Kata Kunci: Limpasan, Green Rooftop, Rumput Gajah Mini. 

  

Abstract 

 Green rooftop is an innovation in technological development in civil 

engineering and other fields. The higher the number of human populations, the more the 

land used by humans to live, as in the city of Surakarta the human population in the year 

increases in number and the impact of lands for reforestation in the city of Surakarta 

should be increasingly improved to reduce the negative impact of development. The 

purpose of this study is to reduce the negative impact of development in the city of 

Surakarta then studying about green rooftop technology does affect the runoff in city 

Surakarta. With the research comparing the two concrete media tubs and the tub of 

green rooftop media with the length of 80 cm and width of 80 cm in the test with the 

planned artificial rain, the runoff of concrete media basin is 1.512 liter/minute and green 

rooftop media 1.096 liter/minute. Furthermore, using data analysis to know the 

influence of green rooftop in Surakarta city using data of buildings in Surakarta city that 

have been chosen to be analyzed and rain data from 2007-2016 at post of Pabelan, 

Nepen and Kalijambe. And on the rooftop green rooftop on the vegetation using mini 

elephant grass as to determine the influence of green rooftop. From result of data 

analysis hence got total runoff in year 2007-2016 for concrete roof equal to 1.0086 

m
3
/second and for runoff green rooftop get result equal 0.3716 m

3
/second. 

Keyword : Runoff, Green Rooftop, Mini Elephant Grass. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan mempengaruhi banyak aspek pada kehidupan manusia dan alam 

sekitarnya. Alam memberikan dampak besar bagi kehidupan makluk hidup yang ada di 

lingkungan sekitarnya, mahluk hidup membentuk suatu ekosistem pada tempat tertentu 

dan memanfaatkan apa yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan untuk mereka 

hidup. Pada dasarnya air adalah sumber kehidupan utama bagi para manusia, hewan dan 

tumbuhan. Sumber daya air berperan penting dalam pembangunan dan perkembangan 

alam dan teknologi didunia ini. pengelolaan sumber air sangatlah diperlukan karena air 

merupakan sumber utama mahluk hidup untuk melangsungkan kehidupan, namun air 

juga dapat membuat permasalahan baru dalam pembangunan yang semakin 

berkembang.  

Salah satu hasil innovasi dari berkembangnya teknologi adalah atap hijau (green 

rooftop) yang di pasang pada bagian atap bangunan dilapisi dengan vegetasi dan media 

tumbuh-tumbuhan yang diaplikasikan di atas membran waterproof. Green rooftop (atap 

hijau) terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berada di bagian atas, tanah atau bahan yang 

cocok, sistem drainase, waterproof. Green rooftop dapat berperan dalam pembangunan 

wilayah perkotaan yang memungkinkan tidak adanya lahan untuk penghijauan karena 

terdapat banyaknya gedung-gedung bertingkat dan bangunan. Sebagaimana green 

rooftop berfungsi untuk memanejemen air hujan, mengurangi polusi udara, memperluas 

perputaran oksigen dan karbon dioksida, meningkatkan kualitas air dan lain-lain. 

Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah hal yang paling penting untuk menjaga 

eksistensi alam dan sekitar agar alam senantiasa bersahabat dengan mahluk hidup 

sehingga menimbulkan dampak positif yang terjadi pada mahluk hidup dan alam 

sekitanya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian tentang pengaruh green rooftop untuk mengurangi limpasan di 

kota Surakarta dilaksakanan tempat terbuka dan lokasinya sekitar kampus Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. Dengan membuat dua bak media berukuran panjang dan lebar 

80 cm dan tinggi 30cm, pada bak pertama hanya menggunakan bak media beton dan 

bak kedua dengan menggunakan bak media green rooftop yang vegetasinya dengan 
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menggunakan rumput gajah mini. Untuk pengujian pada penelitian ini menggunakan 

hujan buatan yang telah direncanakan untuk mengetahui hasil perbedaan antara kedua 

bak media tersebut. Selanjutnya dihitung bersar limpasan dari hasil pengujian yang 

telah dilakukan. 

Untuk analisis mengggunakan data-data yang ditentukan maka dibagi menjadi 

beberapa tahap, tahap-tahap tersebut antara lain adalah 

1. Tahap Pertama 

Mencari data- data gedung yang ditentukan di kota Surakarta, mencari data 

hujan dan mencari referensi makalah-makalah tentang green rooftop untuk 

dijadikan sumber dan pedoman untuk analisis data tentang pengaruh green 

rooftop. 

2. Tahap Kedua 

Menganalisis data yang telah didapat, untuk analisa limpasan permukaan 

menggunakan rumus metode rasional sebagai rumus. 

3. Tahap Ketiga 

Menyimpulkan hasil yang telah diddapat dan memberi tanggapan-

tanggapan tentang penelitian limpasan pada green rooftop untuk kota 

Surakarta. 

Pada analisis evaporasi yang terjadi menggunakan metode Penman-Moteith, 

tahapanya sama seperti pada tahapan analisis green rooftop, namun data yang 

digunakan berbeda dengan data pada green rooftop. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari penelitian untuk kedua bak media ini didapatkan hasil yang menjadi 

pembeda antara media bak beton dan media green rooftop, berikut adalah hasil dari uji 

media bak green rooftop dan media bak beton. Untuk ember 1 dengan ukuran diameter 

sebesar 35,5 cm, tinggi 15 cm dan pada saat percobaan untuk mengalirkan air yang 

digunakan untuk hujan  buatan didapat 10,45 menit, didapat volume ember (V) 14,839 

liter, debit limpasan (Q) 1,420 liter/menit, dan intensitas air hujan buatan (i) 79,877 

mm/jam. Untuk ember 2 dengan ukuran diameter 40,5 cm, tinggi 25 cm dan saat 

digunakan untuk mengalirkan hujan buatan mendapat waktu 17,24 menit. Pada ember 2 

didapat hasil volume ember (V) 32,189 liter, debit limpasan (Q) 1,867 liter dan 

intensitas air hujan buatan sebesar (i) 105,028 mm. 
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Selanjutnya pada penelitian bak media green rooftop untuk ember 1 dengan 

ukuran diameter sebesar 35,5 cm, tinggi 15 cm dan pada saat percobaan untuk 

mengalirkan air yang digunakan untuk hujan  buatan didapat 10,45 menit, didapat 

volume ember (V) 14,839 liter, debit limpasan (Q) 1,420 liter/menit, intensitas air hujan 

buatan (i) 79,877 mm/jam dan limpasan (Q) akhir sebesar 1,0284 liter/menit. Dengan 

demikian mendapat hasil bahwa media green rooftop dapat mengurangi limpasan 

sebesar 0,3917 liter/menit. Untuk ember 2 dengan ukuran diameter 40,5 cm, tinggi 25 

cm dan saat digunakan untuk mengalirkan hujan buatan mendapat waktu 17,24 menit. 

Pada ember 2 didapat hasil volume ember (V) 32,189 liter, debit limpasan (Q) 1,867 

liter, intensitas air hujan buatan sebesar (i) 105,028 mm/jam dan limpasan (Q) yang 

mengalir diember sebesar 1,3780 liter/menit. Dengan demikian mendapat hasil bahwa 

media green rooftop dapat mengurangi limpasan sebesar 0,4892 liter/menit. 

Untuk hasil analisis data pada pengaruh green rooftop untukmengurangi 

limpasan di kota Surakarta maka untuk hasil dari total limpasan atap beton 

mendapatkan hasil 1,0086 m
3
/detik dan untuk limpasan atap green rooftop mendapatkan 

hasil 0,3716 m
3
/detik, maka green rooftop dapat mengurangi limpasan sebesar 0,6370 

m
3/

detik. Dengan demikian dari hasil dari bak media yang telah dibuat dan data-data 

yang dibutuhkan untuk analisis apakah green rooftop mampu mengurangi limpasan di 

kota Surakarta maka dapat disimpulkan bahwa green rooftop mampu untuk mengurangi 

limpasan pada kota Surakarta. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan uji pada media dan analisis dari data-data yang 

didapatkan, maka dari penelitian tentang pengaruh green rooftop teerhadap limpasan di 

kota Surakarta dapat disimpulkan 

1. Hasil kinerja pada kedua bak media yaitu bak media dak beton 

dan bak media green rooftop membuktikan bahwa dalam skala 80 cm x 80 

cm dan tinggi 30 cm bak media green rooftop mampu mengurangi dampak 

limpasan sebesar 1,957 liter/menit dari hasil analisis kedua bak tersebut, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa green rooftop mampu 

mengurangi limpasan permukaan 
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2. Pemasangan green rooftop dapat digunakan untuk mengurangi 

limpasan yang terjadi di kota Surakarta, karena dengan hasil uji dari media 

bak beton dan media bak green rooftop dan analisis hasil dari data-data 

yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa green rooftop berpengaruh 

dalam menghambat laju air yang mengalir dari air hujan agar tidak 

langsung mengalir ke aliran-aliran pembuangan air hujan, sehingga 

dimungkinkan green rooftop bila diaplikasikan di kota Surakarta maka 

dapat menimbulkan dampak positif untuk limpasan di kota Surakarta 

tersebut. 

 

4.2. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih signifikan dengan mengaplikasikan green 

rooftop pada gedung di kota Surakarta, agar hasil penelitian lebih baik. 

2. Pada penelitian ini menggunakan hujan buatan, maka bilamana mungkin terjadi 

perlu menggunakan air hujan yang nyata agar lebih detail dalam menganalisis dan 

mendapatkan data-data dilapangan. 

3. Sebelumnya dalam penelitian ini membahaas tentang manfaat-manfaat dari green 

rooftop mungkin pada penelitian lanjutan dapat menemukan kekurangan-

kekurangan dari green rooftop sehingga dapat diperbaiki ataupun diganti dan 

mungkin dapat menemukan teknologi-teknologi baru yang timbul dari gagasan-

gagasan tentang green rooftop 
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