
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Hujan 

Uap air di atmosfer yang mengalami kondensasi akan jatuh ke bumi menjadi tetesan 

air atau kristal es sebagai hujan. Bentuk dan jumlah hujan bergantung pada faktor-

faktor klimatologi seperti faktor angin, suhu, dan tekanan atmosfer. (Triatmodjo, 

2008) 

 
Menurut BMKG, hujan adalah suatu bentuk pengendapan zat cair atau padatan 

yang jatuh dari awan ke bumi melalui proses kondensasi. Tetapi, tidak semua air 

hujan mampu mencapai ke permukaan bumi karena sebagian air yang jatuh akan 

mengalami penguapan kembali ke atmosfer melalui udara kering. Kuantitas air 

hujan yang jatuh ke permukaan bumi dapat diukur dengan menggunakan alat 

pengukur hujan. Secara umum, hujan dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya 

seperti pada Tabel 2.1. berikut: 

Tabel 2.1. Tingkatan Hujan Berdasarkan Intensitas 
Tingkatan Intensitas (mm/menit) 

Sangat Lemah < 0,02 
Lemah 0,02 – 0,05 
Sedang 0,05 – 0,25 
Deras 0,25 – 1 

Sangat Deras > 1 
Sumber: Mori, et al dalam Suripin 2003 
 
2.2. Analisis Hidrologi  

Analisis hidrologi adalah bidang yang sangat kompleks karena ketidakpastian 

siklus hidrologi, pencatatan data hujan, dan kuantitas data yang diperoleh. Analisis 

hidrologi diperlukan untuk memprediksi hujan yang akan terjadi pada suatu periode 

tertentu. (Triatmodjo, 2008)  

 
2.2.1. Uji Data Hidrologi 

Uji data hidrologi atau analisis kualitas data merupakan tahap pertama yang 

dilakukan dalam perhitungan perencanaan analisis hidrologi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah data hidrologi yang dikumpulkan tersebut berasal dari populasi 

yang sama atau tidak dan data sejenis atau tidak sama jenis. Analisis data hidrologi 
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dapat dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu Uji Konsistensi Data, Uji 

Stasioner, Uji Ketidakadaan Trend, dan Uji Peristensi. 

 
2.2.1.1. Uji Konsistensi Data 

Setelah pengukuran curah hujan selesai dilaksanakan umumnya data hidrologi 

dikirim ke Pusat Pengolahan Data untuk dikumpulkan, dicek dan disimpan serta 

diolah menjadi data siap pakai. Data yang telah diterima di Pusat Pengolahan 

kemudian diurutkan menurut fungsi waktu sehingga menjadi data deret berkala. 

Data deret berkala tersebut kemudian dilakukan pengujian konsistensi. Uji 

konsistensi adalah uji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh 

kesalahan pada saat pengiriman atau saat pengukuran, data tersebut harus betul-

betul menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan sebenarnya di lapangan. 

Dalam melakukan uji konsistensi dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya: 

1. Metode Double Mass Curve 

Menurut Soewarno (1995) dalam bukunya yang berjudul Hidrologi 

Operasional Jilid Satu, data hujan yang diperlukan untuk analisis disarankan 

minimal 30 tahun data runtut waktu. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan curah hujan tahunan dari setiap stasiun hujan yang akan diuji 

dengan akumulasi curah hujan rata-rata rata-rata yang stasiun hujannya dipilih 

dari lokasi studi sebagai pembanding, kemudian diplot dalam grafik sehingga 

dapat diketahui hasilnya. Pengujian ini dikatakan konsisten apabila diperoleh 

besar kemiringan sudut garis Trend yang dihasilkan pada grafik sebesar α = 

45˚ dengan nilai toleransi pada rentang nilai sudut 42˚ <  α < 48˚. Apabila hasil 

kurvanya terdapat penyimpangan, dan sudut yang dihasilkan di luar dari 

rentang tersebut, maka data tersebut tidak konsisten dan diperlukan koreksi 

perhitungan karena data dianggap bermasalah atau menyimpang dari garis 

Trend konsistensi data.   

 
Berikut contoh grafik uji konsistensi data dengan kurva lengkung massa ganda 

pada 45 derajat, dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 2.1. Uji Konsistensi Data Double Mass Curve 

Sumber : Septana, 2016 

2. RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums) 

Uji RAPS digunakan untuk menguji kepanggahan data hujan yang berupa data 

tunggal. Cara ini dilakukan dengan menghitung nilai kumulatif 

penyimpangannya terhadap nilai rata-rata. Bila Q/n yang diperoleh lebih kecil 

dari nilai kritik untuk tahun dan confidence level yang sesuai maka data 

dinyatakan panggah. (Soewarno, 1995) Nilai kritik Q dan R yang menjadi 

acuan dalam uji RAPS dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2.2. Nilai Kritik dari Q dan R 

N 

Q

√n
 

R

√n
 

90% 95% 99% 90% 95% 99% 
10 1,05 1,14 1,29 1,21 1,28 1,38 
20 1,10 1,22 1,42 1,34 1,43 1,60 
30 1,12 1,24 1,46 1,40 1,50 1,70 
40 1,13 1,26 1,50 1,42 1,53 1,74 
50 1,14 1,27 1,52 1,44 1,55 1,78 

100 1,17 1,29 1,55 1,50 1,62 1,86 
Sumber : Harto, 2000 dalam Modul Perencanaan Bangunan Sabo PUPR SDA 2018 

 
Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk melakukan uji 

konsistensi data menggunakan metode RAPS, data hujan yang tersedia 

minimal harus 10 tahun. 

 
2.2.1.2. Uji Stasioner 

Uji stationer ini dilakukan setelah pengujian konsistensi data. Suatu data disebut 

stasioner apabila nilai dari parameter statistiknya (rata-rata dan varian) relatif tidak 

berubah dari setiap bagian ke bagian yang lain dalam rangkaian data runtut waktu 

tersebut. Uji stasioner bertujuan untuk menguji kestabilan nilai varian dan rata-rata 

dari suatu deret berkala. Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan uji F untuk 

menguji nilai varian dan uji T untuk menguji nilai rata-rata suatu deret berkala. 
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1. Uji F (Uji Kestabilan Varian) 

Pada pengujian ini dilakukan dengan data yang dibagi menjadi dua kelompok 

atau lebih. Rumus untuk menghitung nilai varian sebagai berikut.  

    F = 
n1 x S1 x (n2-1)

n2 x S2 x (n1-1)
  (2.1) 

Keterangan : 

F  = nilai hitung uji F 

n1, n2 = Jumlah data kelompok 1 dan 2 

S1, S2 = Standar deviasi kelompok 1 dan 2 

Kemudian melakukan perbandingan terhadap Fcr pada tabel distribusi, sesuai 

dengan nilai derajat kebebasan  yang dapat dihitung dengan rumus dk1 = n1 – 1 

dan dk2 = n2 – 1, dan nilai signifikasi (α) = 5% atau (α) = 1%. Apabila nilai 

Fhitung < Fcr, maka hipotesis nol diterima dan nilai varian dari data yang diuji 

adalah stasioner atau stabil. 

2. Uji T (Uji Kestabilan Rata-rata) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui nilai kestabilan rata-rata apabila datanya 

dianggap sebuah populasi. Pengujian ini sama dengan uji F yaitu membagi data 

menjadi dua kelompok atau lebih. Adapun rumus untuk menghitung nilai rata-

rata adalah sebagai berikut. 

 t = 
X1 - X2 

σ
1

n1
+ 

1
n2

1/2  (2.2) 

 σ = 
n1S1

2+ n2S2
2

n1+n2-2

1/2

  (2.3) 

Keterangan :  

n1, n2 = Jumlah data kelompok 1 dan 2 

S1, S2 = Standar deviasi kelompok 1 dan 2 

𝑋 ,  𝑋  = Rata-rata kelompok 1 dan 2 

Kemudian melakukan perbandingan antara nilai thitung dengan nilai tcr 

berdasarkan  tabel distribusi. Disesuaikan pada derajat kepercayaan yaitu dk = 

n1 + n2 -2 dan nilai signifikansi (α) = 5% atau (α) = 1%. Apabila nilai t hitung 

lebih kecil dari nilai tcr, maka hipotesis nol diterima dan nilai rata-rata dari data 

yang diuji adalah stasioner atau stabil, dan bersifat homogen. 
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2.2.1.3. Uji Ketidakadaan Trend 

Suatu Trend atau pola merupakan deret berkala yang nilainya menunjukkan 

gerakan yang berjangka panjang dan mempunyai kecenderungan menuju ke satu 

arah yaitu arah naik atau turun. Apabila hasil uji ini menunjukkan adanya Trend 

maka analisis hidrologi harus mengikuti garis Trend yang dihasilkan. Menurut 

Soewarno (1995), cara uji Trend curah hujan dapat dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu Uji Korelasi Peringkat Metode Spearman, Uji Mann dan Whitney, dan 

Uji Tanda dari Cox dan Stuart. Namun, dalam penelitian ini hanya membahas 

mengenai uji Trend dengan Uji Korelasi Peringkat Metode Spearman. 

 
Uji Trend dengan metode Spearmen ini dilihat dari korelasi antara waktu dan varian 

dari suatu variabel hidrologi dari suatu deret berkala. Untuk menguji apakah hasil 

menunjukkan adanya Trend atau tidak, menurut Soewarno (1995) perumusan 

metode Spearmen dapat ditulis sebagai berikut: 

KP = 1- 
6 ∑ (dt)2n

i=1
n2-n

   (2.4) 

 t = KP - n - 2

1-KP2  
1/2

  (2.5) 

Keterangan: 

KP = Koefisien korelasi peringkat Spearmen 

n = Jumlah data 

dt = Rt – Tt 

Tt = Peringkat dari waktu 

Rt = Peringkat dari variabel hidrologi dalam deret berkala 

t  = Nilai distribusi t (derajat kebebasan (n-2)) 

     untuk derajat kepercayaan tertentu (umumnya 5%) 

 
Langkah dalam melakukan pengujian Trend metode Spearman adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi peringkat (Tt) untuk waktu dengan peringkat 1 merupakah peringkat 

pada waktu awal. 

2. Memberi peringkat (Rt) untuk variabel hidrologi dengan variabel terbesar 

merupakan peringkat 1. 
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3. Menghitung nilai dt dengan rumus Tt – Rt. 

4. Menghitung nilai KP menggunakan persamaan 2.4 

5. Menghitung nilai t menggunakan persamaan 2.5 

6. Membandingkan nilai t yang telah dihitung dengan nilai t pada tabel tc. Apabila 

nilai t hitung berada diantara nilai tc, maka data yang diuji tidak saling 

bergantung (independent) dan tidak menunjukkan adanya Trend. 

 
2.2.1.4. Uji Persistensi Data 

Persistensi adalah ketidaktergantungan dari setiap nilai dalam deret berkala dalam 

data hidrologi. Data tersebut dianggap data yang berasal dari sampel acak maka 

perlu diuji. Untuk melakukan pengujian ini harus dihitung besarnya nilai koefisien 

korelasi serial. Salah satu metode untuk menentukan koefisien korelasi serial adalah 

dengan metode Spearmen. Rumus untuk menghitung nilai koefisien korelasi serial 

dapat dituliskan sebagai berikut: (Soewarno, 1995) 

 KS = 1- 
6 ∑ (di)2m

i=1
m3 - m

   (2.6) 

 t = KS - m - 2

1 - KS2  
1/2

  (2.7) 

Keterangan : 

KS = Koefisien korelasi spearmen 

m = n-1 

n = Jumlah data 

di = Perbedaan nilai antara peringkat data ke Xi dan Xi+1 

t = Nilai distribusi t (derajat kebebasan (m-2)) 

 untuk derajat kepercayaan tertentu (umumnya 5% ditolak atau 95% 

diterima)  

Apabila dari suatu deret berkala menunjukkan bahwa nilai thitung berada diantara 

nilai ±tc (pada tabel) maka data yang diuji adalah data independent atau tidak 

menunjukkan adanya persistensi dan dapat dikatakan bahwa data tersebut 

merupakan data yang bersifat acak. Kemudian, apabila dari suatu deret berkala 

setelah diuji menunjukkan bahwa: 

1. Tidak menunjukkan adanya Trend.  

2. Stasioner, berarti nilai varian dan rata-ratanya homogen/stabil/sama jenis.  
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3. Bersifat acak (randomnes).  

Maka data deret berkala tersebut dapat disarankan untuk selanjutnya digunakan 

dalam analisis hidrologi lanjutan, misalnya analisis frekuensi. (Soewarno, 1995) 

 
2.2.2. Pemilihan Seri Data 

Menurut Triatmodjo (2008) dalam melakukan pemilihan data yang digunakan 

untuk melakukan analisis frekuensi, data yang digunakan dapat berasal dari dua 

metode dibawah ini berdasarkan lama durasi data hidrologi yang diperoleh.  

 
2.2.2.1. Annual Maximum Series 

Metode ini cocok digunakan untuk data hidrologi panjang dengan data debit atau 

data hujan yang tersedia minimal 10 tahun data runtut waktu. Metode ini dilakukan 

dengan cara memilih satu data maksimum dalam setiap tahun. Dengan cara ini, data 

terbesar kedua dalam suatu tahun yang mungkin lebih besar dari data maksimum 

pada tahun yang lain tidak diperhitungkan pengaruhnya. 

  
2.2.2.2. Partial Duration Series 

Metode ini digunakan apabila jumlah data kurang dari 10 tahun data runtut waktu. 

Partial duration series disebut juga dengan Peaks Over Treshold (POT) yaitu 

rangkaian data debit banjir atau data hujan yang besarnya diatas suatu nilai batas 

bawah tertentu. Dengan demikian dalam satu tahun bisa terdapat lebih dari satu data 

yang digunakan dalam analisis frekuensi dengan catatan besaran tersebut 

menunjukkan nilai yang lebih besar daripada besaran maksimum pada tahun 

lainnya.  

 
2.2.3. Analisis Frekuensi 

Analisis frekuensi adalah salah satu tahapan dari analisis hidrologi yang digunakan 

untuk memprediksi hujan rencana yang akan terjadi pada periode ulang tertentu. 

Analisis frekuensi terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Analisis Statistik Dasar 

Dalam analisis frekuensi, distribusi probabilitas suatu data dapat ditentukan 

berdasarkan parameter-parameter statistik seperti nilai rata-rata, standar 

deviasi, koefisien skewness, koefisien variasi dan koefisien kurtosis. Rumus 

parameter-parameter statistik yaitu sebagai berikut: 
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a. Nilai Rata-rata (X)  

Nilai rata-rata adalah hal yang cukup representatif dalam suatu distribusi. 

Nilai ini dianggap menjadi nilai utama dalam pengukuran suatu distribusi. 

Nilai rata-rata dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 X = 
∑Xi

n
  (2.8) 

Keterangan: 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

Xi = Curah hujan maksimum (mm) 

n = Jumlah sampel curah hujan 

b. Standar Deviasi (S)  

Adalah nilai yang umum digunakan dalam pengukuran distribusi data. 

Standar deviasi berbanding lurus dengan nilai rata-rata yang digunakan 

dalam penentuan distribusi. Rumus untuk mencari Standard Deviation 

adalah sebagai berikut: 

 S =    
∑ (Xi-X)2

(n-1)
  (2.9) 

Keterangan: 

S = Simpangan Baku 

Xi = Curah hujan maksimum pertahun (mm) 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

n = Jumlah sampel curah hujan  

c. Koefisien Skewness (Cs)  

Adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan derajat asymmetry 

dari suatu sebaran data. Rumus untuk mencari koefisien skewness atau 

koefisien kemencengan adalah sebagai berikut: 

 CS =
n ∑(Xi-X)3 

(n - 1)(n - 2) S3 (2.10) 

 

Keterangan: 

Cs = Koefisien Skewness 

n = Jumlah sampel hujan 

S = Simpangan Baku atau Standar Deviasi 
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Xi = Curah hujan maksimum pertahun (mm) 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

d. Koefisien Variasi (Cv) 

Adalah nilai perbandingan antara standar deviasi dan nilai rata-rata yang 

dihitung dari suatu distribusi. Koefisien Variasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 Cv =
S

X
  (2.11) 

Keterangan: 

Cv = Koefisien Variasi 

S = Simpangan baku atau standar deviasi 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

e. Koefisien Kurtosis (Ck) 

Adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan kelengkungan kurva 

suatu distribusi data yang umumnya dibandingkan dengan distribusi 

normal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 Ck =
n2 ∑(Xi-X)4

(n-1)(n-2)(n-3)S4  (2.12) 

Keterangan: 

Ck = Koefisien Kurtosis 

Xi = Curah hujan maksimum pertahun (mm) 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

2. Pemilihan Jenis Distribusi Probabilitas 

Syarat-syarat dalam memilih jenis distribusi yang cocok dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. sebagai berikut. 

Tabel 2.3. Syarat Pemilihan Jenis Distribusi  

 Sumber: I Made K, 2011 

Jenis Distribusi Syarat Keterangan 

Normal 
Cs ≈ 0 

Memenuhi 
Ck = 3 

Gumbel 
Cs ≤ 1,1396 

Memenuhi 
Ck ≤ 5,4002 

Jenis Distribusi Syarat Keterangan 

Log Normal 
Cs ≈ 3Cv + (Cv)² = 3 

Memenuhi 
Ck = 5,383 

Log Person III Cs ≠ 0 Memenuhi 
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Distribusi probabilitas adalah distribusi yang menggambarkan peluang dari 

sekumpulan varian data. Tujuan dilakukan analisis distribusi probabilitas 

adalah untuk menentukan periode ulang. Jenis distribusi probabilitas yang 

umum digunakan dalam analisis hidrologi adalah sebagai berikut: 

a. Distribusi Normal 

Distribusi Normal atau Kurva Normal juga dikenal sebagai Distribusi 

Gauss dengan rumus sebagai berikut: 

 XT = X + KT.S  (2.13) 

Keterangan: 

XT = Curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu (mm) 

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

S = Simpangan Baku atau Standar Deviasi 

KT    = Faktor frekuensi 

 
Faktor frekuensi (KT) adalah fungsi dari peluang dan kala ulang yang 

merupakan model matematis dari distribusi probabilitas yang digunakan 

untuk analisis peluang. Nilai faktor frekuensi dapat dilihat pada tabel 

dalam Lampiran. 

b. Distribusi Log Normal 

Adalah hasil transformasi dari distribusi normal yang dilakukan dengan 

cara mengubah suatu varian normal menjadi varian logaritma. Distribusi 

Log Normal dinyatakan dengan persamaan berikut: 

 YT = X + KT.S  (2.14) 

Keterangan: 

YT = Curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu (mm) 

X = Curah hujan rata-rata logaritma (mm) 

S = Simpangan Baku atau Standar Deviasi 

KT = Faktor frekuensi 

c. Distribusi Gumbel 

Adalah nilai yang umumnya digunakan dalam menganalisis data 

maksimum. Persamaan Distribusi Gumbel adalah sebagai berikut: 

 XT = X + S . K  (2.15) 

dengan, 
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 K = 
YT - Yn

Sn
   (2.16) 

dengan, 

 YT = -ln -ln
Tr - 1

Tr
  (2.17) 

Keterangan: 

XT = Curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu (mm)  

X = Curah hujan rata-rata (mm) 

S = Simpangan Baku atau Standar Deviasi 

K = Koefisien Frekuensi Gumbel 

YT = Koefisien Variasi sebagai fungsi kala ulang 

Yn = Reduced Mean, tergantung dari jumlah data 

Sn = Reduced Standard Deviation, tergantung dari jumlah data 

Tr = Kala ulang (tahun) 

d. Distribusi Log Person III 

Adalah bentuk distribusi hasil transformasi dari Distribusi Person III 

dengan mengubah varian normal menjadi varian logaritma, termasuk 

parameter-parameter statistiknya dengan syarat Koefisien Skewness tidak 

boleh sama dengan nol. Jika Cs = 0, maka distribusi kembali ke Distribusi 

Log Normal. Persamaan Distribusi Log Person III adalah sebagai berikut. 

 Log XT = Log X + G (S Log X)  (2.18) 

 XT = 10Log XT  (2.19) 

Keterangan: 

XT     = Curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu (mm) 

Log X    = Nilai logaritma dari curah hujan rata-rata  

G      = Faktor penyimpangan  

S log X  = Nilai logaritma dari Simpangan Baku 

Faktor penyimpangan (G) dapat dilihat dalam Tabel Lampiran A. 

 
3. Melakukan Uji Distribusi 

Uji distribusi dilakukan dengan dua metode pengujian yaitu Uji Chi-Square 

(x2) dan Uji Smirnov-Kolmogorov. 

a. Chi-Square (x2) 
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Dapat dihitung dengan persamaan berikut dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah persamaan distribusi probabilitas yang dipilih dapat 

mempresentasikan distribusi statistik dari data sampel yang dianalisis. 

X2 = ∑
(Oi - Ei )

2

Ei

N
i=1   (2.20) 

Keterangan: 

X2 = Parameter Chi –Square terhitung 

Oi = Jumlah nilai pengamatan pada sub kelompok ke-i 

Ei = Jumlah data dari persamaan distribusi yang digunakan 

b. Smirnov-Kolmogorov 

Pengujian dilakukan dengan cara menunjukkan perbandingan dari setiap 

varian data dari distribusi empiris dan teoritis. Apabila pada derajat 

kepercayaan tertentu nilai ∆max yang diperoleh kurang dari ∆kritis, maka 

pengujian dianggap tidak valid. Pengujian ini dilakukan untuk menguji 

kebenaran atau validasi dari sebaran data hujan yang digunakan. 

Berdasarkan nilai kritis (Smirnov-Kolmogorv) ditentukan oleh nilai Do. 

Jika X2 lebih kecil dari Do, distribusi teoritis yang digunakan untuk 

menentukan persamaan distribusi dapat diterima. Jika X2 lebih besar dari 

Do, maka distribusi teoritis yang digunakan untuk menentukan 

persamaan distribusi tidak dapat diterima.  

 
2.2.4. Periode Ulang 

Menurut Triatmodjo (2008) periode ulang adalah waktu hipotesis dari suatu 

kejadian debit atau hujan yang pernah terjadi dalam suatu besaran tertentu akan 

kembali terulang dengan jumlah yang sama atau melebihi satu kali dalam periode 

waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri PU No. 12 Tahun 2014, dalam 

menentukan periode ulang yang cocok untuk melakukan analisis frekuensi dapat 

ditentukan berdasarkan luas daerah tangkapan air hujan, seperti terlihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4. Kala Ulang berdasarkan Topologi dan Luas Tangkapan 

Topologi Kota 
Luas Catchment Area (Ha) 

< 10 10 - 100 101 – 500 > 500 

Kota Metropolitan 2 Tahun 2 – 5 Tahun 5 – 10 Tahun 10 – 25 Tahun 
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Topologi Kota 
Luas Catchment Area (Ha) 

< 10 10 - 100 101 – 500 > 500 

Kota Besar 2 Tahun 2 – 5 Tahun 2 – 5 Tahun 5 – 20 Tahun 

Kota Sedang 2 Tahun 2 – 5 Tahun 2 – 5 Tahun 5 – 10 Tahun 

Kota Kecil 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 – 5 Tahun 

Sumber: Permen PU No.12, 2014 

 
2.3. Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) 

Menurut Maryono & Santoso (2006) upaya pemanenan air hujan telah menjadi 

bagian penting dari agenda global environmental water resource management di 

dunia Internasional. Agenda ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yaitu 

ketimpangan air pada saat musim hujan dan kemarau, kekurangan pasokan air 

bersih bagi penduduk dunia, serta penanggulangan banjir dan kekeringan. Teknik 

pemanenan air hujan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan air hujan yang jatuh 

pada catchment area berupa atap gedung, jalan, atau lapangan kemudian disimpan 

dengan menggunakan berbagai teknologi untuk digunakan pada masa mendatang. 

 
2.3.1. Metode Pemanenan Air Hujan 

Dalam Tugas Akhir ini penulis memilih metode pemanenan air hujan dengan 

memanfaatkan atap gedung sebagai area tangkapan air hujan (roof catchment area). 

Air hujan yang jatuh ke atap gedung akan disalurkan menuju bak penampungan 

melalui saluran berupa talang. Secara garis besar pemanenan air hujan dengan 

metode ini memiliki tiga komponen utama yaitu collector (atap sebagai daerah 

tangkapan), conveyor (talang sebagai saluran air), dan storage (bak penampung air 

hujan). Skema pemanenan air hujan dengan metode roof catchment area 

diilustrasikan dalam gambar berikut. 

 
Gambar 2.2. Skema Penampung Air Hujan 
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2.3.2. Sistem Pemanenan Air Hujan 

Sistem pemanenan air hujan diklasifikasikan ke dalam beberapa sistem berikut: 

1. Sistem Penangkap (Collection System) 

Kondisi daerah tangkapan air hujan yang direncanakan akan mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas air hujan yang diperoleh. Sistem penangkap yang biasa 

digunakan selain atap bangunan adalah jalan raya, lapangan terbuka, dan 

saluran. 

2. Sistem Filter (Filtering System)  

Sistem ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terbawa bersama 

air hujan berupa daun, kotoran hewan, dan lain-lain. Sistem ini merupakan 

upaya peningkatan kualitas air yang dipanen agar air terbebas dari zat 

kontaminan. 

3. Sistem Penampung (Storage System)  

Sistem penampungan air hujan dapat berupa tangki alami maupun buatan. 

Contohnya seperti kolam, dam, tong air ataupun bak air. Sistem penampungan 

ini harus ditempatkan pada lokasi yang terlindung dari sinar matahari langsung. 

Jenis penempatan penampungan dijelaskan pada Tabel 2.5. sebagai berikut: 

Tabel 2.5. Jenis Penempatan Penampung 

Posisi Sketsa Keterangan 

Di atas bangunan 
 

 

Tidak perlu pompa, perlu 
diperhitungkan berat 

Di atas tanah 

 

Perlu pompa 

Di bawah tanah 
(seluruh) 

 
 

Cocok untuk bangunan besar 
sedang direncana, menggunakan 
struktur di bawah tanah 

Di bawah tanah 
(sebagian) 

 

Mudah untuk mengaplikasikan 
di bangunan yang sudah ada 

Di luar dari bangunan 
 

 

Tidak mengganggu ruang 
gedung, mudah diaplikasikan 

           Sumber: Pedoman Instalasi dan Pengelolaan Fasilitas Pemanfaatan Air Hujan 
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4. Sistem Pengaliran (Conveyance System) 

Pompa yang baik untuk pengaliran adalah pompa yang tidak berisik dan tidak 

bergetar. Pipa perlu dikubur di bawah tanah di musim dingin, agar air tidak 

membeku dan memicu pipa pecah.  

5. Sistem Monitor (Control System)  

Sistem monitor menangani seluruh sistem secara otomatis dalam persediaan air 

hujan yang stabil. Unit kontrol sistem dilengkapi dengan sistem pengisian air 

yang mengisi air secara konstan ketika jumlah air hujan yang disimpan tidak 

mencukupi, dan berfungsi seperti pengukuran tingkat air tambahan, kontrol 

aliran balik, pemberitahuan kesalahan, perangkat kontrol pompa, pengukuran 

penggunaan, pencatatan data. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010) 

 
2.4. Kuantitas Pemanenan Air Hujan 

Dalam penelitian ini, konsep penampungan air hujan yang digunakan adalah 

dengan wilayah tangkapan berupa atap yang kemudian dialirkan ke bak 

penampung. Perhitungan sederhana yang dapat digunakan menurut Worm & 

Hattum (2006) untuk perkiraan jumlah air yang dipanen dari hasil roof catchment 

area disajikan pada persamaan berikut. 

 S = C x R x A  (2.21) 

Keterangan: 

S = Supply air hujan (m3) 

C  = Koefisien runoff 

R  = Curah hujan harian rata-rata (mm) 

A  = Luas tangkapan air hujan (m2) 

 
Koefisien runoff  didefinisikan sebagai rasio aliran antara puncak limpasan dengan 

intensitas hujan (Wijaya, Prastowo, & Pandjaitan, 2014). Koefisien runoff  

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu laju infiltrasi tanah, persentase lahan kedap 

air, kemiringan lahan, tutupan lahan, dan intensitas hujan  (Henri & Achmad, 2015). 

Koefisien runoff memperhitungkan kehilangan air karena benturan, penguapan, 

kebocoran, dan luapan. Adapun nilai-nilai untuk koefisien runoff dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 2.6. Koefisien Limpasan (C) 
No Deskripsi Lahan Koefisien C 

1. Bisnis 
a. Perkotaan 
b. Pinggiran 

 
0,7 – 0,95 
0,5 – 0,7 

2. Perumahan 
a. Rumah Tinggal 
b. Multiunit terpisah, terpisah 
c. Multiunit, tergabung 
d. Perkampungan 
e. Apartemen 

 
0,3 – 0,5 
0,4 – 0,6 
0,6 – 0,75 
0,25 – 0,4 
0,5 – 0,7 

3. Industri 
a. Ringan 
b. Berat 

 
0,5 – 0,8 
0,6 – 0,9 

4. Perkerasan 
a. Aspal dan beton 
b. Batu bata, paving 

 
0,7 – 0,95 
0,5 – 0,7 

5. Atap 0,75 – 0,95 
6. Halaman, tanah berpasir 

a. Datar 2% 
b. Rata-rata 2% - 7% 
c. Curam 7% 

 
0,05 – 0,1 
0,1 – 0,15 
0,15 – 0,2 

7. Halaman, tanah berat 
a. Datar 2% 
b. Rata-rata 2% - 7% 
c. Curam 7% 

 
0,13 – 0,17 
0,18 – 0,22 
0,25 – 0,35 

8. Halaman kereta api 0,10 – 0,35 
9. Taman tempat bermain 0,20 – 0,35 
10. Taman, Perkuburan 0,1 – 0,25 
11. Hutan 

a. Datar 0% - 5% 
b. Gelombang 5% - 10% 
c. Berbukit 10% - 30% 

 
0,1 – 0,4 
0,25 - 0,5 
0,3 – 0,6 

Sumber : Suripin, 2003 

 
Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya air hujan yang 

dapat ditangkap oleh atap yaitu sebagai berikut. 

1. Kemiringan Atap  

 Kecepatan dari runoff air hujan dipengaruhi oleh kemiringan atap. Atap dengan 

kemiringan yang tinggi atau curam akan lebih cepat mengumpulkan air hujan 

dibandingkan dengan atap yang lebih datar.  

2. Luas Atap (Catchment Area) 

Luas ukuran atap mempengaruhi kuantitas air hujan yang dapat dipanen. Luas 

dari area tangkapan hujan dapat dihitung berdasakan bentuk dari luas atap yang 

tegak lurus terhadap bidang jatuh hujan. 
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Gambar 2.3. Luas Catchment Area 

Luas tangkapan air hujan berdasarkan gambar diatas dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut: 

 Luas Atap = L x W  (2.22) 

Keterangan: 

L = Panjang atap (m) 

W = Lebar atap (m) 

 
2.5. Perhitungan Kebutuhan Air 

Secara garis besar, rumus perhitungan kebutuhan air suatu gedung adalah sebagai 

berikut: 

 KA = ∑A x Ks   (2.23) 

Keterangan:  

KA = Kebutuhan air (liter/orang/hari) 

∑A = Jumlah orang yang beraktifitas (orang) 

Ks = Rata-rata konsumsi air (liter/hari) 

 
2.6. Perhitungan Kapasitas Tangki Penampung Air Hujan 

Tangki penampung air hujan harus didesain sedemikian rupa agar tangki yang 

dibuat tidak over design. Adapun rumus perhitungan kapasitas tangki penampung 

air hujan adalah sebagai berikut: 

 V = ∑ S - B  (2.24) 

Keterangan: 

V = Volume Storage (m3) 

S = Supply air hujan yang dapat diterima perhari (m3) 

B = Total kebutuhan air perhari (m3) 
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Setelah menghitung volume air hujan yang mampu ditampung, kemudian dapat 

dihitung daya dukung rainwater harvesting system dalam memenuhi kebutuhan air 

dengan rumus sebagai berikut: 

 DD RWH =  
N

 X
 x 100  (2.25) 

Keterangan: 

N  = Jumlah hari RWH mampu memenuhi kebutuhan air 

X  = Jumlah hari dalam 1 Tahun 

 
Berikut ini merupakan beberapa jenis tangki penampung air hujan yang umum 

digunakan: 

   
(a) (b) 

 
(c) 

Gambar 2.4. Jenis Tangki Air Hujan 
(a)Tangki ferro-cement  (b) Tangki fiberglass 

(c) Tangki stainnless steel 
Sumber: Modul Penampungan Air Hujan, 2014 

1. Ferro-cement/Beton 

Ferro-cement adalah salah satu inovasi dari teknologi beton bertulang 

konvensional dengan cara memodifikasi beton dengan besi ferro yang 

memiliki sifat ringan, kuat, tahan lama, dan tahan terhadap retakan. Tangki ini 

dapat dibuat dengan beragam bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini 

merupakan ilustrasi dari tangki penampung air hujan yang terbuat dari ferro-

cement. 
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2. Tangki Fiberglass 

Tangki ini dapat diletakkan di atas permukaan tanah maupun di bawah 

permukaan tanah. Kelebihan dari jenis tangki ini adalah sifatnya yang ringan, 

ekonomis, dan juga tahan lama. 

3. Tangki Stainless Steel 

Jenis tangki ini sangat umum digunakan pada penempatan tangki di atas 

permukaan tanah. Tangki ini memiliki kelebihan tahan terhadap lumut, tetapi 

sangat rentan terhadap korosi sehingga tangki ini tidak disarankan ditempatkan 

di daerah pantai yang memiliki kandungan garam yang tinggi. 

 
2.7. Perencanaan Talang 

Talang atau pipa yang digunakan dalam Rainwater Harvesting System adalah talang 

rambu dan talang tegak. Talang rambu merupakan saluran yang berfungsi untuk 

menerima air hujan dari atap. Sedangkan, talang tegak berfungsi sebagai saluran 

yang menerima air hujan dari talang rambu dan menyalurkannya ke tangki 

penampungan. Berdasarkan SNI 03-7065-2005 Tentang Tata Cara Perencanaan 

Sistem Plumbing untuk menentukan dimensi talang rambu dapat dihitung dengan: 

 A =
Q

v
    (2.26) 

 v = =
1

n
 R2/3 S1/2  (2.27) 

 A = 
1

2
 x 𝜋 x r2  (2.28) 

Dengan perhitungan debit curah hujan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Q = 0,278 x C x I x Aatap (2.29) 

 I = 
  R24

24

24

T

2/3
  (2.30) 

Keterangan: 

Q = Debit curah hujan (m3/s) 

v = Kecepatan aliran air pada talang (m/s) 

R = Jari-jari hidrolis (m) 

S = Kemiringan saluran talang 

I = Intensitas curah hujan (m) 

T = Periode hujan (s) 
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A = Luas penampang talang (m2) 

AAtap = Luas atap (penangkap air hujan) (km2) 

R24 = Curah hujan maksimum harian dengan periode ulang (mm) 

 
Sedangkan, untuk perencanaan talang tegak dapat menggunakan rumus: 

 v = 2 g h  (2.31) 

 A =
Q

v
     (2.32) 

 A = 
1

2
 x 𝜋 x r2  (2.33) 

  D = 2r  (2.34) 

Keterangan: 

v = Kecepatan aliran air pada talang (m/s) 

g = Percepatan gravitasi (m/s2) 

h = Tinggi jatuhnya air (m) 

Q = Debit curah hujan (m3/s) 

A = Luas penampang talang (m2) 

D = Diameter talang (m) 

r = Jari-jari lingkaran (m) 

 
2.8. Sumur Resapan 

Sumur resapan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanggulangi 

masalah limpasan air permukaan dan sebagai sarana penampung air hujan dengan 

cara meresapkannya ke dalam tanah. Dalam menentukan dimensi sumur resapan 

yang cocok digunakan pada suatu wilayah perlu memperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1. Luas Tutupan Lahan 

Luas tutupan lahan ini digunakan sebagai catchment area. Dimana luas tutupan 

lahan ini akan mempengaruhi volume air hujan yang dapat dipanen. 

2. Karakteristik Hujan 

Mencakup intensitas, durasi, dan interval waktu hujan. Semakin lama hujan 

berlangsung maka semakin besar pula volume sumur resapan yang dibutuhkan. 

Sedangkan, jika lama hujan berlangsung sebentar maka dapat menyebabkan 

volume sumur resapan semakin kecil. 
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3. Koefisien Permeabilitas Tanah 

Koefisien permeabilitas adalah kemampuan suatu tanah dalam melakukan 

proses infiltrasi per satuan waktu. Berikut ini adalah nilai koefisien 

permeabilitas tanah berdasarkan jenis tanah. 

4. Tinggi Muka Air Tanah 

Sumur resapan cocok digunakan pada suatu wilayah yang memiliki tinggi 

muka air tanah yang cukup dalam. Sedangkan, wilayah dengan muka air 

dangkal kurang efektif dijadikan sebagai tempat pemanfaatan sumur resapan, 

terutama pada daerah pasang surut atau rawa. 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pemanfaatan Air Hujan, setiap 25 m2 luasan bangunan baik itu sebagai bangunan 

pemerintahan, sarana pendidikan atau bangunan komersial lainnya diwajibkan 

untuk membuat sumur resapan 1 unit dengan ketentuan memenuhi Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dengan kapasitas 1 m3. Sehingga penentuan kewajiban 

pembuatan sumur resapan di tiap bangunan disesuaikan dengan luasan atap 

bangunan yang ada. 

 
Menurut SNI 03-2459-2002 persyaratan bentuk dan ukuran dalam perencanaan 

sumur resapan adalah sebagai berikut. 

1. Penampang sumur resapan air hujan berbentuk segi empat atau lingkaran. 

2. Ukuran minimum sisi penampang atau diameter adalah 80 cm dan maksimum 

120 cm. 

3. Diameter pipa air hujan masuk adalah 110 mm. 

4. Diameter pipa air hujan pelimpah adalah 110 mm. 

5. Ukuran kedalaman sumur resapan dapat ditentukan berdasarkan tipe 

konstruksinya sebagai berikut. 

Tabel 2.7. Ukuran Kedalaman Sumur Resapan 
Kedalaman Tipe Konstruksi 

Maksimum 1,5 m I 

Maksimum 3 m II 

Maksimum muka air tanah ≥ 5 m III a, III b 

Sumber: Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2011 

 



 
 

28 
 

Berdasarkan SNI 2453-2002 untuk menentukan volume air yang diresapkan ke 

dalam sumur resapan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

Vrsp = 
te
24

Atotal x K     (2.34) 

Keterangan : 

Vrsp = Volume air hujan yang meresap (m3) 

te = Durasi hujan efektif (0,9R0,92/60 (jam) 

Atotal = Luas dinding sumur + luas alas sumur (m2) 

K = Koefisien permeabilitas tanah (m/hari) 

Adapun untuk menghitung volume kapasitas tampungan sumur resapan ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 V = πr2 x H  (2.35) 

Keterangan : 

V = Volume sumur resapan (m3) 

r = Jari-jari sumur resapan (m) 

H = Kedalaman sumur resapan (m)  

Untuk menghitung durasi pengisian sumur resapan ditentukan dengan rumus 

sebagai berikut. 

   T(pengisian SR)     = T(hujan) – T(pengisian tangki)  (2.36) 

    T(pengisian tangki)   = 
V

Q
    (2.37) 

Keterangan :  

T(pengisian SR) = Durasi pengisian sumur resapan (s) 

T(hujan)  = Durasi hujan di lokasi penelitian (s) 

T(pengisian tangki) = Durasi pengisian tangki air hujan (s) 

V  = Volume tangki air hujan (m/s) 

Q  = Debit hujan masuk (m3/s) 

Untuk menghitung debit limpasan air yang akan masuk ke dalam sumur ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut. 

   QLimpasan = 
V

T(pengisian SR)
    (2.38) 

Keterangan : 

T(pengisian SR) = Durasi pengisian sumur resapan (s) 
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QLimpasan = Debit pengisian sumur (m3/s) 

V  = Volume limpasan tangki (m/s) 

 
Menurut Sunjoto (1988) untuk menentukan jumlah sumur ideal dapat dihitung 

berdasarkan debit limpasannya, adapun rumus untuk menentukan jumlah sumur 

adalah sebagai berikut: 

n  =   
Qpuncak

Qsumur
  (2.39) 

dengan, 

Qsumur = (Ah x k) + (Av x k) (2.40) 

Ah  = ᴨ x R2 (2.41) 

Av   = 2 x ᴨ x R x H (2.42) 

Keterangan : 

 n  = Jumlah sumur ideal 

Qpuncak  = Debir limpasan puncak (m3/s)  

Qsumur  = Debit yang ditampung sumur (m3/s)  

Ah  = Luas dasar sumur (m2) 

Av  = Luas dinding sumur (m2) 

 
Untuk menghitung persentase kemampuan sumur dalam mereduksi air dapat  

ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 

Tereduksi (%) =  
Qtotal

Qlimpasan
  (2.43) 

dengan, 

Qtotal  = n x Qsumur  (2.44) 

Keterangan : 

 n  = Jumlah sumur yang dipasang 

Qtotal  = Debit total yang ditampung sumur  (m3/s) 

Qpuncak  = Debit limpasan puncak (m3/s) 

 
Kemudian, dalam merencanakan sumur resapan di suatu wilayah harus 

mempertimbangkan persyaratan pemasangan sumur resapan berikut ini: 

1. Berjarak 1 m dari rumah atau bangunan. 
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2. Berjarak 3 m dari sumur air minum, dan sumur air minum harus berjarak 10 m 

dari septic tank. 

3. Berjarak 1,5 m dari jalan. 

4. Berjarak 1,5 m dari batas milik tanah. 

5. Berjarak 3 m dari pohon besar. 

6. Minimal berjarak 1 m dari pondasi rumah dan 5 m dari septic tank. 

 
2.9. Penentuan Jumlah Sampel Kuisioner 

Jumlah responden dapat diperkirakan menggunakan persamaan slov in sebagai 

berikut: 

n = 
N

1+N (e)2  (2.45) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel/responden 

N = Jumlah populasi 

e = Presentase error yang digunakan adalah 10% untuk populasi besar. 

 
2.10. Pengujian Kuisioner dengan Software IBM SPSS  

IBM SPSS Statis adalah salah satu software yang sangat familiar di kalangan 

akademisi yang berfungsi untuk membantu penelitian dalam mengolah, 

menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini setelah 

mengetahui jumlah sampel minimum yang harus diperoleh berdasarkan rumus slov 

in, kemudian data tersebut diuji menggunakan IBM SPSS Statis untuk dilakukan 

uji normalitas dari kuisioner yang telah disebar. Selain itu, pengujian menggunakan 

IBM SPSS Statis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui total penggunaan air 

rata-rata yang diperoleh berdasarkan data kuisioner.  

 
Uji normalitas merupakan uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui sebaran 

sebuah data yang akan dianalisis terdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2011). 

Dalam pengujian, suatu data dikatakan telah terdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 (sig. > 0,05). Pada uji normalitas ini akan dilakukan dua 

metode pengujian yaitu Shapiro Wilk dan Smirnov Kolmogorov. Uji Shapiro Wilk 

adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil 

dengan sampel data kurang dari 50 (N<50). Sedangkan, uji Smirnov Kolmogorov 
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adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifikasi pada 

suatu populasi. Dalam penelitian pada umumnya, pengujian Smirnov Kolmogorov 

masih digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel. Selain 

uji normalitas, terdapat pula hasil statistik deskriptif dimana ini dapat memberikan 

gambaran data dari sebuah penelitian secara lebih terperinci dan jelas yang dapat 

dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, 

jumlah data, range, kurtosis, dan juga skewness.  

 
2.11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Merupakan penentuan jumlah atau besaran biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu proyek konstruksi. Rencana anggaran berupa biaya perkiraan 

yang akan dibutuhkan selama pekerjaan konstruksi. Karena dalam bentuk 

perkiraan, maka rencana anggaran biaya bukanlah biaya yang pasti, tetapi 

mendekati jumlah yang sebenarnya. Perhitungan rencana anggaran juga harus 

dilakukan secara detail agar tidak terlalu jauh dari biaya yang sebenarnya. Hal-hal 

yang diperlukan dalam penyusunan RAB adalah sebagai berikut: 

1. Gambar rencana. 

2. Harga satuan bahan dan upah pekerjaan di lapangan. 

3. Analisis Harga Satuan 

4. Akumulasi perhitungan volume pekerjaan. 

RAB pada suatu daerah akan berbeda karena perbedaan harga satuan di pasaran 

setiap daerah. Pada penelitian tugas akhir ini menggunakan harga satuan Bandar 

Lampung Tahun 2021. 


