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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Air Hujan 
 

Hujan adalah suatu peristiwa alam pada siklus hidrologi yang dipengaruhi oleh iklim. 

Hujan disebabkan oleh proses kondensasi uap air di atmosfer yang akan menjadi butir-

butir air dan jatuh ke daratan. Hujan adalah bagian penting dari kehidupan, dikarenakan 

hujan dapat mencukupi kebutuhan mahluk hidup untuk keberlangsungan 

kehidupannya. Hujan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ukuran 

butirannya. berikut adalah jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya: 

1. Hujan gerimis (drizzle), mempunyai diameter < 0,5 mm; 

2. Hujan salju (snow), untuk ukurannya biasanya beragam dan terbuat dari kristal es 

dimana suhunya dibawah < 0 ͦ C; 

3. Hujan batu es, hujan jenis ini turun di suhu yang tinggi, batu es tetap beruhu dibawah 

0 ͦ C; 

4. Hujan deras (rain), hujan yang turun dari awan dengan temperatur diatas titik beku, 

dan hujannya berdiameter butiran ± 7 mm. 

 
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan dapat 

dibedakan bedasarkan besaran curah hujan, dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Hujan sangat lebat, >100 mm per hari; 

2. Hujan lebat, 50-100 mm per hari; 

3. Hujan sedang, 20-50 mm per hari. 

 
2.2 Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) 

 
Rainwater Harvesting atau yang biasa disebut dengan pemanenan air hujan adalah 

suatu kegiatan menampung air hujan dan menyimpannya di suatu tempat, yang 

nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang berbagai macam 

aktifitas. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, 

menggunakan, dan meresapkan air hujan kedalam tanah (Peraturan Menteri Negara 
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Lingkungan Hidup No.12 tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Jadi, Rainwater Harvesting 

adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengalirkan, dan menyimpan 

air hujan untuk kemudian digunakan dari permukaan yang relatif bersih seperti atap, 

permukaan tanah atau tangkapan batu (Norma, 2000).  

 
2.3 Sistem Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting System) 

 
Rainwater Harvesting System (sistem pemanenan air hujan) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

 
1. Sistem Penangkap (Collection System) 

 
Tempat yang biasa digunakan untuk menangkap air hujan adalah atap bangunan, 

lapangan terbuka, jalan dan saluran (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). 

Tempat yang akan dijadikan untuk menangkap air hujan dapat mempengaruhi 

kualitas dan jumlah air yang akan ditampung. Maka, untuk permukaan tempat 

penangkapan air hujan haruslah terbuat dari bahan-bahan yang tidak beracun.  

 

 

Gambar 2.1. Roof Catchment 
(Sumber ; José Payero, Professor-Researcher, Department of Natural Resources, Higher 

Institute of Agriculture (ISA), Dominican Republic, 2009) 
 
2. Sistem Penyaringan (Filtering System) 

 
Tingkat pencemaran air untuk penangkapan air hujan dipengaruhi oleh tempat 

penangkap air hujan. Penangkapan melalui atap masih sedikit lebih rendah 
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pencemarannya dari pada yang ditangkap dari jalan. Air hujan yang ditangkap 

perlu dilakukan treatment khusus agar dapat meningkatkan kualitas air dan air 

akan terhindar dari pencemaran. Menurut kementrian lingkungan hidup, untuk 

pengolahan air hujan, pada daerah tangkap dapat dilakukan pemasangan filter atau 

mesh screen. 

 

Gambar 2.2 Mesh Screen 
(Sumber : John Caley (Ecological Design), 2013) 

 
Untuk komponen media penyaringan biasanya diletkkan diatas bak penampungan 

atau sebelum kran air. Untuk media penyaringan dapat berupa kerikil, pecahan 

batu, dan pasir. Untuk ketentuan komponen penyaringan menurut kementerian 

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut; 

 
a. Pasir dengan ketebalam antara 300-400 mm, ukuran diameter efektif diantara 

0,30-1,20 mm, dengan koefisien keseragaman berkisar 1,2-1,4 mm, dan 

porositasnya 0,4 

b. Kerikil dengan ketebalan antara 200-350 mm, dengan diameter 10 sampai 40 

mm 

 
3. Sistem Penyimpanan/ Penampung (Storage System) 

 
Ada berbagai macam bahan yang biasa digunakan untuk menampung air hujan 

setelah melewati proses penyaringan, diantaranya adalah beton dan plastik. Untuk 

menjaga kualitas air pada penampungan diusahakan tidak ada lubang pada tangki 
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dan juga dijauhkan dari suhu yang terlalu tinggi dan rendah, serta dari paparan 

sinar matahari langsung. 

Untuk jenis penyimpanan yang digunakan untuk menampung dan menyimpan air 

hasil limpasan atap dapat diklasifikan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan 

ukurannya, yaitu: 

a Skala Kecil 

Untuk skala kecil penyimpanan air setelah ditangkap oleh atap dapat disimpan 

pada: 

1) Ember Plastik (Plastic Bucket) 

Ember plastik adalah sebuah alat yang berbentuk silinder dan kedap air 

dengan bagian atas dan bawahnya datar, biasanya bagian atasnya terbuka, 

berfungsi untuk meyimpanan air, cat, pasir, dan bahan makanan. 

 

Gambar 2.3. Plastic Bucket 
(Sumber: Alibaba.com/Large Plastic Bucket) 

 
2) Jerigen (Jerry Cans) 

Jerigen adalah alat yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan 

cairan, yang terbuat dari baja, namun sekarang plastik juga digunakan 

untuk bahan membuat jerigen. 

 

Gambar 2.4. Jerry Cans 
(Sumber: oipps.co.uk/plastic-containers/jerrycans) 

https://oipps.co.uk/plastic-containers/jerrycans
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3) Tabung dari semen dan Tanah liat (Cement & Clay Jar) 

Tabung yang digunakan untuk menyimpan air yang dapat dibuat dengan 

tanah liat (clay) dan semen. 

 

Gambar 2.5. Cement Jar 
(Sumber : depositphotos.com/58031899/stock-photo-cement-jar) 

 
b Skala Besar 

Untuk skala besar penyimpanan air setelah ditangkap oleh atap dapat 

disimpan pada: 

 
1) Tabung atau kotak yang dibuat dengan ferro cement 

tabung dan kotak yang terbuat dari ferro cement. Ferro cement sendiri 

adalah suatu tipe dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar 

semen hidrolis. 

 

Gambar 2.6. Cylindrical Shape Constructed with Ferro 
Cement 

(Sumber : elocotal-hn.blogspot.com/building-10-cubic-meter-ferrocement) 
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2) Toren air 

Toren adalah alat yang digunakan untuk penampungan air yang umumnya 

diletakkan level ketinggian tertentu diatas rumah. Beda tinggi inilah yang 

difungsikan agar air yang disimpan dalam toren dapat didistriusikan ke 

seluruh rumah. Materal penyusun dari toren biasanya adalah dari fiber dan 

stainless. 

 

Gambar 2.7. Toren Air 
(Sumber : monotaro.id/corp_id/p102114520) 
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Gambar 2.8. Jenis Penempatan Penampung Air Hujan 
(Sumber : Pedoman instalasi dan pengelolaan Fasilitas pemanfaatan air Hujan, 2010) 

 
Berdasarakan spesifikasi bahan tangki penampung air hujan, dapat dibuat dari bahan 

ferro semen, fiberglasss reinforced plastic (FRP), dan pasangan bata.untuk tangki 

penyimpanan ini sebaiknya tidak menggunakan bahan besi karena akan mudah 

berkarat dan menyerap panas. Pada halaman berikut adalah ketentuan bahan bak 

penampung air hujan yang telah terpanen menurut Pusat Penelitian Dan Pengembangan 

Permukiman Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum: 
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Tabel 2.1. Ketentuan Bahan Tangki Penampung Hujan 

No 
Bahan Bak 

Volume Maksimal 
Acuan Perencanaan/ 

Keterangan 
Penampung Bahan 

1 Ferro Semen Sesuai Perhitungan Pt S-04-2000-C Individual/masyarakat 

2 Pasangan Bata Sesuai Perhitungan Pt S-05-2000-C Individual/masyarakat 

3 FRP 4 m3 
Sesuai Ketentuan dalam 

Individual/masyarakat 
Modul Terminal air 

(Sumber: Modul sosialisasi dan diseminasi standar pedoman dan manual penampungan air hujan,2014) 
 
Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk pebuatan penyimpanan air hujan haru 

memenuhi syarat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 2.2. Komponen Penampung Air Hujan 

No Bahan-bahan Persyaratan Keterangan 

1 Semen Semen yang digunakan adalah 

semen Portland yang memenuhi 

syarat harus mempunyai kehalusan 

dan sifat ikat yang baik dan 

disarankan. 

Sesuai: - SNI 15-

2530-1991, - SNI 15-

2531-1991, - SNI 03-

4805-1998, - SNI 03-

4806-1998, - SNI 03-

4807-1998, - SNI 19-

6426-2000, - SNI 03-

6468-2000 - SNI 03-

6412-2000, - SNI 03-

6825-2002, - SNI 03-

6826-2002, - SNI 03-

6827-2002,  dan/atau 

- SNI 03-6863-2002 

2 Pasir dan kerikil Pasir yang digunakan adalah pasir 

beton yang bersih, berbutir tajam, 

dan keras. Pasir dan kerikil harus 

bergradasi baik, bersih dan bebas 

dari kandungan bahan organik. 

Kerikil untuk beton berukuran 2-3 

Sesuai: - SNI 03-

6388-2000, - SNI 03-

6861.1-2002, - SNI 

03-2461-2002, - SNI 

03-6820-2002,   

dan/atau - SNI 03-

6889-2002 
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No Bahan-bahan Persyaratan Keterangan 

cm, bersih, keras, padat, dan tidak 

berpori. 

3 Besi beton Besi beton yang dipakai adalah besi 

beton dengan mutu U.24, bersih, 

tidak berkarat dan bebas dari 

minyak. 

SNI 03-6861.2-2002 

4 Kawat ayam Kawat ayam adalah kawat dengan 

kualitas baik 

 

5 Batu bata merah Batu bata merah yang 

dipergunakan minimum kelas 25 

kg/cm2 

 

6 Air Air yang digunakan untuk 

membuat campuran perekat harus 

bersih, bebas dari minyak, tidak 

asam/basa, dan bebas bahan 

tersuspensi lainnya 

Sesuai SNI 03-6817-

2002 

7 Bahan tambahan Bahan tambahan bila diperlukan, 

disarankan sesuai dengan 

Spesifikasi Bahan Tambahan untuk 

Beton 

- SNI 03-2460-1991, 

- SNI 03-2495-1991, 

dan/atau - SNI 03-

2834-2000 

 

8 Pipa dan 

perlengkapannya 

Pipa dan perlengkapannya baik 

pipa PVC, PE, GIP, FRP 

memenuhi standar yang berlaku 

- SNI 03-6419-2000 - 

SNI 06-4829-2005 - 

SNI 6785:2010 

(Sumber: Modul sosialisasi dan diseminasi standar pedoman dan manual penampungan air hujan,2014) 
 
4. Sistem Pengaliran (Conveyance System) 

 
Pompa yang baik untuk pengaliran adalah tidak berisik dan tidak bergetar. Pipa perlu 

ditanamkan di bawah tanah pada waktu musim dingin, ini bertujuan agar air tidak 

membeku dan memicu pecahnya pipa (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010) 
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5. Sistem Monitor (Control System) 
 

Menurut kementrian lingkungan hidup pada tahun 2010, sistem monitor menangani 

seluruh sistem dengan otomatik dalam persediaan air hujan yang stabil. Unit kontrol 

sistem dilengkapi dengan sistem pengisian air yang mengisi air konstan bila jumlah air 

hujan ynag tersimpan tidak mencukupi, dan fungsi seperti pengukuran tingkat air 

tambahan kontrol aliran balik, pemberitahuan kesalahan, perangkat kontrol pompa, 

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

 
2.4 Analisis Hidrologi 
 
Analisis hidrologi merupakan salah satu bagian awal dalam perancangan bangunan-

bangunan air (bangunan hidraulik). Informasi dan besaran-besaran yang diperoleh 

dalam analisis hidrologi merupakan masukan penting untuk analisis selanjutnya. 

Informasi yang diperoleh dari analisis hidrologi ini akan menentukan ukuran, karakter 

bangunan, dan tujuan pembangunannya. Sebelum didapatkan informasi yang jelas 

tentang sifat dan besaran hidrologi, maka tidak mungkin untuk dilakukan analisis untuk 

menetapkan berbagai sifat dan besaran hidrauliknya. Dalam ilmu hidrologi ada empat 

distribusi probabilitas yang dikenal, yaitu: 

1. Distribusi Normal 

2. Ditribusi Log-Normal 

3. Distribusi Log-Pearson III 

4. Distribusi Gumbel 

 
Diperlukannya pengujian terhadap masing-masing model tersebut untuk mendapatkan 

model terbaik. Untuk model terbaik dilakukan pengujian distribusi probabilitas dengan 

menggunakan metode goodness of fit test, yaitu dengan uji Chi-Kuadrat dan uji 

Smirnov-Kolmogorov. 
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2.5 Analisa Statistik Dasar 
 

Beberapa parameter yang penting dalam Analisa statistik meliputi rata-rata, standar 

deviasi, koofisien kemencengan, dan koofisien kurtosis. Tidak semua variant dari 

variabel hidrologi sama dengan nilai reratanya, tetapi ada yang lebih besar atau lebih 

kecil (Triatmodjo, 2008). Besarnya derajat sebaran varian disekitar nilai rata-ratanya 

disebut varian atau penyebaran disperse. Penyebaran data dapat diukur dengan varian 

dan standar deviasi. 

Menghitung nilai rerata dapat menggunakan persamaan berikut: 

Dimana: 

�̅� = Rerata data hujan 

xi = Variabel acak 

n = Jumlah data 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui variabilitas dari sebuah distribusi. 

Penyebaran dari distribusi akan semakin besar jika standar deviasinya besar. Standar 

deviasi bias dihitung dengan persamaan berikut: 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

(2.2) 

Nilai perbandingan antara standar deviasi dan nilai rata-rata adalah koefisien varian, 

yang menpunyai bentuk persamaan sebagai berikut; 

𝐶𝑣 =
𝑠

𝑡
 (2.3) 

Derajat ketidaksimetrisan atau dapat didefenisikan sebagai penyimpangan 

kesimetrisan dari suatu distribusi disebut dengan skewness atau kemencengan. 

Persamaan untuk kemencengan atau skewness adalah sebagai berikut: 

𝑎 =
𝑛

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑(𝑋𝑖 − �̅�)3

𝑛

𝑖=1

 

 

(2.4) 

�̅� =
1

𝑛
∑ .

𝑛

𝑖=1𝑋𝑖

 
(2.1) 
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𝐶𝑠 =
𝑎

𝑠3
 

 

(2.5) 

Kurtosis adalah derajat ketinggian puncak dari suatu distribusi. Pada sebuah distribusi 

mempunyai leptokurtik atau puncak yang relatif tinggi, untuk kurva yang puncaknya 

rata atau datar disebut dengan platikurtik. Mesokurtik untuk penyebutan kurva dengan 

puncak yang terlalu runcing atau terlalu datar. 

Persamaan untuk koefisien kurtosis adalah sebagai berikut: 

 

𝐶
𝑘=

𝑛
(𝑛−1)(𝑛−2)𝑠4 ∑ (𝑋𝑖−�̅�)4𝑛

𝑖=1
 (2.6) 

 

2.6 Kala Ulang 
 

Menurut Triatmodjo (2008), periode ulang (return period) didefinisikan sebagai waktu 

hipotetik dimana debit atau hujan dengan suatu besaran tertentu (XT) akan disamai atau 

dilampaui sekali dalam jangka waktu tersebut. Berdasarkan data debit atau hujan untuk 

beberapa tahun pengamatan dapat diperkirakan debit/hujan yang diharapkan dilampaui 

atau disamai satu kali dalam T tahun, dan debit/hujan tersebut dikenal sebagai 

debit/hujan dengan periode ulang T tahun atau debit/hujan T Tahunan. 

Persamaan Weibull dapat digunakan untuk mencari probabilitas, persamaannya yaitu: 

 

𝑃 =
𝑚

𝑛 + 1
 (2.7)  

 
Untuk periode ulang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑇𝑟 =
1

𝑃
 

(2.8) 

Dimana: 

m  = Nomor urut peringkat data yang telah diurutkan dari besar ke kecil 

n = Banyaknya kejadian atau jumlah data 

P = Probabilitas 

Tr = Periode ulang 
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2.7 Distribusi Probabilitas 
 

1. Distribusi Normal 
 

Perhitungan dengan menggunakan distribusi normal dapat menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

XT = �̅� + 𝑧 ∙ 𝑠 (2.9) 

Dimana: 

XT  = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang T tahunan 

�̅�  = Nilai rata-rata hitung variant 

s = Standar deviasi 

z = Faktor frekuensi dari distribusi normal 

 
2. Distribusi Log-normal 

 
Perhitungan distribusi normal secara praktis jika Y= log X dapat didekati dengan 

persamaan berikut; 

YT = �̅� + 𝑧 ∙ 𝑠 (2.10) 

YT  = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang T tahunan 

�̅� = Nilai rata-rata hitung variant 

s = Standar deviasi 

z = Faktor frekuensi dari distribusi normal 

 
3. Distribusi Log-Pearson III 

 
Untuk distriusi Log-Pearson III dapat dihitung dengan persamaan berikut ini: 
 

YT = �̅� + 𝐾𝑇 ∙ 𝑠 (2.11) 

Dimana: 

YT = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang T tahunan 

KT = Faktor frekuensi (tabel nilai KT untuk distribusi Log-pearson III) 
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4. Distribusi Gumbel 
 
Untuk menghitung curah hujan rencana dengan menggunakan metode gumbel, 

dapat dirumuskan sebagai berikut; 

XT = �̅� + 𝑠 ∙ 𝐾 (2.12) 

Dimana: 

XT = Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang T tahunan 

�̅�  = Nilai rata-rata hitung variant 

 s = Standar deviasi 

K = Faktor frekuensi 

 
 Faktor frekuensi K merupakan fungsi dari peluang dan tipe model matematik 

distribusi peluang yang digunakan untuk analisis peluang. Faktor probabilitas K 

untuk harga-harga ekstrim dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

𝐾 =
𝑌𝑇𝑟 − 𝑌𝑛

𝑆𝑛
 

(2.13) 

 

Dimana 

Yn = Reduced mean yang tergantung jumlah data (sample) n 

Sn = Reduced standar deviasi yang tergantung pada jumlah data n, 

YTr = Reduced variate  

 
Untuk YTr dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut; 

YTr = − ln (−𝑙𝑛
𝑇𝑟−1

𝑇𝑟
) (2.14) 

Dimana: 

Tr = Kala ulang 
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2.8 Pengujian Distribusi 
 

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk menguji distribusi probabilitas: 
 
1. Uji Smirnov-kolmogorov 
 
Dengan menggunakan metode pengujian smirnov-kolmogorov kita dapat menguji 

sampel yang kecil. Nilai D akan dihitung pada uji smirnov-kolmogorov. Dengan 

menghitung nilai D yaitu perbedaan maksimum antara fungsi probabilitas kumulatif 

dan fungsi kumulatif sampel. Lalu nilai D akan dibandingkan dengan nilai Da. Jika 

nilai D lebih kecil dari nilai Da maka distribusi probabilitas akan diterima. 

 
2. Uji Chi-Kuadrat (X2) 
 
Uji Chi-Kuadrat adalah pengujian terhadap perbedaan antara distribusi probabilitas dan 

data sampel. Berikut adalah persamaan yang digunakan pada uji Chi-Kuadrat : 

𝑋2 = ∑
(0𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑁

𝑖=1

 
(2.15) 

 
Dimana: 

X2 = Nilai Chi-Kuadrat terhitung 

Ei = Frekuensi yang diharapkan sesuai pembagian kelasnya, 

N = Jumlah sub kelompok dalam satu grup 

Oi = Frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama 

 
Nilai Ei dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan berikut ini: 

 

𝐸𝑖 =  
𝑛

𝑁
 (2.16) 

 
Dimana: 

n = Jumlah data 

N = Jumlah kelas 
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Untuk derajat kebebasan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan; 

 

𝑑𝑘 = 𝐾 − (𝑎 + 1) (2.17) 

Dimana: 

K = Banyaknya kelas 

a = Jumlah parameter 

dk = Derajat kebebasan 

 
Jika nilai rerata dan deviasi standar digunakan dalam perhitungan, maka terdapat dua 

parameter. Sehingga nilai a untuk Chi-Kuadrat adalah 2. Tetapi jika nilai rerata dan 

deviasi standar didapatkan dari penelitian atau data sebelumnya maka nilai a untuk uji 

Chi-Kuadrat adalah 0 (McCuen, 2003). 

Pada masing-masing kelas, jumlah data minimum adalah 5, sehingga untuk 

menentukan jumlah kelas (k) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut 

ini: 

𝑘 =  
𝑛

𝑠
 (2.18) 

 
2.9 Perhitungan Suplai Air Hujan 
 
Menghitung suplai air hujan dilakukan untuk mengetahui volume air hujan yang bisa 

dipanen. Persamaan yang digunakan dalam menghitung suplai air hujan diambil dari 

publikasi tentang Rainwater Harvesting for Domestic Use oleh Tim Van Hattum dan 

Janette Worm pada tahun 2006. Persamaan dinyatakan sebagai berikut: 

 
𝑆 = 𝑅 × 𝐴 × 𝐶 (2.19) 

Dimana: 

S = Suplai Air Hujan (m3) 

A = Luas Area Tangkapan Air Hujan (m2) 

C = Koefisien Limpasan (Runoff) 

R = Curah Hujan (m) 
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A adalah luas area yang secara langsung terkena limpasan air hujan (catchment area) 

dan harus dihitung secara akurat. Koefisien limpasan, C, merupakan desimal tak 

berdimensi yang menunjukkan rasio dari air hujan dan limpasannya. Nilai C adalah 

nilai yang diasumsikan konstan walaupun nilai C dapat berubah ketika hujan atau badai 

berlangsung. Sedangkan R adalah tinggi curah hujan harian/bulanan. 

 
2.10 Perhitungan Volume Kebutuhan Air 

 
Untuk mengetahui volume air hujan yang dapat dibutuhkan oleh civitas akademika di 

GKU 1 ITERA, dapat menggunakan persamaan berikut: 

 
𝐾𝑎 = 𝛴𝐴 × 𝐾𝑠 (2.20) 

Dimana: 

Ka   = Kebutuhan air (liter/hari) 

𝛴𝐴   = Jumlah jiwa yang beraktifitas (orang) 

𝐾𝑠   = rata-rata konsumsi air (orang/hari) 

 
2.11 Curah Hujan Wilayah 

 
Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2016, curah hujan 

adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang 

datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Stasiun penakar hujan hanya 

memberikan kedalaman hujan di titik dimana stasiun berada, sehingga hujan pada suatu 

luasan harus diperkirakan dari titik pengukuran tersebut (Triatmodjo, 2008). Dalam 

penentuan curah hujan wilayah untuk perencanaan Rainwater Harvesting System, 

menggunakan metode rerata aritmatik, Metode rerata aritmatik merupakan metode 

yang paling sederhana dalam melakukan perhitungan hujan rerata, pengukuran 

dilakukan di beberapa stasiun terdekat pada waktu yang bersamaan lalu dijumlahkan 

dan dibagi dengan jumlah stasiun. Metode ini mencari rerata dari beberapa stasiun 

seperti Gambar  2.9. berikut: 
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Gambar 2.9. Ilustrasi Stasiun Hujan Di Suatu DAS 
 

Untuk menghitung hujan rerata pada seluruh DAS diatas dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan metode rerata aritmatik seperti berikut: 

 

𝑃 =
𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3

𝑛
 

(2.21) 

 
Dimana: 

P  = Curah hujan rerata (mm) 

p1,p2,p3 = Curah hujan pada stasiun tertentu (mm) 

n  = Jumlah stasiun 

 
2.12. Limpasan (Runoff) 

 
Menurut Soemarto pada tahun 1987, limpasan (runoff) adalah semua air yang bergerak 

ke luar dari pelepasan (outlet) daerah pengaliran ke dalam sungai melalui alur bak di 

atas permukaan maupun lewat bawah permukaan tanah sebelum sungai tersebut. 

Ketika curah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah, maka akan terjadi 

runoff permukaan. 

 
2.13. Perhitungan Volume Bak Penampung Air Hujan 

 
Dalam menentukan volume tangki pemanenan air hujan terdapat beberapa metode. 

Motode yang digunakan adalah metode perhitungan neraca air (water balance). 

Metode ini dapat menyesuaikan dengan kondisi antara dua musim, musim kemarau dan 
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penghujan, sehingga suplai air yang ditampung pada musim penghujan ada sebagian 

yang disimpan untuk menutupi kekurangan air pada musim kemarau atau kering, 

sehingga neraca suplai dengan kebutuhan (demand) air menjadi seimbang. Berikut 

adalah cara untuk menghitung volume tangki penyimpanan air terpanen dengan 

menggunakan neraca air: 

 
Tabel 2.3. Perhitungan Kapasitas Tangki PAH 

Bulan 

Jumlah Rata-rata Luas Area 
Suplai Air Hujan 

Kebutuhan Kekurangan Kelebihan 

Hari 
Hujan Tangkap Air air Air 

mm m2 m3 m3 m3 m3 

a b c d e f g i 

Jan 31       

Feb 28       

Mar 31       

Apr 30       

Mei 31       

Jun 30       

Jul 31       

Agt 31       

Sep 30       

Okt 31       

Nov 30       

Des 31       

TOTAL 365       

(Sumber : Modul Sosialisasi Dan Diseminasi Standar Pedoman Dan Manual Penampung Air Hujan, 

2014) 

 
2.14. Area Tangkapan (Catchment area) 
 
Area tangkapan (Catchment area) adalah luasan atau permukaan yang ditujukan untuk 

menangkap air hujan. Runoff permukaan akan menjadi lebih besar ketika catchment 

area-nya semakin luas. Besarnya volume curah hujan yang dapat dipanen ditentukan 

dengan seberapa luas area tangkapan. Di wilayah-wilayah urban, atap sering digunakan 

sebagai catchment area untuk penerapan dari Rainwater Harvesting (RWH) dalam 

skala rumah tangga (Hassel, 2005, Fewkes). Ada dua faktor yang harus dipenuhi agar 

atap dapat digunakan sebagai catchment area, yaitu atap harus bebas dari bahan-bahan 

yang dapat merusak dan mengkontaminasi air hujan, dan Sebagian besar atap (>80%) 

harus mudah dikoneksikan dengan talang. 
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Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya curah hujan yang dapat 

ditangkap oleh atap yaitu: 

1. Material Catchment area 

Kualitas dari air hujan yang ditangkap dipengaruhi oleh material atap. Material 

yang digunakan haruslah impermeable (kedap) agar menghasilkan air dengan 

kualitas yang baik.  

2. 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. Air bergerak lebih lambat pada atap 

yang relatif datar dan pada atap yang datar menyebabkan air terkontaminasi lebih 

besar. 

3. Luas Atap (Catchment area) 

Semakin luas ukuran dari atap maka akan semakin besar juga volume air hujan 

yang dapat ditangkap dan disimpan. Luas dari area tangkapan hujan dapat 

dihitung berdasakan tapak dari atap. 

 

 

Gambar 2.10. Perhitungan Luas Catchment area 
 

Dari Gambar 2.10. panjang miring catchment area dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan Pythagoras berikut: 

 
𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 (2.22) 
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Dimana: 

a  = Tinggi segitiga (m) 

b  = Panjang alas segitiga (m) 

c  = Panjang sisi miring segitiga (m) 

 
Dengan diketahui panjang sisi miring dari atap dengan persamaan di atas, maka 

dapat dihitung luas catchment area, luas catchment area dihitung sesuai dengan 

bentuk atap, berikut persamaannya: 

 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 = 𝑃 × 𝐿 (2.23) 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑎𝑝 𝑆𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =
𝐴 × 𝑡

2
 

(2.24) 

Pada atap persegi panjang nilai L adalah panjang sisi miring yang telah dihitung 

dengan persamaan Pythagoras. Untuk ruangan aula di Gedung Kuliah Umum 1 

ITERA yang mempunyai bentuk limas, diketahui memiliki kemiringan sebesar 

15⁰, untuk menghitung tinggi segitiga pada sisi limas, dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

tan(𝛼) =
𝑎

𝑏
 (2.25) 

cos(𝛼) =
𝑏

𝑐
 

(2.26) 

Dimana: 

c  = tinggi segitiga (m) 

𝛼  = besar sudut dari segitiga (derajat) 

b  = adalah panjang alas segitiga.(m) 
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2.15. Perhitungan Debit Air Baku 
 
Menghitung debit air baku bertujuan untuk menentukan berapa debit air hujan rata-rata 

yang masuk kedalam sistem pemanenan air hujan (PAH). Hasil perhitungan debit ini 

juga akan menentukan dimensi dari talang tegak dan talang rambu sebagai pengalir air 

hujan menuju tangki penyimpanan nantinya. Berikut adalah persamaan yang 

digunakan untuk menghitung debit air rata-rata hujan: 

 

𝑄 =
𝐼 × 𝐴

𝑇
 

(2.27) 

 

𝐼 = (
𝑅24

24
) × (

24

𝑇
)

2
3
 

(2.28) 

 

Dimana: 

Q = Debit air hujan rata-rata (m3/detik) 

I = Intensitas curah hujan rata-rata (m) 

T = Durasi hujan atau dominant duration of precipitation (detik) 

A = Luas area tangkap hujan (m2) 

R24 = Curah hujan maksimum dengan periode ulang (mm) 

 
2.16. Perhitungan Talang Rambu dan Tegak 
 
2.16.1. Talang rambu 
 
Talang rambu adalah talang yang menampung air hujan dari atap. Setelah air masuk ke 

talang rambu maka air akan dialirkan menuju talang tegak. Berikut adalah persamaan 

yang digunakan untuk menghitung dimensi talang rambu: 

 

𝐴 =
𝑄

𝑣
 

(2.29) 

 

𝐴 =
1

2
× 𝜋 × 𝑟2 

(2.30) 
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Dimana: 

Q = Debit air rata rata hujan (m3/detik) 

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

r = Jari-jari talang rambu (m) 

A = Luas permukaan talang (m) 

 
2.16.2. Talang Tegak 
 
Talang tegak adalah talang yang berfungsi menampung air hujan dari talang rambu, 

yang kemudain dialirkan menuju tangki penyimpanan. Berikut adalah persamaan yang 

digunakan untuk menentukan dimensi talang tegak: 

 
𝑣 = √2 × 𝑔 × ℎ (2.31) 

Dimana: 

v = Kecepatan aliran pada pipa tegak (m/detik) 

g = Percepatan gravitasi sebesar 9,8 (m/detik2) 

h = Tinggi jatuh air (m) 

 
Setelah diketahui kecepatan aliran, maka dapat dihitung luas permukaannya agar 

diameter dari talang tegak dapat diketahui. Berikut adalah persamaan yang digunakan 

: 

 

𝐴 =
𝑄

𝑣
 

(2.29) 

 

𝐴 =
1

2
× 𝜋 × 𝑟2 

(2.30) 

 

𝑑 = 2𝑟 (2.32) 
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Menurut modul sosialisasi dan desiminasi standar pedoman dan manual penampung 

air hujan tahun 2014, untuk faktor keamanan diameter talang tegak harus dikalikan 3,5. 

Minimum diameter untuk talang tegak adalah 5,1 cm. 

 
2.17. Volume Resapan Sumur 
 
Dalam perhitungan volume air yang diresapkan sumur, dapat menggunakan persamaan 

yang mengacu pada SNI Nomor 03-2453-2002 tentang tata cara perencanaan Teknik 

sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan. Dalam menentukan volume besarnya 

volume resapan dapat menggunakan persamaan berikut: 

 

𝑉𝑟𝑠𝑝 =
𝑡𝑒

𝑅
× 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐾 

(2.33) 

Dimana: 

Vrsp = Volume air hujan yang meresap (m3) 

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

R = Tinggi curah hujan (L/m2/hari) 

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

K = Koefisien permeabilitas tanah (m/hari) 

 
Nilai K atau koefisien permeabilitas tanah disesuaikan dengan jenis tanah tempat umur 

resapan dibuat. Permeabilitas tanah dibagi menjadi tiga kelas menurut SNI Nomor 03-

2459-1991, yaitu: 

1. Permeabilitas tanah sedang (geluh/lempung (loam), 2,0-6,5 cm/jam) 

2. Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 6,5-12,5 cm/jam) 

3. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar dari 12,5 cm/jam) 
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Berikut adalah Tabel 2.5. koefisien permeabilitas tanah menurut SNI Nomor 03-2459-
1991: 
 
Tabel 2.4. Koefisien Permeabilitas Tanah 

Jenis Tanah 
Permeabilitas K Permeabilitas K 

(cm/detik) (ft/menit) 

Kerikil Bersih (gravel) 1,0 - 100 2,0 – 200 

Pasir kasar 1,0 – 0,01 2,0 – 0,02 

Pasir halus 0,01 – 0,001 0,02 – 0,002 

Lanau (silt) 0,001 – 0,00001 0,002 – 0,00002 

Lempung (clay) Kurang dari 0,000001 Kurang dari 0,000002 

(Sumber : SNI No. 03-2459-1991) 

 
2.18. Analisis Ekonomi 

 
2.18.1. Analisa Harga Satuan 
 
Analisa harga satuan merupakan suatu cara untuk menghitung harga satuan dari 

pekerjaan konstruksi serta harga satuan dari bahan dan upah. Harga satuan pekerjaan 

konstruksi dapat dijabarkan dengan perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah 

pekerja, dan alat dengan harga bahan bangunan. perbedaan lokasi pekerjaan konstruksi 

mempengaruhi perbedaan dari harga satuan, dikarenakan harga berbeda-beda pada 

setiap daerah, maka dalam menentukan harga satuan harusah mengacu kepada harga 

satuan bahan dan upah yang ada dipasaran lokasi konstruksi dilaksanakan. Analisa 

harga satuan pekerjaan dan bahan juga dipengaruhi oleh nilai koefisien yang 

menunjukkan nilai suatu alat, nilai satuan material, dan nilai satuan upah pekerjaan 

yang dapat dijadikan acuan untuk merencanakan dan mengendalikan biaya suatu 

pekerjaan. Harga material dan upah yang didapatkan di pasaran kemudian 

dikumpulkan menjadi daftar yang disebut dengan harga satuan bahan/material. Begitu 

juga dengan harga satuan upah pekerjaan, harga satuan yang dibuat haruslah 

disesuaikan dengan kondisi lapangan, metode pelaksanaan, kondisi alat, dan jarak 

angkut. 
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2.18.2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
 

Rencana anggaran biaya (RAB) adalah penentuan jumlah atau banyaknya biaya yang 

digunakan untuk melaksanakan sebuah proyek konstruksi. Rencana anggaran biaya 

berupa estimasi yang akan dibutuhkan selama pekerjaan konstruksi berangsung, 

dikarenakan berupa estimasi, maka rencana anggaran biaya bukan biaya yang benar-

benar tepat, tetapi mendekati jumlah sebenarnya. Perhitungannya rencana anggaran 

biaya juga harus dilakukan secra mendetail agar tidak teralu jauh dengan biaya yang 

sebenarnya. Hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan rancangan anggaran biaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Gambar rencana; 

2. Informasi harga bahan dan upah pekerjaan di lapangan; 

3. Akumulasi perhitungan volume pekerjaan; 

4. Harga satuan. 
 
Setelah gambar rencana dari perencanaan pembangunan Rainwater Harvesting System 

selesai dibuat, maka dapat menyusun item pekerjaan dan menghitung volume 

pekerjaan dari setiap item pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah menghitung volume 

pekerjaan dan dilanjutkan dengan menganalisa harga satuan pekerjaan dengan 

menggunakan harga satuan Lampung Selatan pada tahun 2019, setelah analisa harga 

satuan pekerjaan selesai, selanjutnya disusun menjadi rancangan anggaran biaya 

(RAB). 


