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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ITERA (Institut Teknologi Sumatera) merupakan salah satu perguruan tinggi 

negeri di Indonesia yang berlokasi di Provinsi Lampung, ITERA merupakan 

kampus yang memiliki motto “Smart, Friendly, and Forest Campus”, semestinya 

memiliki sarana dan prasarana yang berwawasan serta ramah terhadap lingkungan 

dalam menunjang aktivitas kampus. Salah satu sarana yang disediakan oleh 

ITERA yaitu asrama mahasiswa yang berfungsi sebagai sarana dalam membangun 

karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, 

komitmen, tangguh, dan peduli terhadap orang lain [1]. 

Asrama  memerlukan ketersediaan air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan 

bagi penghuni asrama. Asrama ITERA menyediakan air bersih bersumber dari air 

tanah menggunakan sumur bor pada setiap gedung asrama dan tidak 

menggunakan pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apabila 

air tanah digunakan secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya  penurunan 

muka tanah [2]. Untuk menghindari hal tersebut maka dibutuhkan teknologi yang 

sederhana dan ramah lingkungan seperti Pemanenan Air Hujan (PAH). 

PAH merupakan salah satu sistem atau teknologi yang sederhana dan bisa 

digunakan sebagai alternatif penyediaan air bersih. PAH juga merupakan salah 

satu cara yang berkelanjutan dalam penyediakan air bersih, dimana hal ini telah 

berhasil diterapkan dibeberapa wilayah di dunia. Sistem PAH bekerja dengan 

menangkap air hujan melalui atap kemudian disalurkan menggunakan pipa dan 

talang yang dipasang pada atap rumah. Kemudian air disalurkan ke bak 

penampungan air hujan [3]. PAH juga cocok bagi masyarakat yang mengalami 

kekeringan air atau wilayahh yang memiliki curah hujan ekstrim karena saat 

terjadi hujan dapat menggunakan sistem ini untuk memanenan air hujan[4]. 

Penelitian penerapan PAH sudah pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya di 

kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) khususnya di Asrama ITS. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa selama terjadinya 

musim hujan, air hujan yang telah tertampung bisa digunakan sebagai alternative 

penyediaan air bersih bagi penghuni asrama ITS. Hasil dari penelitian ini 

mendapatkan estimasi penghematan untuk biaya penggunaan air bersih dari 

PDAM sebanyak Rp 17,000,000,00 saat terjadinya musim hujan [5]. 

Asrama (Tower Building) TB 4 ITERA merupakan salah satu asrama yang 

dimiliki oleh kampus ITERA. Berdasarkan data dari pihak Asrama ITERA, 

Asrama TB 4 berpenghuni sebanyak 400 jiwa, hal ini menyebabkan dibutuhkan 

ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 48,000 liter 

per harinya. Berdasarkan informasi dari pihak asrama ITERA bahwa air tanah 

pada TB 4 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih TB 4. Sehingga 

untuk mengatasi hal tersebut dilakukan transfer air dari sumur bor TB 1 ke TB 4. 

Oleh karena itu sistem PAH ini sesuai diterapkan pada Gedung Asrama TB 4 

ITERA, karena dapat dimanfaatkan sebagai alternatif ketersediaan air bersih, 

mengurangi transfer air dari TB 1 dan juga dapat digunakan sebagai salah satu 

contoh penerapan PAH pada gedung Asrama ITERA. Sehingga air hujan dapat 

menjadi alternatif ketersediaan air bersih dan secara tidak langsung dapat 

mengurangi penggunaan air tanah di asrama ITERA. Air hujan ini dapat 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari penghuni asrama TB 4 seperti 

penggelontoran toilet, pencucian, dan penyiraman tanaman. 

1.2 Masalah Penelitian 

Adapun masalah perencanaan sistem pemanenan air hujan sebagai alternatif 

penyediaan air bersih pada gedung Asrama TB 4 ITERA ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Berapa kuantitas pemanenan air hujan yang dapat ditampung melalui atap 

Asrama TB 4 ITERA? 

2. Bagaimana merencanakan PAH pada gedung Asrama TB 4 ITERA? 

3. Berapa bill of quantity dan rencana anggaran biaya pada perencaaan sistem 

PAH Gedung Asrama TB 4 ITERA ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud pada perencanaan ini yaitu untuk memberikan masukan perancangan 

sistem pemanenan air hujan dari atap sebagai alternatif penyediaan air bersih di 

Asrama TB 4 ITERA. Sedangkan tujuannya adalah: 

1. Menganalisis kuantitas air hujan yang dapat tertampung melalui atap Asrama 

TB 4 ITERA dengan metode analisis hidrologi. 

2. Merencanakan sistem pemanenan air hujan pada gedung Asrama TB 4 ITERA. 

3. Menghitung nilai BOQ dan RAB pada perencaaan sistem PAH Gedung 

Asrama TB 4 ITERA ? 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada perencanaan ini meliputi: 

1. Perencanaan sistem pemanenan air hujan pada gedung Asrama TB 4 ITERA. 

2. Menghitung intensitas hujan menggunakan metode analisis hidrologi. 

3. Menghitung kuantitas air hujan yang dapat ditampung melalui atap Asrama 

TB 4 ITERA. 

4. Sistem penyaluran air hujan meliputi talang, pipa datar, pipa tegak, pencuciap 

atap dan bak penampungan air hujan. 

5. Perencanaan bangunan berupa bak penampungan air hujan, sistem pengaliran 

air hujan, penyaringan, dan first flush deverter. 

6. Perhitungan BOQ dan RAB pada sistem PAH di gedung asrama TB ITERA. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, dapat meliputi: latar belakang, masalah penelitian, maksud 

dan tujuan penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dapat meliputi: teori dasar, kajian pustaka serta ulasan 

penelitian-penelitian terdahulu terkait topik Tugas Akhir. 

Bab III Metodologi Penelitian, dapat meliputi: lokasi perencanaan, kerangka 

perencanaan, alur perencanaan. 
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Bab IV Hasil dan Pembahasan, dapat meliputi: hasil-hasil terkait dengan 

perencanaan serta analisis-analisis lebih lanjut terhadap hasil-hasil tersebut. 

Bab V Penutup, dapat meliputi: kesimpulan penelitian dan saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian. 
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