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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Air merupakan sumber daya alam yang sering digunakan manusia dan sudah 

menjadi suatu kebutuhan penting bagi manusia. Segala bentuk aktivitas manusia 

pastinya membutuhkan air dengan jumlah yang banyak dan memiliki kualitas 

yang baik. Pertumbuhan penduduk yang semakin hari akan semakin bertambah 

seingga menyebabkan kebutuhan air bersih jadi semakin meningkat, sedangkan 

kemampuan air untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak naik [6]. 

Menurut SNI 6774:2008 tentang Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instalasi 

Pengolahan dan SNI 6773:2008 tentang Spesifikasi Unit Paket Instalasi 

Pengolahan Air. Air baku merupakan air yang berasal dari air permukaan, air 

tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku 

untuk air minum. Volume air bumi adalah 1.386 km³ dimana 97,7% merupakan 

air laut dan 2,5% merupakan air tawar. Sedangkan 2,5% air tawar tersebut setara 

dengan 34,65 km³ dimana 69% berupa lapisan es di puncak gunung dan kutub, 

dan 30% berupa air tanah dan resapan, sedangkan sisanya merupakan rawa-rawa 

dan uap air [6]. 

Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat beragam, contohnya 

seperti untuk keperluan memasak, mencuci, mandi dan lain-lain. Jika masyarakat 

kurang efektif dalam memanfaatkan air sehingga dapat mengakibatkan 

kekurangan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Bahkan tidak jarang ada 

pula di wilayah tersebut sama sekali tidak memiliki distribusi air bersih. Hal 

tersebut mengakibatkan munculnya ide untuk memanfaatkan air hujan untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih diwilayah tersebut [7]. 

2.2 Siklus Hidrologi 

Total air di bumi relatif akan tetap dari waktu ke waktu. Air yang terdapat di bumi 

akan mengalasi suatu siklus dimana siklus tersebut akan berlangsung secara terus 
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menerus, siklus ini disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah 

sirkulasi air yang terjadi secara terus menerus yaitu dari atmosfer ke bumi dan 

kembali lagi ke atmosfer. Siklus hidrologi ini berperan penting bagi kelangsungan 

hidup organisme bumi. Dari siklus ini ketersediaan air di bumi dapat tetap terjaga, 

dan dapat menciptakan teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan 

keseimbangan ekosistem bumi [7]. Gambaran siklus hidrologi disajikan pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Siklus hidrologi 
(Sumber: Suripin, 2014) 

Proses dari siklus hidrologi melewati beberapa proses seperti evaporasi, 

transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, run off, 

dan infiltrasi [7]. 

1. Evaporasi 

Evaporasi adalah proses perubahan molekul dari wujud cair menjadi uap (gas) 

kemudian naik ke atmosfer bumi. Semakin panas suhu matahari di bumi maka 

jumlah air yang akan menjadi uap juga akan semakin banyak. Evaporasi 

terjadi pada badan air seperti sungai, rawa, danau, dan laut. 

2. Transpirasi 

Penguapan tidak hanya terjadi pada badan air, akan tetapi juga dapat 

berlangsung di jaringan mahluk hidup seperti tumbuhan dan hewan.  
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3. Evapotranspirasi 

Proses ini dimana penguapan air yang terjadi di seluruh permukaan bumi, 

tidak hanya yang terjadi pada badan air, tetapi juga pada jaringan mahluk 

hidup. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi.  

4. Sublimasi 

Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub dan di puncak gunung 

menjadi uap air. Dibandingkan dengan proses evaporasi dan transpirasi, proses 

sublimasi dapat dikatakan berlangsung sangat lama. Meski hanya sedikit 

proses ini tetap memiliki berkontribusi terhadap jumlah uap air yang terangkat 

ke atmosfer. 

5. Kondensasi 

Gabungan uap air dari hasil proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, 

serta sublimasi  kemudian naik ke atmosfer hingga mencapai titik ketinggian 

tertentu, lalu uap tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran 

sangat kecil, proses inilah yang disebut dengan kondensasi. Partikel-partikel 

es tersebut akan terkumpul dan membentuk awan. Semakin banyak partikel es 

yang bergabung, maka awan  tersebut semakin lama akan semakin tebal dan 

hitam. 

6. Adveksi 

Adveksi adalah proses dimana terjadinya perpindahan awan dari satu titik ke 

titik lain akibat adanya perbedaan tekanan udara dan arus angin. Proses ini 

menyebabkan awan akan menyebar serta berpindah tempat dari atmosfer 

lautan menuju atmosfer daratan. 

7. Presipitasi 

Proses ini merupakan proses yang dipengaruh oleh suhu udara yang tinggi 

sehingga terjadi mencairnya awan. Pada proses inilah terjadi hujan dan 

membasahi daratan. jika suhu udara disekitar awan terlalu rendah berkisar < 

0° maka hal inilah yang mengakibatkan terjadinya hujan salju. 

8. Run off 
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Limpasan atau run off adalah proses aliran air hujan dari tempat yang tinggi ke  

rendah di permukaan bumi. Aliran air tersebut biasanya terjadi melalui 

saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, hingga laut. 

9. Infiltrasi 

Sebagian kecil dari run off di antaranya akan memasuki pori-pori tanah, 

kemudian merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses ini yang  

disebut dengan proses infiltrasi. 

2.3 Hujan 

Hujan merupakan salah satu nikmat dari Allah AWT bagi kehidupan makhluk 

hidup di bumi. Hujan merupakan sebuah anugerah yang sangat besar bagi semua 

mahkluk ciptaan Allah SWT. Hujan juga telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT didalam Al-Qur’an yaitu: 

 “Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya 

menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada 

(tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi 

kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman: zaitun, kurma, anggur, dan segala 

macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada 

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS Al-Nahl, 10-11). 

Melalui ayat-ayat di atas Allah SWT telah menjelaskan bahwa sangat pentingnya 

air hujan. Ia merupakan anugerah yang dapat bermanfaat untuk keberlangsungan 

hidup. Bahkan, dalam hujan juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT 

untuk orang-orang yang berakal. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia 

memperhatikan dan memikirkan anugerah tersebut dengan cara mengelola, 

menjaga kualitas, kuantitas, distribusi sepanjang masa, memanfaatkan untuk 

kepentingan umat, dan sebagainya [3]. 

2.3.1 Curah Hujan 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan 

ditempat yang datar, dimana tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. 

Curah hujan 1 mm (millimeter) artinya pada luas tempat datar sebesar 1 m³ dapat 
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menampung air setinggi 1 mm atau setara dengan 1 liter air hujan. Sedangkan 

intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan dalam persatuan jangka waktu 

tertentu. Apabila intensitasnya besar artinya terjadi hujan lebat dengan kondisi 

yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan terjadinya banjir, longsor dan 

kerusakan pada tanaman [8]. 

Curah hujan harian merupakan durasi terjadinya hujan dan tercacat pada data 

curah hujan di stasiun pengamatan selama 24 jam atau setiap harinya. Biasanya 

data curah hujan harian hanya dipakai untuk melakukan simulasi kebutuhan air 

tanaman dan simulasi operasi waduk. Curah hujan harian maksimum merupakan 

data curah hujan harian yang tertinggi dalam waktu satu tahun pada data 

pengamatan suatu stasiun. Biasanya data curah hujan harian maksimum 

digunakan untuk merancang bangunan hidrolik sungai, contohnya seperti 

pengaman sungai, drainase, bendungan, dan tanggul [9]. 

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya curah hujan 

di suatu daerah. Seperti kelembaban, suhu permukaan laut, letak geografis dan 

topografis wilayahnya. Selain itu, terdapat faktor lainnya yang sifatnya makro 

seperti gerak semu matahari, dan siklus tahunan di negaranya. Tiap lokasi 

memiliki curah hujan yang identik. Thomas dan Martinson mengelompokkan 

beberapa wilayah dalam 4 zona bersadarkan kondisi curah hujannya sebagai 

berikut [8]: 

 Zona A: uniform rainfall zone. Pada zona ini curah hujan bulanan rata-rata 

selalu di atas 20 mm. Contoh: Cuba, Indonesia, dan Singapura. 

 Zona B: bimodal rainfall zone. Terdapat 2 musim basah tiap tahunnya dan 

tidak ada dua bulan kering yang terjadi berdekatan yang memiliki curah 

hujan di bawah 20 mm. Contoh: Venezuela dan Uganda. 

 Zona C: unimodal rainfall zone. Terdapat satu musim kering dan musim 

basah tiap tahunnya dan tidak ada 3 bulan kering yang terjadi secara 

berurutan. Contoh: Liberia dan Panama. 

 Zona D: monsoon zone. Terdapat lebih dari 6 bulan musim kering yang 

terjadi secara berurutan. Contoh: San Salvador dan Meksiko. 
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Zona A, B, dan C memiliki curah hujan tahunan rata-rata lebih dari 800 mm 

sehingga negara yang termasuk pada 3 zona tersebut dapat mengembangkan 

domestic rainwater harvesting system. Salah satunya terjadi di wilayah Indonesia 

yang memiliki curah hujan tinggi yaitu sekitar 2350 milimeter [8]. 

Dalam merencanakan sistem pemanenan air hujan hal yang harus diperhatikan 

adalah kondisi iklim lokal karena merupakan awal mula dari segala desain. 

Kemudian jumlah air hujan yang dapat dipanen perlu diketahui dengan 

memanfaatkan data curah hujan tahunan. Nilai curah hujan yang akan digunakan 

untuk perencanaan merupakan hasil dari analisis hidrologi yang terdiri dari 

beberapa tahapan. Analisis hidrologi diperlukan agar dapat memprediksi seberapa 

besar terjadinya hujan pada suatu periode waktu. Analisis hidrologi dilakukan 

melalui beberapa tahap, yaitu analisis curah hujan harian maksimum, analisis 

frekuensi curah hujan, dan analisis intensitas hujan. Di akhir tahap analisis 

hidrologi didapatkan kurva Intensitas-Durasi-Frekuensi yang dapat digunakan 

untuk menentukan intensitas yang sesuai untuk perencanaan pemanenan air hujan 

[7]. 

2.3.2 Pemanenan Air Hujan 

Pemanenan air hujan (PAH) merupakan suatu teknologi yang bekerja dengan cara 

menangkap air hujan melalui atap bangunan dan permukaan jalan kemudian 

dikumpulkan dibak penampungan air hujan. Air hujan merupakan sumber air yang 

dapat memenui kebutuhan air bersih terutama di daerah yang tidak terjangkau 

distribusi air, atau di daerah yang memiliki rendahnya kualitas air bersih atau 

kurang ketersediaan air tanah [10]. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2009 

Tentang Pemanfaatan Air Hujan pasal 1 ayat 1: Pemanfaatan air hujan adalah 

serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, dan/atau meresapkan air 

hujan ke dalam tanah. Namun pada pasal 3 menyatakan, kolam tempat pengumpul 

air hujan adalah wadah yang dimanfaatkan untuk menampung air hujan yang 
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ditampung dari atap bangunan (seperti rumah, gedung perkantoran atau industri) 

yang kemudian disalurkan melalui talang.  

Sistem pemanenan air hujan terdiri dari tiga elemen dasar yaitu: area koleksi, 

sistem alat penyaluran, dan tempat penyimpanan air hujan. Area penampungan 

biasanya menggunakan atap rumah atau bangunan. Luas efektif atap dan 

bahannya dapat mempengaruhi efesiensi dalam jumlah pengumpulan serta 

kualitas air yang dihasilkan. Sebuah sistem penyaluran air hujan biasanya terdiri 

dari talang dan pipa yang mengalirkan air hujan dari atas atap menuju tangki 

penyimpanan air [11]. 

Air yang dihasilkan dari pemanenan air hujan ini dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti penggelontoran toilet, mesin cuci, 

penyiraman taman, mencuci mobil, dsb. Air hasil pemanenan air hujan ini jarang 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi karena akan memerlukan pengolahan 

khusus dan pemantauan secara berkala untuk memastikan air bebas kontaminasi. 

Keuntungan dari pemanfaatan rainwater harvesting adalah [11]:  

 Air yang didapat gratis; biaya yang dikeluarkan berasal dari pemanenan dan 

penggunaan air 

 Penggunaan air dari hasil pemanenan dilokasikan dekat dengan sumber 

sehingga mengeliminasi kebutuhan akan sistem distribusi yang rumit dan 

mahal 

 Air hujan dapat berfungsi sebagai sumber air ketika kualitas ataupun 

kuantitas air tanah tidak memenuhi, atau membantu mengatasi keterbatasan 

penyediaan air tanah  

 Air hujan yang tidak mengandung nilai kesadahan mengurangi kebutuhan 

akan pengolahan. 

2.3.3 Kualitas Air Hujan 

Air hujan secara umum bebas dari polusi industri, mikroorganisme, logam berat 

dan bahan berbahaya lainnya pada air permukaan dan air tanah. Kualitas air hujan 

bergantung pada material atap, kondisi lingkungan sekitar, polusi atmosfir, dan 
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tangki penyimpanan. Air hujan dapat terkontaminasi oleh polusi atmosfer yang 

terjadi di perkotaan. Selain disebabkan oleh polusi atmosfer, mikroorganisme juga 

dapat mencemari air hujan yang tumbuh di tangki penampungan dan prasarana 

lainnya [11]. 

Kondisi atap juga merupakan bagian terpenting dalam menentukan kualitas air 

hujan yang terkumpul. Partikulat, mikroorganisme, logam berat, dan zat organik 

dapat terkumpul pada atap, sehingga mengontaminasi air hujan yang 

dikumpulkan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengumpulkan air hujan setelah 

membersihkan atap [7]. 

Para peneliti telah melakukan uji kualitas air hujan diberbagai wilayah di 

Indonesia. Pada Konferensi Nasional Teknik Sipil Ke-13, yaitu menganalisa 

kualitas air hujan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

492/Menkes/Per/IV/2010. Berdasarkan  data hasil penelitian diketahui kualtas air 

hujan pada beberapa wilayah pesisir di Provinsi Riau dan wilayah perkotaan di 

Provinsi Malang dan Lampung masih berada dalam baku mutu air bersih [12]. 

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Maryono sebagai 

pakar hidrologi Fakultas Teknik UGM, telah meneliti tingkat keasaman air hujan 

dibeberapa daerah yang ada di Indonesia yaitu: Jogja, Bali, Bogor dan Jakarta. 

Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat pH (potential 

hydrogen) pada air hujan adalah 7,2 sampai 7,4. Artinya secara kualitas air hujan 

di Indonesia masih layak dikonsumsi manusia [3]. 

Jumlah air hujan yang dapat dipanen bergantung pada luas daerah tangkapan yang 

didapat dari proyeksi horizontal dari permukaan atap, evaporasi, kebocoran, dan 

jumlah air yang dialihkan dalam first-flush diverter. Jumlah air hujan yang dapat 

ditangkap akan berkurang dikarenakan adanya first flush, evaporasi, hingga 

melimpah dari talang jika terjadi hujan deras. Selain itu volume air hujan yang 

dapat ditampung dipengaruhi oleh curah hujan wilayah. Oleh karena itu 

dibutuhkan analisis hidrologi dari data curah hujan harian maksimum untuk 

mengetahui intensitas hujan yang terjadi sehingga volume air hujan yang dapat 

ditampung dapat diketahui [3]. 
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2.4 Komponen Sistem Pemanenan Air Hujan 

Sistem PAH umumnya terdiri dari beberapa sistem yaitu: area menangkap hujan 

(collection area), penyaluran air hujan (conveyance), reservoir (storage tank), 

saluran pembuangan pencucian atap pertama, dan pompa jika dibutuhkan [10]. 

2.4.1 Area Penangkapan Air Hujan 

Area penangkapan air hujan sebaiknya kedap air dan terbuat dari bahan yang tidak 

mengkontaminasi air hujan. Area penangkapan yang sering digunakan adalah atap 

bangunan karena dapat menjaga kualitas air hujan. Hal yang harus diperhatikan 

dari permukaan area permukaan pengumpulan adalah [13]:  

 Material bangunan. Material yang disarankan sebagai penangkap air hujan 

adalah material yang permukaannya halus dan tahan pada berbagai kondisi 

cuaca, seperti galvanized iron sheet, plastik, atau genting.  

 Tingkat polusi dan resiko kontaminasi yang memasuki sistem pengolahan air. 

Efektivitas penangkapan air hujan diukur menggunakan koefisien limpasan yang 

merupakan perbandingan dari air hujan yang turun mencapai permukaan dan air 

hujan yang turun mencapai luasan penangkap [7]. Nilai koefisien limpasan untuk 

berbagai jenis permukaan aliran dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nilai koefisien aliran 

Deskripsi Lahan / Karakter Permukaan Koefisien Aliran ( C )  

Business   

Perkotaan 0,7 - 0,95 

Pinggiran 0,5 - 0,7 

Perumahan   

Rumah tunggal 0,3 - 0,5 

Multiunit, terpisah 0,4 - 0,6 

Multiunit, tergabung 0,6 - 0,75 

Perkampungan 0,25 - 0,4 

Apartemen 0,5 - 0,7 

Industri   

Ringan 0,5 - 0,8 

Berat 0,6 - 0,9 
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Deskripsi Lahan / Karakter Permukaan Koefisien Aliran ( C )  

Perkerasan   

Aspal dan beton 0,7-0,95 

Batu bata, paving 0,5 - 0,7 

Atap 0,75 - 0,95 

Halaman, tanah berpasir   

Datar, 2% 0,05 - 0,1 

Rata-Rata, 2-7% 0,1 - 0,15 

Curam, 7% 0,15 - 0,2 

Halaman, tanah berat   

Datar, 2% 0,13 - 0,17 

Rata-Rata, 2-7% 0,18 - 0,22 

Curam, 7% 0,25 - 0,35 

Halaman kereta api 0,1 - 0,35 

Taman tempat bermain 0,2 - 0,35 

Taman, perkuburan 0,1 - 0,25 

Hutan   

Datar, 0-5% 0,1 - 0,4 

Bergelombang, 5-10% 0,25 - 0,5 

Berbukit, 10-30% 0,3 - 0,6 
Sumber: McGuen, 1989 dalam Suripin, 2004 

Luas area tangkapan didefinisikan sebagai daerah yang dilalui oleh air hujan 

ketika sebelum akhirnya mengalir menuju talang. Luas area dihitung berdasarkan 

proyeksi horizontal atap gedung seperti disajikan pada Gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Area penangkapan air hujan 

(Sumber: Texas A&M, 2017) 
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2.4.2 Sistem Pengaliran Air Hujan 

Sistem pengaliran dari area penangkap menuju ke tangki penyimpanan biasanya 

menggunakan talang dan pipa vertikal. Limpasan air hujan yang jatuh ke atap 

bangunan akan dialirkan menuju tangki penyimpanan dengan dua cara yaitu [10]:  

 Atap dengan kemiringan tertentu yang mengalirkan air menuju talang datar 

dan kemudian talang tegak di sudut atap 

 Atap datar ataupun semi datar yang menggunakan drainase atap yang 

langsung tersambung dengan talang tegak. 

2.4.3 Pencucian Atap 

Air hujan sebelum memasuki bak penampungan air hujan maka akan memasuki 

unit pencucian atap pertama (first flush diverter) terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mengalirkan air limpasan pertama yang kemungkinan besar 

memliki konsentrasi polutan yang tinggi karena akumulasi dari debu, kotoran 

hewan, dan dedaunan yang terdapat pada atap bangunan sehingga tidak masuk ke 

tangki penyimpanan. Untuk setiap area penangkapan seluas 100 m², 20 liter air 

hujan harus dialihkan melalui first flush diverter [3]. 

Ketika hujan, air akan mengalir menuju talang kemudian menuju pipa tegak. Air 

hujan pada periode awal tersebut akan dialihkan menuju bilik dari water diverter 

yang memiliki sealing ball yang dapat mengapung seiring dengan meningkatnya 

ketinggian muka air sehingga ketika bilik tersebut dipenuhi air, bola tersebut akan 

menutup bilik melalui dudukan sealing ball dan mencegah air masuk ke bilik 

peralihan. Air hujan pun akan mengalir melalui pipa yang menuju pada tangki 

penyimpanan. Prinsipnya adalah air hujan yang ingin dipanen akan memenuhi 

pipa diverter ini terlebih dahulu sebelum mengalir kembali memasuki komponen 

pengolahan selanjutnya. Katup pelepasan berupa pressure regulator yang diatur 

sedemikian rupa akan memastikan air yang terdapat dalam bilik pengalihan 

mengalir secara perlahan (berupa tetesan) menuju saluran drainase [3]. 

Karena jumlah air yang keluar jauh lebih kecil daripada air yang masuk, maka 

muka air akan berangsur naik dan turut membawa sealing ball yang terbuat dari 



 

 

16 

 

bahan yang mudah mengapung. Sealing ball ini kemudian akan tertahan oleh 

dudukan sealing ball sehingga air tidak akan masuk menuju bilik pengaliran dan 

mengalirkan air yang sudah terbebas dari polutan pada atap menuju tangki 

penyimpanan. Bentuk dari first flush diverter disajiikan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 First flush diverter 
(Sumber: www.rainharvesting.com.au) 

2.4.4 Bak Penampung 

Air hujan akan disimpan dalam tangki penyimpanan atau wadah yang terbuat dari 

bahan inert seperti beton bertulang, fiberglass, stainless steel. Material tangki 

dapat sangat beragam tergantung dari kebutuhan dan pertimbangan lainnya. 

Material-material ini memberikan beberapa keunggulan yaitu kedap air, tahan 

lama, murah, dan minim kontaminasi, tergantung dari kebutuhan dan 

pertimbangan lainnya. Tangki Penyimpanan dapat dibangun sebagai bagian dari 

bangunan, atau mungkin dibangun sebagai unit terpisah letaknya agak jauh dari 

gedung [7]. 

Berdasarkan peletakannya tangki air hujan dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Tangki atas tanah memiliki keunggulan mudah dalam perawatan, mudah 

diamati apabila ada kerusakan, dan lebih murah. Tangki seperti ini banyak 

digunakan di Indonesia untuk menyimpan air. Namun, tangki atas tanah 

membutuhkan tempat yang bisa dimanfaatkan untuk bangunan lainnya.  

2. Tangki bawah tanah tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangki atas 

tanah. Selain itu, temperatur bawah tanah cenderung lebih sejuk sehingga 
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kehilangan air akibat penguapan berkurang. Namun, tangki bawah tanah 

cenderung lebih mahal, sulit untuk dirawat dan diperbaiki apabila ada 

kerusakan. 

2.5 Analisis Hidrologi 

Analisis hidrologi atau analisis curah hujan dilakukan menggunakan beberapa 

tahap yaitu analisis curah hujan harian maksimum, dan analisis intensitas hujan. 

Tahap tersebut berfungsi untuk mendapatkan nilai curah hujan yang sedekat-

dekatnya dengan kondisi lapangan. Menentukan kuantitas air hujan adalah 

variabel yang yang tidak bisa diprediksi didalam perhitungan, untuk itu 

dibutuhkan data yang cukup memadai dan disarankan minimal selama 10 tahun 

[7]. 

2.5.1 Analisis Curah Hujan Harian Maksimum 

Sistem hidrologi biasanya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa 

seperti hujan lebat, kekeringan, dan banjir. Besaran peristiwa ekstrim umumnya 

berbanding terbalik dengan frekuensi kejadiannya. Tujuan dari analisis curah 

hujan ini berkaitan dengan peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi 

kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan [7]. 

Dalam ilmu statistik terdapat beberapa macam metode distribusi frekuensi. 

Beberapa metode yang akan digunakan dalam analisis ini yaitu [7]: 

1. Metode Distribusi Normal 

2. Metode Gumbel 

3. Metode Log Pearson Tipe III 

2.5.2 Analisis Frekuensi Curah Hujan 

Fungsi dari analisis frekuensi curah hujan yaitu untuk mencari hubungan antara 

nilai kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian menggunakan distribusi 

probabilitas. Besarnya kejadian ekstrim berhubungan terbalik dengan probabilitas 

kejadian. Hal-hal yang harus dicari dalam analisis frekuensi ini adalah [14]: 
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1. Standar deviasi: merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terdapat nilai 

rata-rata. 

2. Koefisien kemencengan/skewness (Cs): adalah nilai yang menunjukan derajat 

ketidak simetrisan dari suatu bentuk distribusi. 

3. Koefisien kurtosis (Ck): adalah suatu nilai yang menentukan keruncingan dari 

bentuk kurva distribusi, dimana umumnya dibandingkan distribusi normal.  

4. Koefisien variasi (Cv): adalah nilai perbandingan antara nilai rata-rata dengan 

standar deviasi. 

5. Syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan distribusi (Tabel 2.2) 

Tabel 2.2 Syarat pemilihan jenis distribusi 

Jenis Distribusi Syarat 

Normal 
Cs ≈ 0 

Ck ≈ 3 

Gumbel 
Cs ≤ 1,1396 

Ck ≤ 5,4002 

Log Pearson Tipe III Cs ≠ 0 

2.5.3 Analisis Intensitas Hujan 

Analisi intensitas hujan digunakan untuk menentukan tinggi atau kedalaman air 

hujan per satu satuan waktu. Analisis tahap ini dimulai dari data curah hujan 

maksimum harian yang kemudian diubah kedalam bentuk intensitas hujan. Sifat 

umum hujan yaitu semakin singkat hujan berlangsung, maka semakin besar 

intensitas dan semakin besar periode ulangnya, maka semakin tinggi pula 

intensitas hujan yang terjadi. Hubungannya antara intensitas, lama hujan, dan 

frekuensi hujan dinyatakan dalam lengkung atau IDC (Intensity-Duration-

Frequency Curve) [7]. 

Diperlukan data hujan dalam jangka pendek, contohnya 5 menit, 20 menit, 30 

menit, 60 menit, dan 1 jam untuk membentuk lengkung IDF. Jika data hujan 

jangka pendek tidak tersedia, dan hanya ada data hujan harian, maka intensitas 

hujan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Mononobe [7]. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Sitem PAH sudah pernah diterapkan di Kampus Sankalchand Patel Sahakar 

Vidhyadham (S.P.S.V), Visnagar, India. Diterapkan PAH karna terjadinya 

kelangkaan air di India sehinga pemanenan air hujan merupakan solusi yang dapat 

diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menggunakan analisis 

hidrologi dengan luas area penangkapan air hujan sebesar 31342,28 m² diketahui 

jumlah air hujan yang dapat tertampung sebesar 26671.37 m³ [15]. 

Selain itu juga pernah diterapkan untuk alternatif penyediaan air bersihh di Aceh 

akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga air bersih setelah terjadinya bencana 

tsunami. Sistem PAH yang menggunakan bahan-bahan murah dan mudah untuk 

dipasangkan membuat sistem ini dapat diterima baik oleh masyarakat Aceh  [16]. 

Perumahan Bone Biru Indah Permai Kota Watampone Kabupaten Bone Provinsi 

Sulawesi Selatan, memiliki Potensi air hujan yang dapat disimpan oleh PAH 

sebesar 147.009.856,03 liter (147.009,86 m³) dalam setahun. Total kapasitas 

sarana PAH yang dibutuhkan sebesar 4.743.200,00 liter (4.743,20 m³). Sistem 

pemanenan air hujan diterapkan pada setiap rumah pada perumahan Bone dengan 

memiliki bak penyimpanan masing-masing rumah [17].  
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