
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

1.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandarlampung. Pelaksanaan penelitian 

tugas akhir akan dilaksanakan pada Februari – Juli 2021. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Perencanaan 

Pulau Pasaran terletak di pesisir teluk Lampung tepatnya berada di Kelurahan Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung. 

Sebelah utara Pulau Pasaran berbatasan dengan Kelurahan Kota Karang, di bagian 

selatan, timur, dan barat dikelilingi oleh laut yaitu Teluk Lampung. Pulau Pasaran 

terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) dan dengan luas wilayah ± 12 Ha, jumlah 

penduduk sebanyak ± 1.262 jiwa terdiri dari ± 286 Kepala Keluarga (KK). 

 

 



1.2. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian menjelaskan tentang tahapan yang akan dilakukan dalam 

pengerjaan penelitian tugas akhir mulai dari tahap persiapan, dan pengumpulan data 

yang didalamnya terdapat data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan 

analisis data sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir 

tersebut. Tahapan penelitian disajikan dalam bentuk flowchart atau diagram alir 

pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2. Flow chart rangkaian kegiatanpenelitian tugas akhir  
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1.3. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data 

1.3.1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan menentukan rumusan masalah sebagai acuan 

dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya dilakukan studi pustaka sebagai 

landasan untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Tahap persiapan juga 

dilakukan dengan menentukan lokasi penelitian serta data-data yang akan 

dibutuhkan selama pengerjaan penelitian tugas akhir. 

1.3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan menggunakan 

teknik yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung 

pada lokasi penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah: 

a. Sampel sumber air baku yang digunakan sehari-hari; 

b. Sampel air hujan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan survei instansi. Data 

sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian adalah: 

a. Jumlah Penduduk Pulau Pasaran; 

b. Data curah hujan dari BMKG Sta. Met. Kelas IV Maritim Panjang; 

c. Monografi Kelurahan Kota Karang yang didapat dari kantor kelurahan; 

d. Peta administrasi Pulau Pasaran. 

1.4. Tahap Analisis Data  

Tahap analisis data merupakan perbandingan data yang terkumpul dengan literatur 

terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

dengan perhitungan terkait potensi pemanenan air hujan. Pada analisis deskriptif 

digunakan sebagai pendeskripsian terkait hasil dari analisis sebelumnya yaitu saat 



data-data terkait penelitian tersebut terpenuhi kemudian diterjemahkan kedalam 

bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan, analisis menggunakan 

perhitungan dilakukan untuk: 

a. Menghitung proyeksi jumlah penduduk,  

b. Menghitung kebutuhan air,  

c. Analisis hidrologi,  

d. Analisis spasial 

e. Menghitung kuantitas air yang di panen,  

f. Analisis kualitas sumber air baku dan air hujan 

g. Analisis potensi pemanenan air hujan, dan 

3.4.1 Proyeksi Penduduk 

Sebelum menghitung jumlah kebutuhan air, maka diperkukan data proyeksi jumlah 

penduduk dengan memproyeksikan jumlah penduduk untuk kurun waktu 10 tahun 

mendatang yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2030.  

Berdasarkan Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 [10] metode yang digunakan untuk 

proyeksi jumlah penduduk adalah metode least square, metode aritmatika, dan 

metode geometrik. Penentuan metode yang digunakan dilihat berdasarkan standar 

deviasi terkecil.  

Namun pada penelitian tugas akhir ini terdapat keterbatasan data dimana data 

jumlah penduduk yang didapat hanya data jumlah penduduk pada tahun 2020. 

Sehingga untuk melakukan perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan 

menggunakan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Teluk Betung Timur 

berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Bandarlampung tahun 2020 sebesar 1,72% 

[35]. Pada kasus ini metode yang digunakan untuk proyeksi adalah metode 

aritmatika dengan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah dengan jumlah 

yang sama setiap tahunnya. Sehingga digunakan persamaan (2.2) untuk proyeksi 

penduduk hingga tahun 2029.  



3.4.2 Perhitungan Kebutuhan Air  

Perhitungan kebutuhan air dilakukan untuk menentukan kebutuhan air domestik, 

kebutuhan air non domestik, kebutuhan air rata-rata, kebutuhan air harian 

maksimum, dan kebutuhan air pada jam puncak. 

1. Kebutuhan Air Domestik  

Untuk menentukan kebutuhan air domestik dilakukan dengan perhitungan 

menggunakan persamaan (2.6) serta asumsi kebutuhan air domestik berdasarkan 

Tabel 2.2.  

2. Kebutuhan Air Non Domestik  

Untuk menentukan kebutuhan air domestik dilakukan dengan perhitungan 

menggunakan persamaan (2.7) serta asumsi kebutuhan air domestik berdasarkan 

Tabel 2.3. 

3. Kebutuhan Air Rata-Rata  

Perhitungan kebutuhan air rata-rata dilihat berdasarkan kebutuhan domestik dan 

non domestik termasuk kehilangan air. Persentase kehilangan air sebesar 20% - 

30% dari total kebutuhan air domestik dan non domestik [14]. Pada penelitian ini 

menggunakan 20% berdasarkan Adriansyah (2012) [14] dimana pada penelitiannya 

kondisi wilayah termasuk kedalam kategori V (Desa) sama dengan kondisi di Pulau 

Pasaran dengan perhitungan kebutuhan rata-rata menggunakan persamaan (2.8). 

4. Kebutuhan Air Harian Maksimum  

Untuk menentukan kebutuhan air harian maksimum berdasarkan Ditjen Cipta 

Karya DPU (2007) pada Tabel 2.2 dengan besar 1,15 kali dari kebutuhan air rata-

rata. Perhitungan kebutuhan harian maksimum menggunakan persamaan (2.9). 

5. Kebutuhan Air Pada Jam Puncak 

Untuk menentukan kebutuhan air pada jam puncak berdasarkan Ditjen Cipta Karya 

DPU (2007) pada Tabel 2.2 dengan besar 1,5 – 1,7 kali dari kebutuhan air rata-rata. 

Perhitungan kebutuhan air pada jam puncak menggunakan rumus (2.10). 



3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel Air  

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

A. Alat  

1. Botol plastik poli etilen 3 buah digunakan untuk mewadahi air 

2. Gabus pendingin (cooling box) 1 buah digunakan untuk pengawetan sampel 

3. Ember digunakan untuk penampung air hujan 

B. Bahan  

1. Air suling/aquadest digunakan untuk membersihkan botol sampel 

2. Es batu digunakan pengawet 

Tahap pengambilan sampel dilakukan berdasarkan SNI 6989.59:2008 [36] dan 

Putra (2014) [37]:  

A. Air hujan  

1. Populasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air hujan yang 

ditampung dalam bak penampungan warga; 

2. Sampel diambil berasal dari 1 (satu) titik yang dipilih secara acak; 

3. Air hujan yang diambil merupakan air hujan yang turun langsung dari langit 

tanpa melewati atap dan talang kemudian di tampung dalam ember; 

4. Pengambilan sampel diambil sebanyak masing-masing 1,5liter air hujan; 

5. Sampel yang diambil dimasukan kedalam botol yang sebelumnya telah di bilas 

dengan air suling dan air contoh sebanyak tiga kali, 

6. Botol sampel yang telah berisi contoh kemudian disimpan kedalam gabus 

dengan menambahkan es untuk menjaga suhu tetap pada 4°C ± 2°C, agar tidak 

terjadi perubahan fisika dan kimia; dan  

7. Sampel dibawa ke Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra 

Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung untuk dilakukan uji 

kualitas. 



B. Sumber air (air PDAM dan air sumur) 

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber air (PDAM dan 

sumur) yang digunakan masyarakat sehari-hari; 

2. Sampel diambil berasal dari 1 (satu) titik yang dipilih secara acak; 

3. Pengambilan sampel diambil sebanyak masing-masing 1,5liter air; 

4. Sampel yang diambil dimasukan kedalam botol yang sebelumnya telah di bilas 

dengan air suling dan air contoh sebanyak tiga kali, 

5. Botol sampel yang telah berisi contoh kemudian disimpan kedalam gabus 

dengan menambahkan es untuk menjaga suhu tetap pada 4°C ± 2°C, agar tidak 

terjadi perubahan fisika dan kimia; dan  

6. Sampel dibawa ke Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu dan Sentra 

Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung untuk dilakukan uji 

kualitas. 

3.4.4 Analisis Spasial  

Analisis Spasial dilakukan dengan foto udara yang diambil dengan menggunakan 

drone. Kemudian foto udara diolah menggunakan aplikasi Agisoft untuk disatukan 

dan didapat gambar Pulau Pasaran secara keseluruhan. Kemudian diolah dengan 

Arcgis untuk dilakukan digitasi pada atap bangunan, jalan, dan administrasi Pulau 

Pasaran. Dari hasil digitasi didapatkan luas atap masing-masing bangunan.  Data 

luas atap bangunan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menghitung debit 

air hujan yang dapat dipanen.  

3.4.5 Analisis Hidrologi  

Untuk melakukan uji distribusi frekuensi curah hujan, dibutuhkan data curah hujan 

harian maksimum minimal 10 tahun terakhir (2010 – 2019) yang didapatkan dari 

website resmi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG). Dalam ilmu statistik 

analisis sebaran yang banyak digunakan dalam perhitungan hidrologi adalah 

Distribusi Normal, Distribusi Log Normal, Distribusi Gumbel dan Distribusi Log 

Pearson Tipe-III [38]. Selain itu perhitungan intensitas curah hujan pada penelitian 

ini menggunakan metode mononobe. Tahap-tahap perhitungan analisis hidrologi: 



1.4.5.1. Data Curah Hujan Harian Maksimum  

Curah hujan rencana adalah data curah hujan maksimum yang digunakan untuk 

mengetahui debit hujan rencana dengan data curah hujan maksimum pada periode 

ulang tertentu. Pada umumnya analisis curah hujan rencana dilakukan berdasarkan 

curah hujan harian maksimum (minimal) 10 tahun berturut-turut yang kemudian 

dianalisis menggunakan analisis frekuensi [29]. Pada penelitian ini data curah hujan 

yang dipakai adalah data curah hujan tahun 2010-2019 berdasarkan data BMKG 

Sta. Met. Kelas IV Maritim Panjang. 

1.4.5.2. Analisis Frekuensi dan Probabilitas 

Analisis frekuensi ditujukan untuk mencari hubungan antara besar kejadian ekstrim 

terhadap frekuensi kejadian berdasarkan distribusi probabilitas. Pada umumnya ada 

4 (empat) distribusi probabilitas yang biasa digunakan pada analisis frekuensi, 

diantaranya: distribusi normal, distribusi log-normal, distribusi gumbel, dan 

distribusi Log Pearson Tipe-III [29]. 

Analisis frekuensi dilakukan dengan menggunakan data curah hujan maksimum 

rata-rata yang diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian dilakukan pengukuran 

dispersi dengan perhitungan parameter statistik untuk (Ri-Rrt), (Ri-Rrt)2, (Ri-Rrt)3, 

(Ri-Rrt)4. Hasil dari analisis frekuensi merupakan nilai koefisien kemencengan 

(CS), Koefisien Kurtosis (Ck), dan koefisien variasi (Cv).  

1.4.5.3. Penentuan Jenis Distribusi  

Penentuan jenis distribusi ditentukan berdasarkan syarat distribusi pada Tabel 3.1  

Tabel 3.1 Persyaratan jenis distribusi [27] 

No Jenis Sebaran Syarat 

1 Normal 
Ck ≈ 3 

Cs ≈ 0 

2 Log Normal 
Cs ≈ 3Cv+Cv3  

Ck ≈ Cv8+6Cv6+15Cv4+16Cv2+3  

3 Gumbel 
Cs ≈ 1,1396 

Ck ≈ 5,4002 

4 Log Pearson Tipe-III Selain dari nilai diatas 



1.4.5.4.Uji Kesesuaian Distribusi  

Setelah ditentukan jenis distribusi yang digunakan yaitu Log Pearson Tipe-III, 

kemudian perlu dilakukan uji kesesuaian terhadap distribusi tersebut. Uji 

kesesuaian distribusi ditujukan untuk mengetahui apakah distribusi yang dipilih 

dapat mewakili distribusi statistik sampel dari data analisis. 

Uji kesesuaian distribusi yang digunakan: 

1. Chi-Kuadrat 

Untuk dapat diterima nilai chi-kuadrat hitung < chi-kuadrat tabel (tabel nilai Δ 

kritis untuk chi-kuadrat dapat dilihat pada Lampiran 4) 

2. Kolmogorov-Smirnov 

Untuk dapat diterima nilai Kolmogorov-Smirnov tabel > Kolmogorov-Smirnov 

hitung (tabel nilai D kritik untuk Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada 

Lampiran 5) 

1.4.5.5. Analisis Curah Hujan Rencana  

Perhitungan analisis curah hujan rencana menggunakan jenis distribusi yang telah 

dibuktikan dapat diterima dengan uji kesesuaian distribusi. Persamaan yang 

digunakan diantaranya: 

1. Distribusi Normal dengan rumus (2.11), (2.12), dan (2.13); 

2. Distribusi Log Normal dengan rumus (2.14), dan (2.15); 

3. Distribusi Gumbel dengan rumus (2.16), (2.17), dan (2.18); dan 

4. Distribusi Log Pearson Tipe-III dengan rumus (2.19), (2.20), (2.21), dan (2.22); 

1.4.5.6.Intensitas Curah Hujan 

Dari perhitungan analisis curah hujan rencana maka dihasilkan nilai curah hujan 

rencana. Selanjutnya dilakukan perhitungan intensitas curah hujan metode 

mononobe dengan rumus (2.23).  



3.4.6 Perhitungan Kuantitas Air yang Dipanen  

Menurut Maryono (2016) [22] jumlah air yang dapat dipanen dirumuskan sebagai 

berikut (3.1): 

∑ 𝑄 =  𝐶 ×  𝐼 × 𝐴……………………………………………….……(3.2) 

Dimana: 

∑Q  = jumlah air yang dapat di panen (m3/s) 

A  = luas atap bangunan (km2) 

C  = koefisien pengaliran = 0,95 (Tabel 2.14) 

I  = rata-rata curah hujan harian maksimum (mm/hari) 

3.4.7 Analisis Kualitas Sumber Air Baku dan Air Hujan  

Analisis kualitas sampel air baku dan air hujan di lakukan di laboratorium untuk 

melihat kesesuaian kualitas air bersih dan air hujan berdasarkan Peraturan Menteri 

RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air. Parameter yang diuji diantaranya: pH, SO4, NO3, NH3. Pengujian 

dilakukan dengan menaruh sampel pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 

Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung.  

3.4.8 Analisis Potensi Pemanenan Air Hujan 

Pada tahap ini analis potensi pemanenan air hujan dilakukan berdasarkan hasil 

analisis pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian dilakukan analisis perbandingan 

kebutuhan penggunaan air sehari-hari dengan debit air hujan yang dipanen. Pada 

penelitian ini metode pengumpulan air hujan dipilih dengan melihat kondisi 

Kawasan Pulau Pasaran, kemudian ditentukan jenis kolam penampung yang paling 

sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 

tentang Pemanfaatan Air Hujan. 

1.5. Tahap Penyusunan Laporan  

Pada tahap penyusunan laporan data yang telah dikumpulkan, dianalisa dan diolah 

kemudian dikumpulkan dalam rangkaian sebagai hasil akhir dari penelitian. 


