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ABSTRAK 

Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur merupakan desa yang 

sering mengalami kekeringan. Dengan rata-rata curah hujan sebesar 19.075 mm / 

bulan. Walaupun Desa Seriwe memiliki curah hujan yang terbilang rendah, namun 

potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga desa sebagai sumber air alternatif 

pada musim hujan. Metode pemanfaatan air hujan tersebut dinamakan dengan Panen 

Air Hujan metode tampungan. 

Penerapan teknologi pemanenan air hujan sebagai sumber air alternatif 

menggunakan sistem  operasi volume yang ada dalam tampungan yaitu terdiri dari 

luas efektif atap rumah tangga (m²), jumlah hujan harian dalam satu tahun 

(mm/tahun), koefisien pengaliran dari atap dan data kebutuhan air berdasarkan 

jumlah anggota keluarga (liter/hari). Data curah hujan yang dipergunakan untuk 

penelitian bersumber dari Balai Informasi Infrastruktur Wilayah (BIIW) Nusa 

Tenggara Barat dengan lokasi stasiun pencatat curah hujan Keruak tahun 2008 

sampai tahun 2017. 

Analisa penelitian di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur 

menggunakan 3 tipe rumah yang telah dikelompokkan sebagai sampel yaitu tipe 50, 

40 dan 30 serta jumlah penghuni rumah sebanyak 2, 3 dan 4 orang dengan material 

atap material atap genteng tanah liat, genteng semen dan atap seng. Air hujan yang 

jatuh ke atap kemudian mengalir menuju talang, selanjutnya dialirkan menggunakan 

pipa PVC sesuai dengan instalasi yang telah direncanakan lalu menuju tampungan. 

Setelah ditampung kemudian air yang akan digunakan harus melewati tahap 

penyaringan dengan menggunakan Fillter air. Hasil analisa membuktikan bahwa 

volume air hujan yang dapat dipanen dari area tangkapan rencana pada tipe rumah 50 

dengan material atap genteng tanah liat adalah 3.427   / tahun, tipe rumah 40 atap 

seng adalah 7.4944   / tahun, tipe rumah 30 atap semen adalah 4.924   / tahun. 

Jadi curah hujan merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap pemenuhan 

hidrologi kuantitatif guna pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah terpencil. 

 

Kata kunci : Panen air hujan, Air bersih, Daerah terpencil 



2 
 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru merupakan desa yang 

sering mengalami kekeringan 

(BPBD, 2017). Desa ini terletak 

dibagian selatan Lombok Timur 

dengan curah hujan selama tahun 

2014, rata-rata curah hujan per bulan 

sebesar 102,5 mm dan rata-rata hari 

hujan per bulan adalah 7 hari hujan 

setiap bulannya.Selama ini 

kebutuhan air sehari-hari Desa 

Seriwe ini dipenuhi dengan membeli 

air dengan biaya Rp.4000 / 20 liter, 

sedangkan kebutuhan air   60 liter / 

orang / hari. Sehingga warga desa 
harus mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit untuk memenuhi kebutuhan 

air. Oleh karena itu dibutuhkan 

sumber air yang lebih ekonomis 

untuk memenuhi kebutuhan air 

tersebut seperti air hujan. 

Walaupun Desa Seriwe 

memiliki curah hujan yang terbilang 

rendah, namun potensi tersebut bisa 

di manfaatkan oleh warga desa 

tersebut. Metode pemanfaatan air 

hujan ini dikenal sebagai Rainwater 

Harvesting (RWH) atau Panen Air 

Hujan (PAH). PAH merupakan suatu 

usaha pengumpulan air hujan pada 

berbagai permukaan tangkapan 

seperti atap bangunan yang 

kemudian ditampung untuk 

memenuhi kebutuhan air ataupun 

diresapkan untuk mengisi cadangan 

air tanah. Sebelumnya warga desa 

tersebut telah mengenal dan 

menerapkan panen air hujan namun 

dengan metode yang sederhana 

sehingga mendapatkan hasil 

tampungan air yang kurang 

maksimal.Warga Desa Seriwe tidak 

memanfaatkan seluruh area atap 

sebagai sumber tangkapan air hujan 

dan dengan tampungan seadanya. 

Tugas akhir ini mencoba 

menganalisa potensi PAH dengan 

metode tampungan di Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur sebagai sumber air 

alternatif. Analisa yang dilakukan 

meliputi perhitungan ketersediaan air 

hujan, perhitungan kebutuhan air 

penduduk, perencanaan instalasi 

PAH beserta anggaran biayanya, dan 

analisa manfaat dari segi ekonomi. 

Pemanenan air hujan sebagai sumber 

air alternatif tersebut nantinya 

diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan setelah musim hujan 

sehingga menghemat biaya 

pembelian air di desa tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di 

atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa volume kebutuhan air 

untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan volume air 

hujan yang dapat dipanen dari 

area tangkapan rencana di 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur? 

2. Bagaimana rencana 

konstruksi dan analisa biaya 

untuk pembangunan instalasi 

PAH metode tampungan di 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur? 

3. Bagaimana potensi 

penghematan pembelian air 

dan manfaat ekonomis 

dengan adanya pemanenan air 

hujan di Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur? 

1.3 Tujuan Studi 

Terkait dengan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai pada studi ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kebutuhan 

air sehari-hari dan volume air 

hujan yang dapat dipanen dari 

area tangkapan rencana di 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur. 

2. Untuk mengetahui 

perencanaan konstruksi dan 

biaya pembangunan instalasi 

PAH metode tampungan di 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur. 

3. Untuk mengetahui potensi 

pembelian air dan manfaat 

ekonomis dengan adanya 

pemanenan air hujan di Desa 

Seriwe Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 

1.4 Manfaat Studi 

Tugas akhir ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi sumber 

informasi dan rekomendasi 

penerapan panen air hujan 

sebagai sumber air alternatif 

untuk mengurangi pembelian 

air bagi warga di Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 

2. Memberikan informasi 

tentang perkiraan kebutuhan 

air sehari hari di Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 

3. Memberikan masukan 

pengetahuan khususnya bagi 

mahasiswa teknik sipil 

tentang metode panen air 

hujan dan perencanaan 

instalasinya. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam studi ini terdapat 

beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Tidak melakukan analisa 

terhadap kandungan dan 

kualitas air hujan. 

2. Bangunan yang atapnya 

dijadikan area tangkapan 

adalah rumah warga di Desa 

Seriwe Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 

3. Kebutuhan air yang 

diperhitungkan hanya 

kebutuhan air sehari-hari di 

Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur. 

4. Instalasi PAH yang 

direncanakan adalah saluran 

pengumpul dan tampungan. 

5. Tidak melakukan 

perencanaan jaringan 

distribusi. 

2. Panen Air Hujan 

2.1 Definisi dan prinsip panen air 

hujan 

Panen air hujan merupakan 

suatu proses pengumpulan air hujan 

dari suatu permukaan kedap air, 

seperti atap atau permukaan tembus 

air seperti tanah dan mengalirkannya 

ke suatu tempat untuk dimanfaatkan 

sesuai dengan kebutuhan. 

Pemanfaatan ini bisa dilakukan 

secara pasif dengan menyimpan air 

hujan tersebut langsung kedalam 

tanah, ataupun secara aktif dengan 

menyimpannya disebuah tampungan 

untuk digunakan nantinya. Air hujan 

yang terpanen tersebut bisa 

digunakan untuk kebutuhan irigasi 

dan sanitasi bahkan juga bisa untuk 

minum dan memasak jika dilakukan 

pengolahan tertentu (Anonim, 2012). 

2.2 Klasifikasi metode panen air 

hujan 

Berbagai metode panen air 

hujan telah banyak dikembangkan, 

baik yang sudah diterapkan oleh 



4 
 

masyarakat Indonesia maupun 

wacana yang dapat dikembangkan di 

Indonesia. Berbagai metode tersebut 

secara garis besar dapat dibagi 

kedalam tiga kategori, yaitu 

(Maryono dan Santoso, 2006): 

 

a. Panen air hujan aktif 

Panen air hujan secara aktif 

adalah mengumpulkan, 

menyaring dan menyalurkan air 

hujan untuk digunakan bagi 

pemenuhan kebutuhan air. 

Panen air hujan aktif dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 Gambar 2.1 Contoh instalasi panen 

air hujan aktif 

b. Panen air hujan pasif 

Panen air hujan pasif adalah 

panen air hujan yang bertujuan 

untuk menahan dan meresapkan 

air hujan ke dalam tanah untuk 

mengisi persediaan air tanah 

atau meningkatkan lengas tanah. 

Panen air hujan pasif dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 berikut: 

 
(a) Modifikasi lansekap           

(b) Parit resapan pada 

lahan pertanian 

Gambar 2.2  Contoh 

instalasi panen air hujan 

pasif 

c. Panen air hujan kombinasi aktif-

pasif 

Dalam metode ini air hujan 

dikumpulkan sebagai 

pemenuhan kebutuhan air 

sekaligus juga diresapkan 

kedalam tanah. Metode yang 

termasuk dalam kategori ini 

adalah metode kolam tendon, 

embung dan kombinasi cistern 

dengan sumur resapan. 

3.Bahan dan Metode 

3.1 Lokasi Studi 

Studi dilakukan di Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur. 

 
Gambar 3.1 Peta lokasi studi       

(Google earth 2018) 

3.2 Tahapan Studi 

3.2.1 Persiapan 

Tahapan persiapan diawali 

dengan perumusan masalah yang 

akan menjadi acuan dalam 

pelaksanaan studi. Selanjutnya 

dilakukan studi pustaka  sebagai 

landasan untuk menjawab rumusan-

rumusan masalah tersebut. Pada 

tahapan persiapan ini juga dilakukan 

pemilihan lokasi studi dan penentuan 

data-data yang dibutuhkan dalam 

analisa. 
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3.2.2 Pengumpulan data 

Dalam analisa yang akan 

dilakukan, diperlukan pengumpulan 

data yang relevan. Data-data ini 

dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis yaitu: 

a. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh 

langsung melalui pengamatan 

dilokasi studi. 

b. Data skunder 

Merupakan data yang 

didapatkan dari instansi-instansi 

terkait. Adapun data skunder 

yang dibutuhkan dalam analisa 

ini yaitu: 

1. Data curah hujan harian. 

2. Peta Layout Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 

3.2.3 Analisa dan perhitungan 
Analisa dan perhitungan ini 

terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: 

a. Analisa data hujan 

Pada tahapan ini data curah 

hujan harian yang didapatkan 

dari BIIW harus diolah dengan 

beberapa tahapan berikut: 

1. Pengujian konsistensi data 

hujan dengan metode RAPS 

2. Perhitungan curah hujan 

efektif 

3. Penentuan hujan andalan 

dengan metode basic year 

b. Analisa volume ketersediaan air 

hujan 

Analisa dilakukan dengan 

menggunakan data luas catchmet 

area, koefisien jenis atap serta 

data hujan maksimum selama 5 

harian. Volume ketersediaan air 

hujan dihitung dalam periode 5 

harian. 

c. Analisa Potensi Hujan 

Analisa dilakukan dengan 

mengacu pada volume 

ketersediaan air hujan. 

d. Analisa kebutuhan air domestik 

Kebutuhan air domestik dapat 

dihitung berdasarkan kebutuhan 

air penduduk. 

e. Analisa volume kapasitas 

tampungan 

Analisa dilakukan dengan 

melihat perbandingan antara 

kebutuhan air domestik dengan 

ketersediaan air hujan / bulan. 

f. Pemodelan panen air hujan 

Pemodelan panen air hujan 

mengacu pada denah dari 

masing-masing 3 kelompok tipe 

rumah. 

g. Analisa jaringan perpipaan 

Analisa dilakukan sesuai dengan 

denah 3 tipe rumah kemudaian 

dapat dihitung tekanan aliran 

pada pipa. 

h. Analisa pola operasional panen 

air hujan 

Analisa dilakukan sesuai dengan 

desain dari masing-masing tipe 

rumah. 

i. Analisa rencana anggaran biaya 

Biaya yang dianalisa meliputi 

biaya bahan untuk pembangunan 

sistem instalasi PAH. 

j. Analisa manfaat ekonomis 

Analisa manfaat ekonomis 

dilakukan dengan metode-

metode analisa investasi untuk 

mengetahui nilai keuntungan 

dan penghematan biaya 

pembelian air bersih akibat 

adanya penggunaan air hujan 

dengan pembangunan instalasi 

PAH. 

4. Hasil 

a. Analisa Data Hujan 

Dalam studi ini data hujan 

yang digunakan adalah data yang 

berasal dari BIIW dan data hujan 

tersebut merupakan data curah hujan 

harian selama 10 tahun dengan 

menjumlahkan volume hujan harian 

tersebut (Lampiran 1), yaitu dari 
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tahun 2008-2017. Data hujan 

tersebut akan dianalisa dengan 

melakukan uji konsistensi, 

perhitungan hujan andalan, dan 

perhitungan hujan efektif. Hasil dari 

berbagai perhitungan tersebut 

nantinya akan digunakan dalam 

analisa selanjutnya. 

4.1.1 Uji konsistensi data hujan 

 Pengujian dilakukan dengan 

metode RAPS (Rescaled Adjusted 

Partial Sums). Hasil perhitungan 

disajikan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Perhitungan RAPS 

 

Sumber: Analisa data 

Berdasarkan Tabel hasil perhitungan 

diatas dapat diketahui: 

- Q          = 3.347 

- n           = 10 

- Sk** maks   = 3.347 

- Sk** min     = -0.038 

- R                  = (Sk** maks) – 

(Sk** min) 

                     = 3.347 – (-0.038) 

                     = 3.385 

Dari data-data tersebut dilakukan uji 

konsistensi dengan menentukan 

interpolasi nilai Q/√  dan R/√  dari 
Tabel 2.2 

a. Pengujian nilai Q/√  

1. Nilai Q/√  Tabel 99% 

untuk n=10 

 

√ 
 = 1.29 

2. Nilai Q/√  hasil 
perhitungan 

 

√ 
 = 

     

√  
 = 1.058 

sehingga: 

Q/√  Tabel (99%)  >  Q/√  

analitis = 1.29 > 1.058  

…………..Konsisten. 

b. Pengujian nilai R/√  

1. Interpolasi nilai R/√  

Tabel 99% untuk n=10 
 

√ 
 = 1.38 

2. Nilai R/√  hasil 

perhitungan 

 

√ 
 = 

     

√  
 = 1.0704 

sehingga: 

R/√  tabel (99%) > R/√  

analitis = 1.38 > 1.0704   

…………...Konsisten. 

Berdasarkan analisa dan perhitungan 

diatas dapat disimpulkan bahwa data 

hujan BIIW Mataram dari tahun 

2008-2017 konsisten dan dapat 

dipergunakan untuk analisa 

selanjutnya. 

4.1.2 Perhitungan curah hujan 

andalan 

 Perhitungan hujan andalan 

dilakukan untuk memilih data hujan 

yang akan digunakan dalam 

menghitung volume ketersediaan air 

hujan. Data hujan yang digunakan 

adalah data hujan tahunan 

sebagaimana disajikan dalam Tabel 

4.2. 

Tabel 4.2 Data hujan tahunan 
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Sumber: Data BIIW 

 Perhitungan curah hujan 

andalan dilakukan dengan metode 

basic year dengan menggunakan 

rumus weibull. Dalam metode ini 

data curah hujan tahunan diurutkan 

dari nilai tertinggi ke nilai terendah 

kemudian ditentukan peluangnya. 

Dari berbagai peluang tersebut akan 

dipilih adalah data hujan dengan 

tingkat keandalan 80% atau yang 

paling mendekati. Hal ini berarti 

bahwa kemungkinan terjadinya hujan 

sebesar  curah hujan andalan tersebut 

adalah 80% dan kemungkinan 

terjadinya curah hujan lebih rendah 

dari nilai curah hujan andalan adalah 

sebesar 20%. Adapun contoh 

perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Diketahui: 

- Tahun     = 2010 

- n             = 10 

- m            = 1 

b. Peluang hujan 

P = (
 

    
) x 100% = 9.09% 

Untuk hasil perhitungan  selanjutnya 

disajikan dalam Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Perhitungan hujan andalan 

berdasarkan hujan tahunan 

 

Sumber: Analisa data 

 Setelah semua peluang 

ditentukan maka dipilih salah satu 

data yang paling mendekati peluang 

80%. Berdasarkan hasil perhitungan 

dapat dilihat bahwa curah hujan 

tahun 2012 memiliki peluang 

81.81%, sehingga data curah hujan 

yang nantinya akan digunakan untuk 

menentukan volume air hujan yang 

tersedia untuk PAH. 

 

4.2 Analisa Volume Ketersediaan 

Air Hujan 

 Ketersediaan air hujan adalah 

volume air hujan yang dapat dipanen 

dari area tangkapan berupa atap 

bangunan. Untuk dapat mengetahui 

besarnya ketersediaan air hujan maka 

dibutuhkan data berupa; luas area 

tangkapan, koefisien pengaliran 

berdasarkan jenis bahan penutup 

atap, dan data curah hujan. Dalam 

studi ini area tangkapan yang 

digunakan adalah rumah warga di 

Dusun Seriwe Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru, Lombok 

Timur. Dengan atap berupa genteng 

tanah liat, genteng semen, seng atau 

metal dengan luas tapak atap yang 

berbeda sebagai sampel. 
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Gambar 4.1 Rumah warga di Dusun 

Seriwe Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru, Lombok Timur 

 Data hujan yang digunakan 

adalah data hujan dengan tingkat 

keandalan 80% karena ketersediaan 

air hujan ini direncanakan untuk 

kebutuhan air domestik. Berdasarkan 

hasil perhitungan hujan andalan 

metode basic year  diketahui bahwa 

curah hujan dengan keandalan 80% 

terjadi pada tahun 2012. Data hujan 

harian pada tahun tersebut kemudian 

diolah menjadi data hujan 

maksimum 5 harian. Curah hujan 

maksimum harian yang akan 

digunakan dalam analisa ini adalah 

curah hujan dengan nilai 5 mm 

keatas yang disajikan dalam Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 Data curah hujan 

maksimum 5 harian 

 
Sumber: Data BIIW 

 Setelah data-data yang 

dibutuhkan terkumpul maka dapat 

dilakukan analisa volume 

ketersediaan air hujan sebagai 

berikut: 

a. Diketahui: 

- Periode             = Pebruari 

I 

- Curah hujan (R)   = 7.4 

mm = 0.0074 m 

- Luas atap material genteng 

tanah liat (A)   = 47.25    

- Koefisien limpasan (k)      

= 0.31 

b. Volume ketersediaan air 

hujan 

             = R   A   k 

                     = 0.0074   

47.25   0.31 = 0.1083915 

  . 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

diketahui bahwa, volume 

ketersediaan air hujan periode 

Pebruari I adalah 0.1083915   . 

Volume ketersediaan air hujan untuk 

periode selanjutnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil perhitungan volume 

ketersediaan air hujan dengan 

material genteng   tanah liat, rumah 

tipe 50 

 
Sumber: Hasil perhitungan 

 Dari hasil perhitungan diatas 

dapat dilihat bahwa penyebaran 

ketersediaan air hujan terjadi selama 

6 bulan dengan volume yang 

berbeda. Volume ketersediaan air 

hujan tertinggi didapat pada bulan 

desember yaitu 1.407   , dan 

volume ketersediaan air terendah 

didapat pada bulan juli yaitu 0.1   . 

Dengan total volume ketersediaan air 

hujan / tahun yaitu 3.427    

Tabel 4.6 Hasil perhitungan 

ketersediaan air hujan dengan 

material seng, rumah tipe 40 

 
Sumber: Hasil perhitungan 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat 

dilihat bahwa penyebaran 

ketersediaan air hujan terjadi selama 

6 bulan dengan volume yang 

berbeda. Volume ketersediaan air 

hujan tertinggi didapat pada bulan 

desember yaitu 2.02   , dan volume 

ketersediaan air terendah didapat 
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pada bulan juli yaitu 0.14   . 

Dengan total volume ketersediaan air 

hujan / tahun yaitu 4.93    

Tabel 4.7 Hasil perhitungan 

ketersediaan air hujan dengan 

material genteng semen, rumah tipe 

30 

 
Sumber: Hasil perhitungan 

4.3 Analisa Potensi hujan 

 Data curah hujan dari BIIW 

pada tahun 2012 cenderung merata. 

Sehingga hujan tidak terjadi pada 

musim hujan saja namun terjadi pula 

pada musim kemarau. Dengan rata 

rata curah hujan per bulan sebesar 

19,075 mm dan rata-rata hari hujan 

per bulan adalah 7 hari hujan setiap 

bulannya. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh warga Desa 

Seriwe untuk mengurangi pembelian 

air per hari pada musim kemarau dan 

musim hujan. 

4.4 Analisa Volume Kebutuhan 

Air Penduduk 

 Berdasarkan pengamatan 

yang telah dilakukan dilapangan, 

didapat bahwa kebutuhan air / orang 

/ hari adalah ± 60 liter. Jika jumlah 

anggota keluarga adalah 3 orang 

maka total kebutuhan air yaitu 60   
3 = 180 liter / hari. Untuk 

mengetahui volume kebutuhan air / 

bulan maka 180   30 hari = 5400 

liter / bulan. 

 Desa Seriwe Kecamatan 

Jerowaru, Lombok Timur memiliki 5 

dusun yang terdiri dari Dusun 

Seriwe, Dusun Temodo, Dusun 

Kaliantan, Dusun Pers Semerang, 

Dusun Pers Setapuk. Berikut adalah 

data penduduk sampai dengan akhir 

bulan April 2018: 

Tabel 4.8 Data penduduk bulan april 

2018 

 
Sumber: Kantor Desa Seriwe 

Kecamatan Jerowaru, Lombok 

Timur 

 

 Penelitian dilakukan di 

Dusun Seriwe yang terletak di pesisir 

pantai dengan sebagian besar 

penduduk berprofesi sebagai 

nelayan. Tipe rumah penduduk di 

Dusun Seriwe bervariasi dan akan 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

tipe, mulai dari tipe 30, 40, 50. Dari 

tipe-tipe rumah tersebut tentu didapat 

ketersediaan air yang berbeda dari 

masing-masing luas atap. Kebutuhan 

dan ketersediaan air penduduk 

berdasarkan tipe rumah dan jumlah 

anggota keluarga dapat dilihat dari 

Tabel berikut: 

Tabel 4.9 Analisa Ketersediaan dan 

kebutuhan air penduduk berdasarkan 

tipe rumah dan jumlah anggota 

keluarga 

 
 Sumber: Analisa Data 

4.5 Analisa Volume Kapasitas 

Tampungan 

4.5.1 Perencanaan volume 

kapasitas tampungan 

 Tampungan air hujan atau 

Cistern merupakan komponen utama 

dan termahal dalam suatu instalasi 

PAH. Berdasarkan hal tersebut maka 

perencanaannya harus dilakukan 

dengan efisien terutama dalam hal 

perencanaan kapasitas. 
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Gambar 4.2 Grafik perbandingan 

ketersediaan air hujan dengan 

kebutuhan air domestik rumah tipe 

50 dengan 4 orang anggota keluarga. 

 

Gambar 4.3 Grafik perbandingan 

ketersediaan air hujan dengan 

kebutuhan air domestik rumah tipe 

40 dengan 3 orang anggota keluarga. 

 

 Berdasarkan grafik diatas 

dapat dilihat bahwa nilai kebutuhan 

air domestik melampaui nilai 

ketersediaan  air hujan. Sehingga 

ketersediaan air hujan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan air domestik. 

Hal ini terjadi karena nilai 

ketersediaan air hujan sangat 

dipengaruhi oleh nilai hujan efektif 

seperti yang telah dijabarkan dalam 

Sub Bab 4.2. 

 Dengan melihat kondisi 

tersebut maka kapasitas tampungan 

yang digunakan harus dapat 

menampung volume hujan / bulan. 

Oleh karena itu pada studi ini dipilih 

metode pendekatan dari segi 

ketersediaan air hujan / bulan. 

Karena ketidakseragaman nilai 

ketersediaan air hujan pada setiap 

periode dalam studi ini, maka 

besarnya kapasitas tampungan 

ditentukan berdasarkan nilai tertinggi 

ketersediaan air hujan  pada bulan 

desember pada rumah tipe 50 yaitu 

1.407   , pada rumah tipe 40 yaitu 

2.02   , pada rumah tipe 30 yaitu 

3.08   . 

4.5.2 Pemodelan Panen Air Hujan 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan analisa data yang telah 

dilakukan, pemodelan Panen Air 

Hujan sesuai dengan denah dari 3 

kelompok tipe rumah dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

a. Rumah Tipe 50 

           

Gambar 4.2 Denah rumah tipe 50 

b. Rumah Tipe 40 

             
Gambar 4.3 Denah rumah tipe 40 

c. Rumah Tipe 30 

            
Gambar 4.4 Denah rumah tipr 30 

4.5.3 Analisa Jaringan Perpipaan 
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 Dari denah rumah warga 

tersebut diatas maka dapat  

direncanakan penempatan jaringan 

perpipaan. Jaringan perpipaan dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.5 Jaringan Perpipaan 

rumah tipe 50 

 

Gambar 4.6 Jaringan perpipaan 

rumah tipe 40 

 

Gambar 4.7 Jaringan perpipaan 

rumah tipe 30 

4.5.4 Analisa Pola Operasional 

Panen Air Hujan 

 Adapun pola operasional 

panen air hujan sebagai berikut: 

a. Hujan jatuh ke permukaan 

atap sebagai area tangkapan 

b. Mengalir menuju talang yang 

telah diatur kemiringannya 

c. Saat menuju pipa penyaluran, 

terdapat saringan yang 

berfungsi untuk menahan 

dedaunan dan sampah lainnya 

d. Jaringan perpipaan diatur 

sedemikian rupa agar dapat 

menahan kecepatan aliran 

sehingga debu dan sedimen 

lainnya dapat tertahan 

e. Kemudian air hujan 

ditampung di tangki 

penampungan 

f. Pada saat akan digunakan, air 

hujan dialirkan menuju 

saringan air hujan yang lebih 

rapat untuk mengurangi 

kandungan asam 

g. Air hujan kemudian 

disalurkan menuju kamar 

mandi dan dapur 

4.5.5 Pembahasan 

Penggunaan air hujan sebagai 

sumber air alternatif berarti bahwa 

ada sumber air lain yang dapat 

digunakan apabila air hujan tidak 

dapat memenuhi kebutuhan. Dalam 

studi ini air hujan direncanakan 

sebagai sumber air alternatif, 

sehingga apabila air hujan tidak ada 

ataupun kurang kebutuhan air 

domestik dapat dipenuhi dari air 

sumur atau membeli air jerigen. Oleh 

sebab itu kapasitas tampungan yang 

direncanakan tidak dituntut untuk 

memiliki tingkat keandalan yang 

terlalu tinggi. 

4.6 Analisa Rencana Anggaran 

Biaya 

  Berdasarkan analisa volume 

dan analisa harga satuan yang telah 

dilakukan terhadap pembuatan panen 

air hujan maka didapatkan rencana 

anggaran biaya yang berbeda beda 

sesuai dengan tipe rumah. 

Selanjutnya rencana anggaran biaya 

akan dijabarkan pada berikut: 

Tabel 4.10 Analisa Rencana 

Anggaran Biaya untuk rumah tipe 50 

Sumber: Hasil analisa 
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Tabel 4.11 Analisa Rencana 

Anggaran Biaya untuk rumah tipe 40 

Sumber: Analisa data 

Tabel 4.12 Analisa Rencana 

Anggaran Biaya untuk rumah tipe 30 

Sumber: Analisa data 

4.7 Analisa Manfaat Ekonomis 

  Pembangunan suatu system 

PAH merupakan kegiatan penting 

yang memerlukan biaya dan 

berdampak jangka panjang. Sebelum 

panen air hujan tersebut 

direalisasikan perlu dilakukan analisa 

terhadap manfaat ekonomis yang 

akan diperoleh. Analisa ini lebih 

dikenal dengan istilah analisa tingkat 

kelayakan investasi yang dapat 

dilakukan. 

4.11.1 Manfaat Ekonomis Untuk 

Rumah Tipe 50 

a. Rumus      : BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

b. Diketahui  : Biaya total 

pembangunan untuk rumah 

tipe 50 = Rp. 2.490.000,- 

               Harga air perliter                                             

= Rp 4000 / 20 liter 

                              Umur rencana 

bangunan (n) = 15 tahun (Tabel 2.6, 

Hal. 25) 

                             Air hujan 

termanfaatkan      = 3.427   / th 

(Tabel 4.5, Hal. 38) 

c. Formulasi masalah 

1. Cost (biaya) 

Dalam studi ini cost  adalah nilai 

total rencana anggaran biaya, dimana 

dari hasil analisa RAB diketahui 

bahwa biaya pembuatan PAH adalah 

Rp. 2.490.000,- 

2. Benefit (Manfaat) 

Nilai benefit dalam suatu sistem 

PAH dapat didefinisikan sebagai 

nilai penghematan pembelian air 

perhari. Dimana nilai ini didapat 

dengan mengalikan volume 

kebutuhan air / orang / hari. 

Sehingga benefit  pertahunnya dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Benefit      = Harga air / 60 liter   
Air hujan termanfaatkan 

                 = 12000   3.427 

                 = Rp. 41.124,- ≈ Rp. 

42.000,- 

d. Penyelesaian 

BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

         = 

      [
           

   
]

         
 

     = 0.946 

e. Cek kelayakan investasi 

Syarat     : BCR     ≥ 1 

                  0.946   ≤ 1 …………. 

TIDAK OK! 

  Berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan nilai BCR 

0.946 Tahun. Nilai tersebut lebih 

kecil daripada 1 sehingga investasi 

dinyatakan tidak layak dan tidak 

direkomendasikan untuk 

direalisasikan. 

 

1.11.2 Manfaat Ekonomis Untuk 

Rumah Tipe 40 
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a. Rumus      : BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

b. Diketahui  : Biaya total 

pembangunan untuk rumah 

tipe 40 = Rp. 3.100.000,-                   

Harga air perliter                                        

= Rp 4000 / 20 liter 

                              Umur rencana 

bangunan (n) = 15 tahun (Tabel 2.6, 

Hal. 25) 

                             Air hujan 

termanfaatkan      = 4.93   / th 

(Tabel 4.5, Hal. 38) 

c. Formulasi masalah 

1. Cost (biaya) 

Dalam studi ini cost  adalah nilai 

total rencana anggaran biaya, dimana 

dari hasil analisa RAB diketahui 

bahwa biaya pembuatan PAH adalah 

Rp. 3.100.000,- 

2. Benefit (Manfaat) 

Nilai benefit dalam suatu sistem 

PAH dapat didefinisikan sebagai 

nilai penghematan pembelian air 

perhari. Dimana nilai ini didapat 

dengan mengalikan volume 

kebutuhan air / orang / hari. 

Sehingga benefit  pertahunnya dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Benefit      = Harga air / 60 liter   
Air hujan termanfaatkan 

                 = 12000   4.93 
                 = Rp. 59.160,- ≈ Rp. 

60.000,- 

 

 

3. Penyelesaian 

      BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

               = 

      [
           

   
]

         
 

        = 1.086 

4. Cek kelayakan investasi 

      Syarat     : BCR     ≥ 1 

                        1.086   ≥ 1 …………. 

OK! 

  Berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan nilai BCR 

1.086 Tahun. Nilai tersebut lebih 

besar daripada 1 sehingga investasi 

dinyatakan layak dan 

direkomendasikan untuk 

direalisasikan. 

1.11.3 Manfaat Ekonomis Untuk 

Rumah Tipe 30 

a. Rumus      : BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

b. Diketahui  : Biaya total 

pembangunan untuk rumah 

tipe 30 = Rp. 3.840.000,-                   

Harga air perliter                                        

= Rp 4000 / 20 liter 

                              Umur rencana 

bangunan (n) = 15 tahun (Tabel 2.6, 

Hal. 25) 

                             Air hujan 

termanfaatkan      = 7.5   / th (Tabel 

4.5, Hal. 38) 

c. Formulasi masalah 

1. Cost (biaya) 

Dalam studi ini cost  adalah nilai 

total rencana anggaran biaya, dimana 

dari hasil analisa RAB diketahui 

bahwa biaya pembuatan PAH adalah 

Rp. 3.840.000,- 

2. Benefit (Manfaat) 

Nilai benefit dalam suatu sistem 

PAH dapat didefinisikan sebagai 

nilai penghematan pembelian air 

perhari. Dimana nilai ini didapat 

dengan mengalikan volume 

kebutuhan air / orang / hari. 

Sehingga benefit  pertahunnya dapat 

dihitung sebagai berikut: 

Benefit      = Harga air / 60 liter   
Air hujan termanfaatkan 

                 = 12000   7.5 
                 = Rp. 90.000,- ≈ Rp. 

90.000,- 

3. Penyelesaian 
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      BCR = 
∑          

   

∑          
   

 

               = 

      [
           

   
]

         
 

        = 1.315 

4. Cek kelayakan investasi 

      Syarat     : BCR     ≥ 1 

                        1.315   ≥ 1 …………. 

OK! 

  Berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan nilai BCR 

1.315 Tahun. Nilai tersebut lebih 

besar daripada 1 sehingga investasi 

dinyatakan layak dan 

direkomendasikan untuk 

direalisasikan. 

5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan 

perhitungan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kebutuhan air domestik di 

Desa Seriwe, Kecamatan 

Jerowaru, Lombok Timur 

dengan anggota keluarga 

berjumlah 2 orang adalah 

3600 liter / bulan, dengan 

anggota keluarga berjumlah 3 

orang adalah 5400 liter / 

bulan, dan dengan anggota 

keluarga berjumlah 4 orang 

adalah 7200 liter / bulan. 

b. Volume tertinggi air hujan 

yang dapat dipanen dari area 

tangkapan rencana pada tipe 

rumah 50 dengan material 

atap genteng tanah liat adalah 

1407 liter pada bulan 

desember dengan total 3.427 

  / tahun. Pada tipe rumah 

40 dengan material atap seng, 

volume tertinggi yang didapat 

adalah 2020.2 liter pada 

bulan desember dengan total 

adalah 7.4944   / tahun. 

Pada tipe rumah 30 dengan 

material atap genteng semen 

adalah 3078.4 liter pada 

bulan desember dengan total 

4.924   / tahun. 

c. Instalasi PAH direncanakan 

dengan tampungan tangki 

plastik. Pada rumah tipe 50 

menggunakan tangki dengan 

kapasitas 1550 liter, pada 

rumah tipe 40 menggunakan 

tangki dengan kapasitas 2850 

liter, pada rumah tipe 30 

menggunakan tangki dengan 

kapasitas 3300 liter. Panjang 

talang yang digunakan yaitu 

4 m dan pipa penyalur PVC 

3” sepanjang 4 m. Adapun 

biaya pembuatan instalasi 

tersebut untuk rumah tipe 50 

adalah Rp. 2.490.000,- untuk 

rumah tipe 40 adalah Rp. 

3.100.000,- untuk rumah tipe 

30 adalah Rp. 3.840.000,-. 

d. Berdasarkan dari hasil analisa 

yang telah dilakukan, 

didapatkan hasil bahwa 

rumah tipe 50 dengan 

anggota keluarga berjumlah 4 

orang membutuhkan air 

sebanyak 1680 liter / minggu, 

sedangkan volume 

ketersediaan air yang didapat 

dengan jenis material atap 

berupa genteng tanah liat 

yaitu 108 liter / minggu. 

Dengan volume ketersediaan 

air hujan / minggu tersebut 

warga desa dapat mengurangi 

biaya pembelian air sebesar 

Rp. 21.600,- / minggu. 

Rumah tipe 40 dengan 

anggota keluarga 3 orang 

dapat menghemat biaya 

pembelian air sebesar Rp. 

31.080,- / minggu. Rumah 

tipe 30 dengan anggota 

keluarga 2 orang dapat 

menghemat biaya pembelian 
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air sebesar Rp. 107.680,- / 

minggu. 

e. Analisa manfaat ekonomis 

dengan metode Benefit Cost 

Ratio (BCR) menunjukkan 

bahwa pembuatan instalasi 

panen air hujan di Desa 

Seriwe , Kecamatan 

Jerowaru, Lombok Timur 

layak untuk direalisasikan 

pada rumah tipe 40 dan 30 

dengan manfaat ekonomis 

tahunan sebesar Rp. 60.000 

dan Rp. 90.000 dengan nilai 

perbandingan manfaat dan 

biaya sebesar 1.086 dan 

1.315 ≥ 1. Sedangkan pada 

rumah tipe 50 tidak layak 

untuk direalisasikan dengan 

manfaat ekonomis sebesar 

Rp. 42.000 dengan nilai 

perbandingan manfaat 

ekonomis sebesar 0.946 ≤ 1. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulla, Fayez A., & AW Al-

Shareef.2009. Roof rainwater 

harvesting systems for household 

water supply in Jordan. 

Desalination. 

Anonim, 2004, Harvesting the 

Heavens-Guidelines for Rainwater 

Harvesting in Pacific Countries, 

South Pasific Applied Geoscience 

Commission, Fiji Island. 

Anonim, 2005, Tata Cara 

Pelaksanaan Sistem Plumbing, 

Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. 

Anonim, 2005, The Texas Manual on 

Rainwater Harvesting,     edition, 
Texas Water Development Board, 

Texas. 

Anonim, 2009, Rainwater Catch it 

While You Can-A Handbook on 

Rainwater Harvesting in the 

Caribbean, The Caribbean 

Enviromental Health Institute, St. 

Lucia. 

Anonim, 2012, Pencemaran 

Lingkungan Kota Bogor Tahun 2012. 

Badan Lingkungan Hidup Kota 

Bogor, Bogor. 

Beza, Indah Ameliana., dan H Lilis, 

Yohana., dan Suprayogi, Imam., 

2016, Kajian Pemanfaatan Air 

Hujan Sebagai Pemenuhan 

Kebutuhan Air Bersih Di Pulau 

Kecil, Jom Fakultas Teknik Vol 3 

No. 1 Universitas Riau, Riau. 

Fajri, T.D., 2014, Pemanfaatan 

Potensi Air Hujan Sebagai Alternatif 

Penyediaan Air Sanitasi di Islamic 

Center Bandar Lampung, Skripsi 

Fakultas Teknik Universitas 

Lampung, Bandar Lampung. 

Fredianto Henri dan Maliki, 

Achmad, 2015, Efisiensi Dimensi 

Tangki PAH Terhadap Biaya PAM, 

Jurnal Konstruksia, Vol. 7 No. 1, Hal 

53-66, Jakarta. 

Giatman, M., 2011, Ekonomi Teknik, 

Rajawali Pers, Jakarta. 

Google Earth, 2018, Peta Lokasi 

Studi. 

Harto, Sri. Br., 1993, Analisis 

Hidrologi, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 

Hometips.com, 2016, Tentang Jenis 

Material Talang dan 

Perbandingannya. 

Kathili, Renata., 2012, Tinjauan 

Sistem Desain Pemanfaatan Air 

Hujan Pada Rumah Tinggal Di 

Bintaro, Skripsi Fakultas Teknik 

Universitas Binus, Jakarta. 

Kharisma, Resti., dan Yudono, 

ananto., dan Lopa, Rita Tahir., 2016, 

Pemanfaatan Rainwater Harvesting 



16 
 

(Pemanenan Air Hujan) Berbasis 

Low Impact Development, Temu 

Ilmiah IPLBI Universitas Hasanudin, 

Makassar. 

Krishna, 2003, Texas Manual On 

Rainwater Harvesting, Depok. 

Linsley, R.K., and Franzini, J.B., 

Teknik Sumber Daya Air, Jilid 2 edisi 

3, Erlangga, Jakarta. 

Malik, Yogi Septian., dan Suprayogi, 

Imam., dan Asmura, Jecky, 2016, 

Kajian Pemanenan Air Hujan 

Sebagai Alternatif Pemenuhan Air 

Baku Di Kecamatan Bengkalis, Jom 

Fakultas Teknik Vol 3 No. 2 

Universitas Riau, Riau. 

Maryono.A dan E. N. Santoso, 2006. 

Metode Memanen dan 

Memanfaatkan Air Hujan untuk 

Penyediaan Air Bersih, Mencegah 

Banjir dan 95 Kekeringan, Asdep 

Deputi Bidang Peningkatan 

Konservasi Sumber Daya Alam & 

Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan, KLH Jakarta. 

Maryono, Agus dan Nugroho, Edy, 

2006, Metode Memanen dan 

Memanfaatkan Air Hujan Untuk 

Penyediaan Air Bersih, Pencegah 

Banjir dan Kekeringan, Kementerian 

Lingkungan Hidup, Jakarta. 

Mayasari, 2014, Analisis Kualitas 

Air Hujan dan Limpasan Melalui 

Green Foor di Kampus IPB, 

Darmaga, Bogor. 

Roebuck  R.M.,  2010,  A  Whole  

Life  Costing  Approach  for  

Rainwater  Harvesting  Systems,  

Disertation, Bradford University, 

Australia 

SNI 03-7065-2005 Tentang Tata 

Cara Perencanaan Sistem Plambing. 

SNI 6774:2008 Tentang Jenis-Jenis 

Air. 

Song, Jaemin., Mooyoung, Han., 

Tschungil, Kim., & Jee-eun Song. 

2009. Rainwater Harvesting as a 

sustainable water supply option in 

Banda Aceh. Seoul National 

University 

Sri Harto Br., (1993), Analisis 

Hidrologi. PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 

Sudiajeng, Lilik., dan Wiraga, I 

Wayan., dan Parwita, I G Lanang., 

2016, Inovasi Sumur Imbuhan Untuk 

Pemanenan Air Hujan Domestik, 

Jurnal Logic Vol 16 No. 3, Bali. 

Susana, T. R., 2012, Analisis 

Pemanfaatan Potensi Air Hujan 

Dengan Menggunakan Cistern 

Sebagai Alternatif Sumber Air 

Pertamanan Gedung Perkantoran 

Bank Indonesia, Skripsi Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Indonesia, 

Depok. 

Triatmodjo, Bambang, 2015, 

Hidrologi Terapan, Jilid 5, Betta 

Offset, Yogyakarta. 

Waterfall, P. H., 2006, Harvestring 

Rainwater for Landscape Use, 

Collage of Agriculture and Life 

Sciences University of Arizona, 

Tucson, Arizona. 

Zhang Yan, Donghui Chen, Liang 

Chen dan Stephanie Ashbolt. 2009. 

Potential for rainwater use in high-

rise buildings in Australia cities. 

Journal of Environmental 

Management 91:22 

 


