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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu komponen paling penting dalam kehidupan, 

termasuk bagi manusia. Dalam berkehidupan manusia tidak terlepas dari fungsi 

air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, 

menyiram tanaman dan sebagainya. Semakin majunya suatu perkembangan 

kebudayaan dan teknologi yang semakin modern menyebabkan jumlah kebutuhan 

air akan semakin bertambah. Hal ini juga disebabkan laju pertumbuhan penduduk 

yang semakin meningkat sehingga kebutuhan air per individu dari waktu ke waktu 

akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. 

Bumi terdiri atas lautan dan daratan, dimana air menjadi komponen paling 

dominan yang menutupi permukaannya. Meskipun komposisi lautan dan daratan 

lebih besar lautan, namun hanya sedikit air yang dapat dimanfaatkan manusia. 

Siklus hidrologi memegang peranan penting untuk menjaga ketersediaan air di 

permukaan bumi. Siklus hidrologi merupakan suatu proses sirkulasi air dari bumi 

menuju ke atmosfer dan akan kembali ke permukaan bumi berlangsung secara 

terus-menerus. Siklus hidrologi ini juga berperan dalam menjaga temperatur suhu, 

cuaca dan ketersediaan air hujan di permukaan bumi. Keberadaan air yang 

terdapat di permukaan bumi ini tersebar secara tidak merata berdasarkan tempat 

dan waktu. Berdasarkan tempat, ada daerah-daerah yang mempunyai ketersediaan 

air yang cukup atau bahkan berlebih namun tidak jarang dijumpai tempat-tempat 

yang memiliki potensi air yang sangat rendah bahkan ada yang mengalami 

kekurangan air yang sangat drastis. Menurut waktu, pada musim tertentu air yang 

terdapat dalam suatu wilayah tersedia dalam jumlah yang cukup melimpah seperti 

musim penghujan namun berbeda halnya ketika musim kemarau ketersediaan air 

di suatu wilayah terkadang mengalami kekurangan yang berakibat suatu 

kekeringan. Keadaan geologi suatu daerah juga sangat berpengaruh terhadap 

ketersediaan air dalam suatu wilayah. 
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Ketersediaan air di suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh pola perilaku 

masyarakat yang kurang efektif dalam memanfaatkan air untuk memenuhi 

kebutuhannya. Selain itu, perilaku manusia yang kurang bijak terhadap 

lingkungan akan berdampak besar bagi ketersediaan air. Perilaku tersebut seperti 

pembukaan lahan untuk permukiman, penebangan pohon yang tidak 

memperhatikan Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan (AMDAL), ekploitasi 

air secara besar-besaran, dan lain sebagainya. Dalam jangka waktu yang panjang 

ketersediaan air yang semakin berkurang ini akan menyebabkan kekritisan air 

yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia.  

Berdasarkan berita Solopos (2015) menjelaskan bahwa pada musim 

kemarau kebutuhan air bersih ke pelanggan PDAM di Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri akan berkurang. Hal tersebut disebabkan karena sumber air 

yang berada pada Alas Seper dan Girimanik juga mulai berkurang. Pada musim 

kemarau sumber mata air tersebut harus dialirkan menuju wilayah-wilayah 

persawahan. Dari luas Kecamatan Slogohimo sebesar 6.257,9900 hektar, 23% 

digunakan untuk luas daerah pertanian  yaitu 1.421,5455 ha.  Hal tersebut dapat 

dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 1.1 Data Luas Tanah Sawah di Kecamatan Slogohimo 2016 

No Desa  Luas Sawah (ha) 

1 Bulusari 80,3 

2 Karang 69,5 

3 Padarangin 70,2 

4 Watusomo 72,1 

5 Sambirejo 89,6 

6 Pandan 114,6 

7 Made 84,7 

8 Tunggur 98,3 

9 Waru 95,1 

10 Slogohimo 59,7 

11 Soco 89,7 

12 Klunggen 115,2 

13 Sedayu 75,0 

14 Gunan 78,7 

15 Randusari 108,2 

16 Sokoboyo 65,2 

17 Setren 64,7 

   Jumlah 1.431,5 

Sumber : Slogohimo Dalam Angka 2016 
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Berdasarkan tabel luas sawah diatas, Desa Klunggen diprediksi akan 

mengalami masalah ketersediaan air di masa yang akan datang, hal tersebut 

disebabkan oleh luas wilayah yang membutuhkan suplai air untuk irigasi 

pertanian. Keberadaan  sumber air yang cukup jauh dari desa tersebut juga 

mempengaruhi ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain 

itu, kondisi desa tersebut berada pada daerah yang berbukit dan relief yang 

berombak. Mengacu pada permasalahan di daerah penelitian tersebut, Sebagai 

salah satu upaya alternatif dalam mencegah jika berkurangnya ketersediaan air di 

masa yang akan datang dalam suatu wilayah adalah dengan memanfaatkan curah 

hujan yaitu dengan cara pemanenan air hujan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil penelitian 

dengan judul “POTENSI PEMANENAN AIR HUJAN (RAIN WATER 

HARVESTING) UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA 

KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI”. 

1.2 Perumusan  Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimana potensi pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di Desa 

Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

b) Berapa jumlah penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat di 

Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

c) Bagaimana perbandingan jumlah potensi air hujan yang dapat dipanen dengan 

kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga di Desa Klunggen Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

 

 

 



4 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

a) Mengetahui potensi pemanenan air hujan (rainwater harvesting) di Desa 

Klunggen  Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

b) Mengetahui jumlah penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga 

masyarakat di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

c) Membandingkan jumlah potensi air hujan yang dapat dipanen dengan 

kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga di Desa Klunggen Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam  penelitian ini adalah  : 

a) Memberikan informasi dan gambaran mengenai pemanfaatan potensi air 

hujan (rainwater harvesting) untuk kebutuhan rumah tangga di Desa 

Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

b) Sebagai acuan penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga di Desa 

Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

c) Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah setempat dalam pengambilan 

keputusan rencana pengembangan kawasan. 

d) Dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya. 

e) Sebagai syarat menempuh S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari kita dapat 

memanfaatkan berbagai jenis sumber air yang berasal dari sumber air tanah, air 
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permukaan, air hujan maupun air laut. Variasi asal sumber air yang digunakan 

dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga akan menentukan 

perbedaan pola penggunaan air di daerah yang bersangkutan ( Yuli Priyana et al, 

2000) 

Faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan 

hidup yaitu perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat 

tinggal. Kerusakan lingkungan yang secara implisit menambah lajunya krisis air 

semakin dipercepat oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik secara alami 

maupun migrasi. Bencana banjir, longsor dan kekeringan yang merupakan bukti 

dari degradasi lingkungan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Fenomena 

otonomi daerah yang terkadang kurang di pandang sebagai suatu kesatuan kerja 

antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota berakibat pada kurangnya koordinasi 

pengolahan sumber daya air yang pada hakekatnya mempercepat terjadinya krisis 

air di suatu wilayah  (Robert J. Kodoatie Dan Roestam Sjarief,2005) 

Ketersediaan air yang dapat kita manfaatkan pada musim kemarau terbatas, 

dilain pihak pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan permintaan air semakin 

meningkat, dan dampaknya terjadilah suatu kelangkaan air atau kekeringan. 

Kemudian agar masyarakat tidak resah terhadap berita-berita tentang potensi 

kekeringan, maka masyarakat perlu di jelaskan langkah-langkah untuk 

mengantisipasi masalah kekeringan diantaranya adalah : meninjau ulang masalah 

perundangan yang masih berlaku atau tidak, managemen irigasi diarahkan pada 

asas keuntungan, hidupkan kembali partisipasi masyarakat, melakukan 

penghijauan dan penghematan sumber daya air di kalangan masyarakat. (Yuli 

Priyana,2011) 

Adapun penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan menurut (Gordon 

Maskwefair, 1981 dalam Kusumo ,2016 ) : 

a) Air hujan 

Air hujan adalah penyuplai utama air di bumi karena melalui proses 

hidrologi air selalu di perbaharui  secara berkesinambungan. Dari segi 

kuantitas air hujan bersifat kesinambungan, sedangkan dari sifat 

kualitas air hujan bersifat asam dan miskin kandungan zat kimia. 
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b) Air permukaan 

1) Air sungai 

Air sungai sangat rentan terhadap pencemaran karena sifatnya yang 

bergerak dan sering adanya kontak langsung dengan manusia. Air 

sungai tidak dapat digunakan dengan maksimal untuk kebutuhan 

domestik karena kemungkinan banyak zat kimia yang terkandung 

di dalamnya. 

2) Mata air 

Mata air adalah air yang terdapat di dalam tanah yang dikeluarkan 

ke permukaan bumi melalui lubang dan mengalami proses infiltrasi 

melewati tanah dan batuan sehingga banyak mineral batuan yang 

terbawa. Mata air juga sering digunakan oleh masyarakat dan 

PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

c) Air tanah 

Air tanah yang biasanya digunakan di masyarakat adalah air tanah 

bebas (dangkal) dan mata air tertekan (dalam). Masyarakat 

biasanyamenggunakan air tanah dangkal untuk sumur. 

Dewasa ini  juga muncul pemanfaatan air hujan untuk meningkatkan 

kesejahteraan air keluarga. Air hujan di pakai sebagai pemantik kegiatan ekonomi 

keluarga, diantaranya : 

1) Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehingga membuat keluarga 

untuk menghemat pengeluaran tiap bulannya karena tidak perlu 

membeli air pada musim hujan dan beberapa bulan musim kemarau. 

2) Untuk beternak  ikan atau belut, masyarakat dapat membuat kolam 

ikan dengan plastik atau terpal pada tanah galian persegi, selanjutnya 

digunakan untuk beternak ikan dengan menggunakan air hujan yang di  

alirkan ke kolam tersebut. Maka, keluarga tersebut mendapatkan 

tambahan penghasilan dari ternak ikan. 
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3) Untuk menanam buah dan sayur-sayuran  di sekeliling kolam ikan bisa 

di tanam sayuran dan buah-buahan sehingga keluarga dapat menjual 

sayur dan hasil panennya. 

4) Dengan teknologi sederhana air hujan bisa dibuat menjadi air accu 

yang biasa di jual di toko-toko. 

5) Dengan teknologi khusus air hujan bisa di buat air kemasan mineral 

atau air kemasan air hujan. ( Maryono, 2017) 

Bahwa air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai 

imbuhan air tanah atau dimanfaatkan secara langsung untuk mengatasi 

kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Bahwa 

semakin meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan berkurangnya 

daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. (Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009). 

Pemanenan air hujan (PAH) merupakan metode atau teknologi yang 

digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, 

permukaan tanah, jalan atau perbukitan batu dan dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber suplai air bersih. Air hujan merupakan sumber air yang sangat penting 

terutama di daerah yang tidak terdapat sistem penyediaan air bersih, kualitas air 

permukaan yang rendah serta tidak tersedia air tanah (Abdulla et al , 2007 dalam 

Harsoyo, 2009) 

Untuk mencukupi kebutuhan air bagi keperluan rumah tangga pada saat-saat 

terjadi periode kekeringan yang panjang, rancangan atap penampungan air hujan 

dan luas bak penampung yang dikumpulkan seyogyanya dibuat melebihi 

keperluan air yang dibutuhkan pada tingkat keperluan minimum (angka kelebihan 

50% dari keperluan dasar penduduk akan air yang sudah ditangkap mencukupi). 

Dengan desain bak penyimpan air yang baik dan efektif, air hasil tampungan atap 

masih dapat mencukupi keperluan menimum atau keperluan dasar air untuk 

minum/masak yang dalam ini besarnya kurang lebih 40-60 liter/hari dan dapat 

mencukupi satu keluarga dengan jumlah anggota 6 orang (Hofkes, 1983 dalam 

Asdak, 2007) 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas pola konsumsi air di beberapa daerah. Penelitian ini dilakukan oleh 

Awang Setyawan (2007) dengan judul Analisis pola konsumsi air untuk 

kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Penelitian 

tersebut  bertujuan untuk menghitung besar rerata konsumsi air minum perkapita 

perhari, mengetahui pola konsumsi air minum penduduk berdasarkan variasi 

waktu penggunaannya dan untuk mengetahui faktor faktor sosial ekonomi apa 

saja yang mempengaruhi perbedaan konsumsi air minum untuk keperluan rumah 

tangga. Metode penelitian dilakukan dengan metode survei yang dilengkapi 

dengan Observasi, Wawancara, dengan metode  pengambilan sampel Stratified 

random sampling, kemudian dianalisis dengan menggunakan tabulasi silang, dan 

Analisis statistik regresi korelasi (product moment). Hasil dari penelitian tersebut 

rata-rata konsumsi airdi Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali adalah 74,66 

lt/org/hari, konsumsi air terkecil terjadi antara jam 06.00-03.00 dan konsumsi air 

terbesar terjadi antara jam 06.00-09.00, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang 

mempengaruhi besarnya penggunaan air adalah tingkat pendidikan, jumlah 

anggota keluarga, tingkat pendapatan dan sumber air. Penelitian selanjutnya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Bondan Jati Kusumo (2016) yaitu Pola 

konsumsi air untuk kebutuhan domestik pada perusahaan daerah air minum 

(PDAM) di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan ketersediaan air pada PDAM 

GIRI TIRTA untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Manyaran, menentukan 

pola konsumsi air untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Manyaran untuk 

kebutuhan sehari-hari, serta Menentukan pola konsumsi air untuk kebutuhan 

domestik di Kecamatan Manyaran berdasarkan sumber air yang digunakan. 

Analisis tersebut menggunakan metode survei dan purposive random sampling.  
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Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ketersediaan air untuk kebutuhan 

domestik di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri sangat mencukupi. 

Konsumsi air harian di kecamatan Manyaran digunakan untuk kebutuhan primer 

dan sekunder.Penggunaan air paling kecil dengan rata-rata keseluruhan adalah 

89.28 lt/org/hari.   

Penelitian yang membahas tentang pemanenan air hujan adalah penelitian 

oleh Budi Harsoyo (2009) yang berjudul Teknik Pemanenan Air Hujan (Rain 

Water Harvesting) Sebagai Alternatif Upaya Penyelamatan Sumber Daya Air Di 

Wilayah DKI JAKARTA. Tujuan penelitian tersebut untuk menentukan Aplikasi 

Konsep Untuk Mengatasi Masalah Krisis Sumber Daya Air di Perkotaan. Hasil 

penelitian adalah volume air sebanyak 599.745.866 liter/hari atau sekitar 28,6% 

dari total kebutuhan air bersih penduduk jakarta di prediksi sudah mampu 

mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari.Berdasarkan ketiga penelitian yang 

telah dijabarkan, penelitian yang dilakukan oleh Awang Setyawan (2007) dan 

Bondan Jati Kusumo (2016) membahas pola konsumsi air untuk kebutuhan rumah 

tangga. Penelitian oleh dua peneliti sebelumnya didasarkan pada morfologi daerah 

dan pada PDAM sedangkan untuk penelitian ini berdasarkan potensi pemanenan 

air hujan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian tersebut menganalisis penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga di 

suatu wilayah dan persamaan metode penelitian yang digunakan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Harsoyo (2009) yaitu 

terletak pada pembahasan potensi pemanenan air hujan. Sedangkan perbedaannya, 

penelitian sebelumnya tidak menganalisis perhitungan penggunaan air untuk 

kebutuhan rumah tangga, serta penelitian sebelumnya tidak menjelaskan metode 

yang digunakan untuk menganalisis data. 
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Tabel 1.2 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya  

 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Awang setyawan 

(2007) 

Analisis pola konsumsi air 

untuk kebutuhan rumah 

tangga di Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali 

1. Menghitung besar rerata konsumsi air 

minum perkapita perhari. 

2. Mengetahui pola konsumsi air minum 

penduduk berdasarkan variasi waktu 

penggunaannya. 

3. Mengetahui faktor faktor sosial 

ekonomi apa saja yang mempengaruhi 

perbedaan konsumsi air minum untuk 

keperluan rumah tangga  

 Survei 

 Wawancara 

 Stratified 

random sampling 

 

1. Rata-rata konsumsi adalah 74,66 

lt/org/hari 

2. Konsumsi air terkecil terjadi 

antara jam 06.00-03.00 dan konsumsi 

air terbesar terjadi antara jam 06.00-

09.00 

3. Faktor-faktor sosial ekonomi 

yang mempengaruhi besarnya 

penggunaan air adalah tingkat 

pendidikan, jumlah anggota 

keluarga,tingkat pendapatan dan 

sumber air. 

Bondan Jati 

Kusumo (2016) 

Pola konsumsi air untuk 

kebutuhan domestik pada 

perusahaan daerah air 

minum (PDAM) di 

Kecamatan Manyaran 

Kabupaten Wonogiri 

1. Menentukan ketersediaan air pada PDAM 

GIRI TIRTA untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Manyaran. 

2. Menentukan pola konsumsi air untuk 

kebutuhan domestik di Kecamatan 

Manyaran untuk kebutuhan sehari-hari. 

3. Menentukan pola konsumsi air untuk 

kebutuhan domestik di Kecamatan 

Manyaran berdasarkan sumber air yang 

digunakan. 

 Survei 

 Metode purposive 

random sampling 

1. Ketersediaan air untuk kebutuhan 

domestik sangat mencukupi. 

2. Konsumsi air harian di kecamatan 

manyaran digunakan untuk kebutuhan 

primer dan sekunder. Dan penggunaan 

air yang paling kecil dengan rata-rata 

keseluruhan adalah 89.28 lt/org/hari. 

3. Tingkat sosial ekonomi yang sangat 

berpengaruh terhadap pola konsumsi 

air adalah tingkat pendapatan. 

4. Sumber air yang digunakan di daerah 

penelitian paling besar diambil dari 
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PDAM. 

Budi harsoyo 

(2009) 

Teknik Pemanenan Air 

Hujan (Rain Water 

Harvesting) Sebagai 

Alternatif Upaya 

Penyelamatan Sumber Daya 

Air Di Wilayah DKI 

JAKARTA 

Menentukan Aplikasi Konsep Untuk Mengatasi 

Masalah Krisis Sumber Daya Air di Perkotaan. 
 

Volume air sebanyak 599.745.866 liter/hari atau 

sekitar 28,6% dari total kebutuhan air bersih 

penduduk jakarta di prediksi sudah mampu 

mencukupi kebutuhan masyrakat sehari-hari. 

 

Penulis (2017) Potensi Pemanenan Air 

Hujan (Rain Water 

Harvesting) Untuk 

Kebutuhan Rumah Tangga 

Di Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri 

 

a) Mengetahui potensi pemanenan air hujan 

(rainwater harvesting) di Desa Klunggen  

Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

b) Mengetahui jumlah penggunaan air masyarakat 

di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri. 

c) Membandingkan jumlah potensi air hujan yang 

dapat dipanen dengan kebutuhan air. 

  

 Survei 

 Metode purposive 

sampling 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Air merupakan kebutuhan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Petumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan 

manusia akan air juga akan terus bertambah. Selain dari air tanah dan air 

permukaan, sumber air bersih yang melimpah dapat di peroleh dari air hujan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air diantaranya pertumbuhan 

penduduk, keadaan ekonomi, teknologi, serta pola kebiasaan masyarakat yang 

berbeda.  

Ada banyak faktor yang berpengaruh pada konsumsi air di masyarakat,  

yaitu jumlah penduduk, kemajuan IPTEK, konservasi air, iklim, ekonomi, 

perlindungan lingkungan, dan sosial. Dalam hal ini, yang memiliki pengaruh 

besar terhadap konsumsi air adalah faktor lingkungan. Keadaan daerah yang 

mayoritas digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang membutuhkan 

banyak air akan mempengaruhi ketersediaan air di daerah tersebut. Di Kecamatan 

Slogohimo memiliki konsumsi air yang cukup tinggi dikarenakan penggunaan air 

untuk kebutuhan rumah tangga yang di alihkan pada lahan pertanian. selain itu 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi juga akan mempengaruhi ketersediaan 

air di masa yang akan datang. 

Sebagai salah satu upaya alternatif untuk mencegah terjadinya kelangkaan 

air maka perlu mengitung tingkat konsumsi air untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan air di daerah penelitian. Kemudian hasil perhitungan konsumsi air 

tersebut akan dibandingkan dengan pemanfaatan curah hujan yang jatuh di atas 

atap bangunan rumah dimana air tersebut disalurkan menuju tandon penampung 

(roof top rainwater harvesting). Banyak sedikitnya debit air yang  masuk ke 

dalam tandon sangat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, luas atap bangunan, 

koefisien run off , tinggi hujan dan durasi hujan. 
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1.7 Batasan Operasional 

Hidrologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan bumi (earth science) 

yang mempelajari secara mendalam  mengenai air di bumi (Soewarno,2000). 

Pemanenan Air Hujan (PAH) merupakan metode atau teknologi yang 

digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, 

permukaan tanah, jalan atau perbukitan batu dan dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber suplai air bersih(Abdulla, 2009). 

Ketersediaan air dalam pengertian sumber daya air pada dasarnya berasal dari air 

hujan (atmosferik), air permukaan dan air tanah. (Anonim,2006) 

Kolam pengumpul air hujan merupakan kolam atau wadah yang digunakan 

untuk menampung air hujan yang jatuh diatas atap  bangunan (rumah, gedung, 

perkantoran, atau industri) (Maryono,2017) 

Koefisien runoff adalah perbandingan antara air larian yang jatuh ke atas 

permukaan bumi dengan curah hujan. (Asdak,2007) 

Kebutuhan air untuk rumah tangga adalah air yang digunakan untuk kebutuhan 

rumah tangga seperti memasak, minum, mandi, mencuci, menyiram dan lain-lain. 

(Setiawan,2007) 

 

  

 

 


