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ABSTRAK 

Pesatnya  pertumbuhan   industri   dan   pertambahan   penduduk,   menyebabkan 

peningkatan kebutuhan air bersih. Salah satu sumber penyedia air yang potensial 

tapi  belum  dimanfaatkan   secara  optimal  adalah  air  hujan.  Penelitian  ini 

dilaksanakan untuk membuat rancangan  sistem pengolahan air hujan sehingga 

menghasilkan  air  yang memenuhi  syarat  untuk  digunakan  dalam  keperluan 

industri  dan  rumah  tangga.  Sistem  pengolahan  air  hujan  yang  telah  dibuat 

merupakan sistem pengolahan lengkap yang terdiri atas sistem pengolahan awal, 

membran  Thin  Film  Composite,  dan  instalasi  lampu  ultraviolet.  Berdasarkan 

hasil  karakterisasi  air  hujan  sesudah  melewati  proses  pengolahan,  memiliki 

kualitas lebih baik  dibanding sebelum proses pengolahan. Terjadi peningkatan 

nilai  pH  dan  konduktivitas  listrik.  Sedangkan  turbiditas  dan  kontaminan/zat 

pencemar dalam air hujan, dapat dikurangi.   Keistimewaan sistem pengolahan 

air hujan yang telah dibuat yaitu sistem dapat berlaku  general untuk berbagai 

karakteristik air hujan sehingga dapat digunakan untuk inustri dan  krbutuhan 

rumah tangga. Sistem ini juga mampu digunakan pada jenis air lain dengan 

kadar   pencemaran   lebih   rendah   atau   sama   dengan   air   hujan,   sehingga 

pengoperasian sistem pengolahan air hujan tidak harus menunggu hujan turun. 
 

Kata kunci:  air hujan, membran, lampu ultraviolet, pengolahan awal, 

karakterisasi 

 
PENDAHULUAN 

 

Salah satu  sasaran  pembangunan  adalah  menyediakan  air  bersih  yang 

sehat,  kuantitas dan kualitasnya memadai serta terjangkau oleh masyarakat dari 

segala lapisan. Air  bersih yang sehat adalah air bersih yang memenuhi syarat– 

syarat  kesehatan  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif  sesuai  dengan  persyaratan 

kesehatan  yang  telah  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 

416/MENKES/PER/IX/1990  sehingga  aman  untuk  dikonsum-si  masyarakat. 

Untuk  memperoleh air bersih ini secara mutlak diperlukan pengolahan dengan 

baik yang disesuaikan dengan keadaan sumber air baku yang digunakan. Semakin 

rendah  kualitas  dan  kuantitas  air  baku  maka  semakin  sulit  pengolahan  yang 

dilakukan, semakin banyak teknik–teknik yang dilakukan untuk memperoleh air 

bersih yang sehat. 

Pada masa mendatang kebutuhan air akan meningkat bukan saja karena 

pertumbuhan  penduduk,  tetapi  juga  karena  kebutuhan  per  kapita meningkat, 

sesuai  dengan  kehidupan  kultural  manusia.  Pengelolaan  sumberdaya  air  dan 

perlakuan pengolahan air secara tepat merupakan tantangan yang harus dihadapi. 

Salah satu sumber  penyedia air yang potensial tapi belum dimanfaatkan secara 
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optimal adalah air hujan. Beratnya tekanan kualitas dan kuantitas bahan kimia 

yang  terkandung  dalam air hujan menyebabkan semakin kecilnya kemungkinan 

penggunaan sumber air hujan secara langsung untuk keperluan industri dan rumah 

tangga. 
Untuk mengatasi persoalan diatas, diperlukan sistem pengolahan air yang 

dapat  mencukupi kebutuhan–kebutuhan tersebut. Rancangan sistem  pengolahan 

air  hujan  merupakan   salah  satu  inovasi  dalam  rangka  pengembangan  ilmu 

pengetahuan dan teknologi multiguna yang efisien. Oleh karena itu, perlu adanya 

pengembangan teknologi pemanfaatan air hujan lebih lanjut. Ilmu fisika  sebagai 

dasar pengembangan sains dan teknologi, memberikan peranan  penting dalam 

teknologi pemanfaatan air hujan, terutama sebagai analisis proses  dan mekanisme 

perancangan sistem serta metode pengolahan air hujan. 

Pesatnya pertumbuhan industri dan pertambahan penduduk, menyebabkan 

peningkatan   kebutuhan  air  bersih.  Air  hujan  merupakan  salah  satu  sumber 

penyedia  air yang  potensial  tapi  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  karena 

tekanan kualitas dan kuantitas bahan kimia  yang terkandung dalam air hujan. 

Rancangan sistem pengolahan air hujan, mampu mengolah  air hujan sehingga 

dapat dimanfaatkan secara langsung untuk keperluan industri dan rumah tangga. 
 

METODE PENDEKATAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan perancangan sistem pengolahan air hujan dilaksanakan di 

Bengkel  Fisika, Laboratorium Biofisika dan Laboratorium Mikrobiologi Institut 

Pertanian  Bogor  serta  Balai  Industri  di  Bogor.  Waktu  yang  diperlukan  untuk 

melakukan penelitian ini adalah 8 bulan, meliputi persiapan, perancangan sistem 

pengolahan,  dan  karakterisasi  materi/uji  kelayakan  sistem,  serta  penyusunan 

laporan. 
 

Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan untuk merancang sistem pengolahan air 

hujan dalam  penelitian ini adalah membran sintetik, lampu ultraviolet, tabung, 

pompa listrik, pipa, dan pengatur aliran air.  Sedangkan penunjangnya meliputi air 

hujan dan bahan/alat yang berkaitan  dengan proses karakterisasi/uji kelayakan 

sistem seperti kalium klorida untuk pengujian parameter kimia, agar-agar sebagai 

media dalam uji mikrobiologi serta piknometer, pH-meter,  turbiditimeter, dan 

spektroskopi serapan atom. 
 

Metode Pelaksanaan 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan sistem pengolahan air hujan 

meliputi: 

Persiapan. Tahap persiapan dalam penelitian ini yaitu menyiapkan bahan 

dan alat  untuk merancang sistem pengolahan air hujan. Peralatan penelitian dan 

perancangan sistem pengolahan air hujan diperoleh dari perusahaan instrumentasi 

dan  lembaga  penelitian  seperti   Balai  Industri  dan  Laboratorium  Biofisika. 

Sedangkan bahan penunjang yang akan  digunakan   diperoleh dari kampus IPB 

Baranangsiang dan lembaga penelitian. 

Perancangan Sistem. Perancangan sistem pengolahan air hujan 

menggunakan prinsip dari teknologi membran dan gelombang elektromagnetik. 
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Tabung untuk membran sintetik terbuat dari bahan plastik yang tahan lama, kuat 

dan tidak menguning dengan  ukuran diameter 20 cm dan tinggi 33 cm. 

Sedangkan tabung untuk lampu ultraviolet terbuat dari bahan yang sama, 

berdiameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Bobot tabung yang berisi air diperkirakan 
sekitar 6,5 kg. Input listrik sebesar 220 V  dengan frekuensi 50 Hz dan output 27 

V dengan arus 600 mA. Tekanan pompa listrik yang dialirkan melalui pipa 

standar berkisar. 

Pengamatan.  Pengamatan dilakukan  untuk  menguji  kelayakan 

sistem pengolahan air hujan. Kelayakan sistem pengolahan didasarkan 

pada perbandingan karakterisasi air hujan sebelum dan sesudah diolah 

menggunakan  sistem  pemurnian  air  dengan  reverse  osmosis   dan 

sterilisasi lampu ultraviolet. Uji kelayakan air hujan meliputi 

kerapatan, turbiditas, pH, konduktivitas listrik, uji mineral (merkuri, 

timbal, kalsium, dan magnesium), dan uji mikrobiologi (coliform serta 

Escherichia coli). 
Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui kelayakan   sistem pengolahan 

air  hujan  yang  telah  dirancang  yaitu  dengan  menguji  air  hujan  yang  telah 

melewati sistem hasil perancangan, kemudian air tersebut disimpan selama 30 hari 

dan dikarakterisasi pada hari penyimpanan ke 1, 15, dan 30. 

 
Secara ringkas metode pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Metode Pelaksanaan 
 
 
 
 

Persiapan (Studi 
literatur, Karakterisasi 

Sampel) 

Perancangan 
Sistem 

Pengolahan 
Air  Hujan 

Pengamatan Analisis 
Data 

 
 
 
 

Gambar 1. Bagan metode pelaksanaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem Pengolahan Air Hujan 

Perancangan sistem pengolahan air hujan, menggunakan teknologi 

membran dan lampu ultraviolet. Dalam tahap perencanaan sistem, dilaksanakan 

beberapa langkah yaitu pemeriksaan air baku (dapat dilihat pada hasil pengujian 

yaitu tabel 2), parameter  yang akan diperbaiki, pertimbangan ekonomis, target 

yang hendak dicapai, kemudahan  pengoperasian, aspek pemeliharaan instalasi, 

dan efisiensi pengolahan untuk mendapatkan standar effluent. 

Berdasarkan hasil pengujian, air hujan berada tingkat keasaman yang tinggi. 

Hal  tersebut  berarti  bahwa air  hujan memiliki  kandungan  zat  pencemar  yang 
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tinggi dan kandungan mineralnya rendah, sehingga diperlukan sistem pengolahan 

yang mampu meningkatkan kualitas air hujan. 

 
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Air Baku 

Parameter Hasil Unit Teknik Analisis 

pH 4.3 - Electrometry 

Turbiditas 0.48 NTU Turbidimetry 

Mercury, Hg <0.0002 mg/l AAS 

Lead, Pb <0.01 mg/l AAS 

Calcium, Ca 0.84 mg/l AAS 

Magnesium, Mg 0.04 mg/l AAS 
 

Metode  pengolahan  untuk  meningkatkan  kualitas  air  hujan  disesuaikan 
dengan parameter-parameter yang akan diperbaiki dan target yang hendak dicapai. 

Pada aspek  pemeliharaan instalasi dan efisiensi pengolahan untuk mendapatkan 

standar effluent, dilakukan dengan menambahkan sistem pengolahan awal. 

 
Sistem pengolahan air hujan yang dirancang, menghasilkan block diagram 

sebagai berikut: 

 
 

Gambar 2. Block Diagram Sistem Pengolahan Air Hujan 

Keterangan: 
HPS :   High Pressure Sensor  ( sensor tekanan tinggi ) 

LPS :   Low Pressure Sensor  ( sensor tekanan rendah ) 

Prefilter :   Sistem pengolahan awal 

 
Prinsip Kerja 

 

Mekanisme  kerja  dari  sistem  pengolahan  air  hujan  ini  dimulai  dari 

pemompaan air hujan yang telah ditampung, menuju ke sistem pengolahan awal 

(prefilter). Karena tekanan  yang dihasilkan oleh pompa eksternal cukup kuat, 

maka akan mengaktifkan sensor tekanan tinggi (HPS) dan sensor tekanan rendah 

(LPS) tidak aktif. Pada saat sensor tekanan tinggi aktif,   secara otomatis pompa 

internal  akan  diaktifkan  dan  mulai  memompa  air  dari  prefilter   menuju  ke 

membran. Air akan mengalami penyaringan di membran. Sebanyak 60% air akan 

dikeluarkan sebagai air tercemar (waste) dan 40%   merupakan air bersih (pure) 
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akan menuju ke instalasi lampu ultraviolet. Air keluaran dari sistem adalah air 

murni. 

Sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat memiliki beberapa komponen 

yaitu katup pengatur, penyangga,  membran thin film composite, instalasi lampu 

ultraviolet,   adaptor,   kabel,   sensor   tekanan   rendah,   sensor   tekanan   tinggi, 

penyaring  dari  karbon,  dan  selang.  Tingkat  arus  air  keluaran  dapat  berubah 

tergantung tekanan pompa internal, kualitas air baku, dan umur pemakaian filter. 

Tekanan pompa internal saat proses berkisar 85-100 psi (1 atm = 14,7 psi = 1,013 

bar = 1,013. 10
5  

Pa). Listrik catu yang digunakan 220 V, 50 Hz dan keluaran dari 

adaptor adalah 27 V, 600 mA. 
 

Produk Keluaran Sistem Pengolahan Air Hujan 
 

Sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat merupakan sistem pengolahan 

lengkap yang terdiri atas sistem pengolahan awal, membran Thin Film Composite, 

dan  instalasi  lampu  ultraviolet.  Dalam  sistem  pengolahan  lengkap  ini,  sistem 

pengolahan air hujan dapat berlaku  untuk berbagai karakteristik air hujan. Dan 

dengan  3  instalasi  yang  mendukung,  sistem  pengolahan  air  hujan  yang  telah 

dibuat mampu menghasilkan air murni (pure) hingga ultrapure water yang dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. 

Mekanisme pengolahan air hujan melalui 3 instalasi sistem, dapat dilihat 

pada skema berikut: 
 
 
 

Sistem pengolahan 

 

l 

Lampu Ultraviolet 

 
Gambar 3. Skema Pengolahan Air Hujan 

 

Produk keluaran dari sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat, yaitu air 

tercemar dan air murni (Gambar 4). Pada saat air melewati pengolahan instalasi 

kedua,  membran  memisahkan  air  tercemar  dan  air  murni.  Air  tercemar  akan 

dibuang sebagai produk keluaran yang tidak terpakai. Sedangkan air murni akan 

mengalir ke instalasi ultraviolet untuk proses pengolahan ketiga sehingga sistem 

mampu menghasilkan produk keluaran berupa ultrapure water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Produk Keluaran; air murni (kiri) dan air tercemar (kanan) 
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Karakterisasi Air Hujan 
 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (1999) terhadap 

parameter fisik, kimia, dan logam berat air hujan di Kotif Dumai dari bulan April 

sampai Juni 1998  karakteristik air hujan meliputi: Konduktivitas listrik berkisar 

dari 6-11 μsiemens/cm, derajat keasaman, (pH) antara 5-7, sedangkan konsentrasi 

sulfat, nitrat, nitrit , magnesium, amonia, klorida, kalsium, tembaga, timbal, dan 

flourida yang rendah. 

Karakterisasi air hujan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 

yaitu  karakterisasi  awal  dan  karakterisasi  akhir.  Karakterisasi  awal  (Tabel  2) 

dilakukan  pada  air  hujan  sebelum  mengalami  proses  pengolahan  dan  waktu 

pengambilan sampel, 14 hari setelah proses manufacturing sistem. Karakterisasi 

akhir (Tabel 3) dilakukan pada air hujan yang telah melewati sistem pengolahan 

lengkap dan waktu pengambilan sampel, 14 hari setelah proses  manufacturing 

sistem. 

Hasil karekterisasi awal dan akhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

nilai pH dari  4,58 menjadi 6,9   dan turbiditas menurun dari 0,64 menjadi 0,42 

NTU. Ini berarti bahwa pH air keluaran lebih netral (mendekati 7) daripada pH 

awal  sehingga cocok digunakan sebagai air mentah karena memenuhi standar 

WHO.  Penurunan  turbiditas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kekeruhan  keluaran 

lebih jernih dari masukkan awalnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyaringan 

membran sudah cukup baik. 

Tidak terjadi perubahan yang berarti pada kandungan logam berat antara 

keluaran  awal  dan akhir karena kandungan logam berat air hujan sudah sangat 

rendah.  Kandungan   kalsium  dan  magnesium  keluaran  awal  dan  akhir  jauh 

dibawah standar WHO sehingga tidak cocok digunakan untuk air minum secara 

permanen. Kandungan coliform pada air keluaran adalah 0 MPN/ml (kandungan 
 

Tabel 2. Data Hasil Karakterisasi Awal 
 

Parameter 
 

Hasil 
 

Unit 
 

Teknik Analisis 
 

Kerapatan 
 

1,002 g/cm
3 

 

Piknometry 
 

Turbiditas 
 

0,64 
 

NTU 
 

Turbidimetry 
 

PH 
 

4,3 
 

- 
 

Electrometry 
 

Konduktivitas Listrik 
 

8,34 μ.siemens/cm 
 

Conductometry 
 

Calcium, Ca 
 

4,58 
 

ppm 
 

AAS 
 

Magnesium, Mg 
 

0,16 
 

ppm 
 

AAS 
 

Lead, Pb 
 

<0,01 
 

ppm 
 

AAS 
 

Mercury, Hg 
 

<0,0002 
 

ppm 
 

AAS 
 

Copper, Cu 
 

<0,01 
 

ppm 
 

AAS 
 

Sulphate, SO4 
 

1,59 
 

ppm 
 

Turbidimetry 
 

Nitrite, NO2 
 

0,01 
 

ppm 
Spectrometry 

(Sulfanilat) 
 

Nitrate, NO3 
 

0,23 
 

ppm 
Spectrometry (Brusin 

sulfat) 
 

Coliform 
 

5 
 

MPN/ml 
 

Total Plate Count 
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Tabel 3. Data Hasil Karakterisasi Akhir 
 

Parameter 
 

Hasil 
 

Unit 
 

Teknik Analisis 
 

Kerapatan 
 

0,998 g/cm
3 

 

Piknometry 
 

Turbiditas 
 

0,42 
 

NTU 
 

Turbidimetry 
 

pH 
 

6,9 
 

- 
 

Electrometry 
 

Konduktivitas Listrik 
 

40 μ.siemens/cm 
 

Conductometry 
 

Calcium, Ca 
 

4,32 
 

ppm 
 

AAS 
 

Magnesium, Mg 
 

0,57 
 

ppm 
 

AAS 
 

Lead, Pb 
 

<0,01 
 

ppm 
 

AAS 
 

Mercury, Hg 
 

<0,0002 
 

ppm 
 

AAS 

Copper, Cu <0,01 ppm AAS 

Sulphate, SO4 1,30 ppm Turbidimetry 

Nitrite, NO2 0,01 ppm Spectrometry (Sulfanilat) 

 
Nitrate, NO3 

 
0,58 

 
ppm 

Spectrometry 
(Brusin sulfat) 

Coliform - MPN/ml Total Plate Count 
 

coliform di awal adalah 5 MPN/ml).Sinar ultraviolet yang diserap dapat membuat 

bakteri  kehilangan  kemampuan  untuk  ber-reproduksi.  Hal  ini  berarti  bahwa 
bakteri  dan  virus  tersebut  menjadi  tidak  aktif  sehingga  tidak  membahayakan. 

Sinar ultraviolet yang dikeluarkan lampu untuk waktu tertentu akan menjadi dosis 

yang mematikan bagi bakteri (Martha, 2004) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sinar ultraviolet bekerja dengan baik. 

 
Penerapan dan Keistimewaan Sistem Pengolahan Air Hujan 

 

Sistem  pengolahan   air   hujan   yang   telah   dibuat,   merupakan   sistem 

pengolahan  lengkap dengan 3 instalasi utama mampu menghasilkan air murni 

hingga ultra murni  (ultrapure water). Dewasa ini, air murni sangat dibutuhkan 

seiring dengan perkembangan industri dan kehidupan kultural manusia. Air murni 

dan ultra murni (ultrapure water) berperan  penting sebagai bahan baku pada 

beberapa industri, misalnya industri farmasi, elektronika, semikonduktor, 

kosmetik, dan minuman ringan (soft drink). Kebutuhan air murni dan ultra murni 

(ultrapure water) pada industri-industri di Indonesia,  masih mengimpor sehingga 

biaya produksi meningkat. Dengan semakin tinggi biaya produksi, harga produk 

industri akan lebih tinggi ketika sampai ke konsumen. 

Melihat potensi air hujan di Indonesia, keberadaan sistem pengolahan air 

hujan   akan   mampu   mencukupi kebutuhan   industri   sekaligus   mengurangi 

ketergantungan  pada  bahan  impor  dan  menekan  biaya  produksi.  Disamping 

penerapan  bidang industri, sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat juga 

dapat diterapkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih pada skala rumah tangga. 

Tetapi produk keluaran dari sistem ini, tidak dapat dikonsumsi sebagai air minum 

karena kandungan mineral pada air yang dihasilkan sangat rendah. 
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KESIMPULAN 
Keistimewaan sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat dengan sistem 

pengolahan awal,  membran  dan  lampu  UV dapat  digunakan  untuk  berbagai 

karakteristik air hujan. Dan pada penerapannya, sistem ini juga mampu digunakan 

pada jenis air lain dengan kadar pencemaran lebih rendah atau sama dengan air 

hujan, sehingga pengoperasian sistem pengolahan air hujan tidak harus menunggu 

hujan turun. Sistem pengolahan air hujan yang telah dibuat, mampu menghasilkan 

air murni hingga ultra murni (ultrapure water) yang dapat  dimanfaatkan untuk 

kebutuhan industri dan rumah tangga. 
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