
 

 

 

 

 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, secara garis besar tahapan yang akan 

dilakukan digambarkan pada diagram alir di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Diagram Aliran Metode Penelitian 
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3.1.1    Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Dalam bagian ini dilakukan studi pustaka dan pencarian informasi 

serta data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini, seperti: 

  Data curah hujan wilayah studi 

  Metode panen hujan atau Rainwater Harvesting 

  Cetak biru (blue print) Islamic Centre Bandar Lampung 

  Peta/denah lay-out lingkungan Islamic Centre Bandar Lampung 

3.1.2     Perhitungan Hidrologi, Curah Hujan, dan Luas Atap 

Dalam bagian ini dilakukan pengolahan data curah hujan untuk   

memperoleh volume limpasan air hujan yang jatuh di atap-atap 

gedung Islamic Centre Bandar Lampung.  Dengan menggunakan 

data curah hujan dan luasan atap-atap gedung Islamic Centre 

Bandar Lampung didapat volume limpasan air hujan yang jatuh di 

atap-atap gedung Islamic Centre Bandar Lampung. 

3.1.3    Perhitungan Volume Instalasi Tertampung 

Setelah mendapat data dari pengolahan data curah hujan dapat 

dilakukan perhitungan volume instalasi yang tertampung untuk 

mengetahui seberapa banyak dari volume limpasan air yang akan 

ditampung pada sistem instalasi panen air hujan yang akan 

digunakan.  
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3.1.4    Analisa Tampungan 

Dari  hasil penelitian ini dapat mengetahui fluktuasi muka air di 

tampungan, serta mengetahui efisiensi berdasarkan kebutuhan air 

dan ketersediaan air.  Jika efisiensi yang dicapai tidak sesuai untuk 

diterapkan maka bagian ini akan memberikan analisa mengenai 

penyebab rendahnya nilai efisiensi dan langkah yang dapat 

ditempuh untuk memperbaiki nilai efisiensi. 

3.1.5    Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

Dari analisa efisiensi yang dicapai jika sesuai untuk diterapkan, 

maka pada bagian ini dilakukan pengolahan data untuk 

menentukan biaya dalam pengadaan instalasi Rainwater 

Harvesting. 

3.1.6    Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pada bagian ini disimpulkan dan diberikan rekomendasi sebagai 

alternatif penyelesaian masalah kelebihan dan kekurangan air yang 

telah dianalisa dalam penelitian ini dan sebagai pedoman penelitian 

dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan ini. 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian instalasi pemanenan air hujan di wilayah Islamic Centre 

Bandar Lampung. 
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3.3  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2014 sampai bulan Juli 

2014.  Pengumpulan studi pustaka dimulai pada bulan Maret 2014, 

pengumpulan data curah hujan serta survey lokasi penelitian pada bulan 

April 2014 dan analisis data, serta perhitungan pada bulan Mei 2014 sampai 

bulan Juli 2014. 

 


