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KATA PENGANTAR PANITIA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menjalani aktivitas, dengan menghadirkan masa depan kepada civitas
akademika di masa proses akademik dalam pendidikan dan pengajaran.
Perguruan Tinggi memiliki peranan penting mencetak generasi penerus bangsa yang akan
menentukan kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu Perguruan Tinggi harus terus
mengembangkan pengelolaan kegiatan akademik agar minat civitas akademika dan generasi
muda penerus bangsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta daya saing yang handal sesuai
bidangnya masing-masing terus bergelora.
Selain itu kewajiban Perguruan tinggi dalam memacu civitas akademika sebagai kalangan
akademis yang memiliki wawasan untuk turut serta mengabdikan ilmunya di masyarakat luas
dengan harapan dapat membangun bangsa Indonesia yang lebih maju di era transformasi
penggabungan fisik, digital dan biologi yang penuh tantangan.
Untuk itu kami Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary yang
selanjutnya disingkat dengan UNISKA MAAB menyelenggarakan kegiatan akademik yang
menarik dengan suasana ilmiah dalam upaya membangun sikap-sikap positip dikalangan civitas
akademika dan generasi muda, beberapa kegiatan ilmiah tersebut dikemas sedemikian rupa dalam
bentuk Expo Pekan Ilmiah berupa seminar Nasional dengan tema “SOCIAL, HUMANIORA,
SCIENCE AND TECHNOLOGI ERA DISRUPTIVE “
Banjarmasin, Juli 2019
Ketua Pelaksana,

Dr. M. Yuliansyah, S.Pd., M.Pd
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KATA PENGANTAR REKTOR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan
dengan baik. Prosiding ini menyajikan kumpulan Artikel dan Poster Ilmiah dari Peserta lomba
Kegiatan Pekan Ilmiah Nasional I UNISKA MAB Tahun 2019 yang diikuti berbagai Perguruan
Tinggi di Indonesia, bahkan beberapa dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah
dipresentasikan dan didiskusikan dalam Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Pekan
Ilmiah tersebut.
Pekan ilmiah diselenggarakan oleh UNISKA MAAB di Banjarmasin dari tanggal 17-20
Juli 2019 dengan beberapa kegiatan lomba Artikel Ilmiah, Pengabdian Masyarakat, Poster Ilmiah,
Bedah Buku Campus Expo, Pameran Buku, dengan tema “ Social, Humaniora, Science and
Technology ini Disruptive Era”.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari Dies Natalis UNISKA XXXVII dan juga
merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi mahasiswa dan Dosen,
kegiatan ini merupakan kegiatan Pekan Ilmiah yang pertama dan akan dilaksanakan setiap tahun.
Dengan dilaksanakannya lomba-lomba dalam Pekan Ilmiah diharapkan dapat memotivasi para
dosen dan mahasiswa lebih giat melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat,
kemudian hasilnya dipublikasikan melalui Jurnal dan Prosiding ini.
Terselenggaranya acara Pekan Ilmiah ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak
Ibu semua, terutama kepada:
1.
Ketua Pembina yayasan pendidikan UNISKA
2.
Ketua Yayasan UNISKA
3.
Rektorat dan Seluruh Jajaran
4.
Para Dekan Fakultas
5.
Pembicara dan moderator
6.
Panitia Pelaksana
7.
Para peserta Kegiatan Pekan Ilmiah.
Akhir kata, jika dalam penerbitan buku prosiding ini belum sempurna mohon dimaafkan.
Semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan. Aamiiin
Ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum wr. wb.
Banjarmasin, Juli 2019
Rektor,

Abd. Malik, S.Pt,. M, Si,. Ph.D.
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KAJIAN KARAKTERISTIK RUANG PARKIR SEPEDA MOTOR RODA DUA
DI UNISKA MAB BANJARMASIN
1) Adhi

1)

Surya, ST, MT

Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
E-mail : adhisurya@uniska-bjm.ac.id atau adhisurya1998@gmail.com
ABSTRAK

Kajian Penelitian bertujuan secara khusus mendapatkan gambaran karakteristik parkir
kendaraan roda dua Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA
MAB) Banjarmasin. Untuk jangka panjangnya mendapatkan pengaturan kendaraan motor roda
dua secara manajemen parkir yang aman dan nyaman. Adapun tahapan kegiatan yang sudah
direncanakan mulai dari persoalan, penghimpunan data sekunder untuk menunjang solusi dari
persoalan, melakukan kajian studi literatur yang mengatur parkir, melakukan survei lapangan
untuk mendapatkan data primer berapa jumlah kendaraan aktualnya (SRP/Satuan Ruang
Parkir) sehingga dengan luas parkir yang terbatas dapat diberikan solusi dan menjadi gambaran
karakteristik parkir kendaraan roda dua di UNISKA MAB Banjarmasin pada tahun tinjauan
penelitian 2017.
Kata Kunci : Karakteristik Parkir Sepeda Motor Roda Dua, SRP dan Solusi
PENDAHULUAN
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB) semenjak resmi
berdiri dengan Akta Notaris Bachtiar Banjarmasin, Nomor 06 Tanggal 07 Juli 1981 tanpa henti
terus melakukan perkembangan hingga saat ini. UNISKA MAB merupakan Universitas Swasta
yang berorientasi pada kemandirian dalam pembiayaan, penyelenggaraan proses belajar
mengajar, pengelolaan, dan penelitian dari berbagai aspek penyelenggaraan. Hingga saat ini
UNISKA MAB memiliki sepuluh fakultas, yaitu: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Ekonomi, Pertanian, studi Islam, Teknik, Teknologi Informasi, Kesehatan
Masyarakat, Hukum, dan Program Pascasarjana (Ilmu Komunikasi dan Manajemen). Dengan
adanya fakultas dan program studi yang dibuka oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjary secara otomatis jumlah mahasiswa dan kepemilikan kan kendaraan sepeda
motor akan bertambah setiap tahun. Hal ini yang menyebabkan Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjary harus memiliki fasilitas untuk menunjang jalannya civitas
akademik tersebut salah satunya dengan penyediaan ruang parkir untuk memenuhi
kebutuhan parkir. Diharapkan dengan adanya kajian tentang karakteristik ruang parkir dapat
menjadikan pedoman tentang pengaturan tata guna lahan untuk lahan parkir yang diperlukan
kepada pihak Universitas selaku pihak pengelola dan mahasiswa sebagai pihak pengguna lahan
parkir. Maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: Kajian Karakteristik Ruang Parkir
Sepeda Motor Roda Dua Di Kampus Uniska MAB Banjarmasin. Yang menjadi karakteristik di
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sini adalah kapasitas dan pemanfaatan lahan terhadap pelayanan ruang parkir di kawasan
Kampus Uniska MAB Banjarmasin.
METODE PENELITIAN
Materi penelitian ini ialah mendapatkan data primer melalui survai yang diperoleh dari pihakpihak yang berwenang dan data sekunder melalui buku literatur, jurnal maupun peraturan yang
menyangkut masalah perparkiran.
Data primer merupakan data yang didapat dengan cara survai langsung ke lapangan dan
wawancara. Dari survai yang dilakukan dapat diperoleh data yang ada di lapangan dan kondisi
nyata dari wilayah studi.
Data sekunder dengan pengambilan data sekunder ini dilakukan dengan cara bekerja sama
dengan instansi-instansi terkait. Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Peta situasi Kampus UNISKA MAB Banjarmasin.
2. Jumlah Mahasiswa, karyawan, dan dosen Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
yang diasumsikan menggunakan motor atau kendaraan roda dua.
3. Jadwal perkuliahan mahasiswa sehingga dapat diasumsikan durasi parkir sepeda motor.
Peralatan Penelitian
Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Formulir penelitian
Formulir ini berisi pencatatan mengenai tentang banyaknya sepeda motor yang melewati
kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin untuk arah masuk dan arah keluar.
2. Alat tulis dan papan untuk alat bantu penulisan.
3. Kamera digital, tape recorder (perekam), sebagai alat pengambil data.
4. Jam tangan
5. Komputer sebagai alat pengolahan data
6. Meteran
7. Drone yang mengambil poto parkir pada saat survei lapangan
Waktu Pelaksanaan Penelitian Survai didasarkan pada hasil pengkajian penelitian di kawasan
Kampus UNISKA MAB Banjarmasin yaitu mengambil data parkir sepeda motor roda dua selama
5 hari kuliah dimana perkuliahan aktif berlangsung dan kegiatan akademik berjalan. Penelitian
dimulai dari pukul 08.00 WITA karena pada waktu ini mahasiswa, dosen atau karyawan sudah
berada di kampus untuk memulai aktifitas akademik, sedangkan akhir dari penelitian ini pukul
22.00 WITA karena sebagian besar dari kegiatan akademik dan perkuliahan sudah berakhir.

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
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1.
2.

3.

Metode Literatur ini dilakukan dangan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, serta
mengolah data tertulis yang diperoleh.
Metode Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara survai secara langsung ke
lapangan. Adapun metode survai yang dilakukan pada studi ini adalah pencatatan tentang
banyaknya sepeda motor yang ada di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin untuk
arah masuk dan keluar.
Metode Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung atau
lisan kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan pengelola atau
petugas parkir. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu:
 Dimanakah letak area parkir yang aktif atau resmi digunakan?
 Bagaimana sistem pengontrolan parkir?
 Kapan waktu parkir dibuka dan ditutup?

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Berdasarkan Gambar 1. Bagan Alir Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian terlebih dahulu melakukan perumusan masalah.
Masalah apa yang ada dan pembatasan permasalahan.
2. Pemilihan studi pustaka dan literatur tentang parkir yang relevan dengan permasalahan
yang ada.
3. Langkah selanjutnya setelah ada perumusan masalah yaitu dengan mengidentifikasi
permasalahan apakah sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya.
4. Penjelasan pelaksanaan survai diberikan kepada surveyor yang akan melaksanakan survai
untuk memperoleh data yang baik dan benar.
5. Survai dan Observasi Lapangan
6. Survai dan observasi lapangan dilaksanakan supaya dapat menentukan:
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

a. Jenis kendaraan dan jumlah kendaraan yang akan disurvai.
b. Titik pengamatan (pos-pos untuk memudahkan pengamatan).
c. Kebutuhan data dan tenaga survai.
d. Pengadaan persyaratan admistrasi untuk pencarian data.
Pengumpulan Data (Data Primer dan Sekunder)
a. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu pencatatan jumlah kendaraan yang masuk
dan keluar menuju Kampus UNISKA MAB Banjarmasin(Pencacahan kendaraan roda
dua)
b. Pengukuran luas lahan parkir.
Wawancara dengan stakeholder pengguna lahan parkir.
Peta Situasi dari www.google.com
Jumlah dosen, mahasiswa dan karyawan
Kajian atau penelitian sebelumnya, jurnal dan pustaka lainnya
Pengelolaan Data, setelah semua data terpenuhi, dilakukan pengelolaan data dengan
menggunakan program komputer Microsoft Excel.
Analisis data, Kesimpulan dan Rekomendasi
ANALISA, HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kampus UNISKA MAB BJM mempunyai luas lahan parkir sepeda motor seluas
2093,99𝑚 2.
Kondisi Ruang Parkir di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin sebenarnya sudah
memberikan tata ruang untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir yang berada pada kampus
Banjarmasin. Namun tidak sedikit parkir yang belum pada posisinya. Hal ini yang menyebabkan
keamanan dan kenyamanan pengguna lahan parkir di Kampus UNISKA MAB Banjarmasin.
Dalam pembahasan ini, penulis menganalisis ruang parkir sepeda motor pada wilayah studi
kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin dengan luasan untuk parkir sepeda motor sebesar
2093,99𝑚 2. Namun pada waktu-waktu tertentu yaitu pada waktu puncak perkuliahan, luasan
ruang parkir sepeda motor berubah menjadi lebih luas yang menimbulkan parkir yang belum
pada posisinya di sekeliling fakultas yang ada. Luasan tersebut berubah karena terjadi
penambahan kapasitas kendaraan yang parkir cukup besar dan memenuhi volume pada kondisi
puncak. Kondisi ruang parkir yang ada meliputi, jalan masuk, menutupi Bank dan ATM Bank
Kalsel, menutupi tempat parkir Bis UNISKA, samping bangunan Masjid UNISKA dan samping
bangunan Sekre UKM. Pihak Universitas lebih mengutamakan parkir sepeda motor dari pada
parkir mobil penumpang dikarenakan sebagian besar aktivitas akademik yang berlangsung di
Kampus UNISKA MAB Banjarmasin menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi
ini, dengan alasan agar cepat sampai tujuan dan sarana transportasi ini dimiliki oleh setiap
individu. Denah area parkir faktual dapat dilihat dalam Gambar 2. Denah Parkir Sepeda Motor
di bawah ini.
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Gambar 2. Denah Area Parkir Sepeda Motor
Tipe Parkir Sepeda Motor Roda Dua di Kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin sebagai
berikut:
1. Menurut tempatnya, parkir sepeda motor di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
merupakan parkir di luar badan jalan (off street parking).
2. Menurut posisi parkir, parkir sepeda motor di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
merupakan posisi parkir 90° dengan pola parkir pulau.
3. Menurut statusnya, parkir sepeda motor di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
merupakan parkir khusus yaitu perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai
dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak Universitas.
4. Menurut jenis kepemilikan dan pengelolaan, parkir sepeda motor di kawasan Kampus
UNISKA MAB Banjarmasin merupakan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pihak
Universitas.
Pengaturan dan Sistem Pengoperasian Parkir Sepeda Motor Roda Dua di kawasan Kampus
UNISKA MAB Banjarmasin dengan parkir sepeda motor yang ada di kawasan Kampus UNISKA
MAB Banjarmasin dibuka ketika kegiatan akademik di mulai yaitu pukul 07.00 s.d 22.00 WITA
yang berlangsung selama 5 hari kerja. Pengoperasian parkirnya mempunyai sistem satu pintu
pelayanan, yaitu pintu pelayanan masuk dan pintu pelayanan keluar jadi satu. Untuk saat ini
Kampus UNISKA MAB Banjarmasin masih belum memberlakukan sistem parkir dengan kartu
atau STNK, jadi sepeda motor masih dapat dengan bebas keluar masuk, hal ini jelas masih belum
dapat memberikan rasa aman karena rawan terjadi pencurian sepeda motor atau helm.
ANALISA
Distribusi Jumlah Kendaraan Roda Dua Keluar Masuk berdasarkan akumulasi parkir dan
jumlah keluar masuk sepeda motor roda dua di Kampus UNISKA MAB Banjarmasin dapat
dilihat besarnya distribusi jumlah kendaraan keluar masuk parkir sepeda motor roda dua tiaptiap hari survei dengan asumsi bahwa kendaraan yang masuk dan keluar kawasan dianggap
semua parkir.
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Jumlah maksimum sepeda motor roda dua keluar dan masuk pada hari pertama survei, Senin,
25 September 2017 dapat dilihat akumulasi parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor roda
dua di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin pada Gambar 3 di bawah ini.

Grafik Sepeda Motor Masuk dan Keluar
Senin, 25 Sept. 2017
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Gambar 3. Grafik Sepeda Motor Roda Dua Masuk dan Keluar
Senin, 25 September 2017

Dari Gambar 3 diketahui bahwa pada hari pertama survei, Senin, 25 September 2017 jumlah
maksimum sepeda motor masuk parkir terjadi pada pukul 20:00-21:00 WITA sebesar 579
kendaraan, sedangkan untuk maksimum sepeda motor keluar parkir terjadi pada pukul 21:0022:00 WITA sebesar 728 kendaraan.
Jumlah maksimum sepeda motor roda dua keluar dan masuk pada hari kedua survei, Selasa, 26
September 2017 dapat dilihat akumulasi parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor roda dua
di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin pada Gambar 4 di bawah ini.
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Gambar 4. Grafik Sepeda Motor Roda Dua Masuk dan Keluar
Selasa, 26 September 2017

Dari Gambar 4 diketahui bahwa pada hari kedua survei, Selasa, 26 September 2017 jumlah
maksimum sepeda motor roda dua masuk parkir terjadi pada pukul 19:00-20:00 WITA sebesar
658 kendaraan, sedangkan untuk maksimum sepeda motor keluar parkir terjadi pada pukul
21:00-22:00 WITA sebesar 656 kendaraan.
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Jumlah maksimum sepeda motor roda dua keluar dan masuk pada hari ketiga survei, Rabu, 27
September 2017 dapat dilihat pada akumulasi parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor
kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin pada Gambar 5 di bawah ini.

Jumlah Sepeda Motor
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Gambar 5. Grafik Sepeda Motor Roda Dua Masuk dan Keluar
Rabu, 27 September 2017

Dari Gambar 5 diketahui bahwa pada hari ketiga survei, Rabu, 27 September 2017 jumlah
maksimum sepeda motor masuk parkir terjadi pada pukul 20:00-21:00 WITA sebesar 540
kendaraan, sedangkan untuk maksimum sepeda motor keluar parkir terjadi pada pukul 11:0012:00 WITA sebesar 372 kendaraan.
Jumlah maksimum sepeda motor keluar dan masuk pada hari keempat survei, Kamis, 28
September 2017 dapat dilihat akumulasi
parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor roda dua kawasan Kampus UNISKA
MAB Banjarmasin pada Gambar 6 di bawah ini.
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Gambar 6. Grafik Sepeda Motor Roda Dua Masuk dan Keluar
Kamis, 28 September 2017
Dari Gambar 6 diketahui bahwa pada hari keempat survei, Kamis, 28 September 2017 jumlah
maksimum sepeda motor masuk parkir terjadi pada pukul 19:00-20:00WITA sebesar 863
kendaraan, sedangkan untuk maksimum sepeda motor roda dua keluar parkir terjadi pada pukul
11:00-12:00 WITA sebesar 325 kendaraan.
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Jumlah maksimum sepeda motor roda dua keluar dan masuk pada hari kelima survei, Jum’at,
29 September 2017 dapat dilihat akumulasi parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor
kawasan Kampus UNISKA MAB Dari data kemudian dibuat grafik jumlah keluar masuk sepeda
motor seperti pada Gambar 7 di bawah ini.
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Gambar 7. Grafik Sepeda Motor Roda Dua Masuk dan Keluar
Jum’at, 29 September 2017

Dari Gambar 7 diketahui bahwa pada hari Jum’at, 29 September 2017 jumlah maksimum sepeda
motor masuk parkir terjadi pada pukul 19:00-20:00 WITA sebesar 759 kendaraan, sedangkan
untuk maksimum sepeda motor keluar parkir terjadi pada pukul 21:00-22:00 WITA sebesar 716
kendaraan.
Akumulasi Parkir adalah jumlah kendaraan yang parkir di suatu area pada waktu tertentu, yang
besarnya dapat dihitung. Akumulasi Parkir sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang
keluar masuk area parkir pada periode waktu tertentu. Apabila kendaraan yang masuk area
parkir makin banyak sementara yang keluar sedikit, maka nilai akumulasinya akan besar.
Dengan asumsi bahwa sepeda motor yang masuk dan keluar dianggap parkir, sehingga dapat
diketahui akumulasi parkir.
Akumulasi parkir sepeda motor pada Hari Senin, 25 September 2017 dapat dilihat pada
Akumulasi Parkir dan Jumlah Keluar Masuk Sepeda Motor Roda Dua di kawasan Kampus
UNISKA MAB Banjarmasin. Dari data tersebut kemudian dibuat grafik akumulasi parkir seperti
Gambar 8 di bawah ini.
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Jumlah Sepeda Motor

Grafik Akumulasi Parkir
Senin, 25 Sept. 2017
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Gambar 8. Grafik Akumulasi Parkir
Senin, 25 September 2017
Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa pada Hari Senin, 25 September 2017 akumulasi parkir sepeda
motor roda dua maksimum terjadi pada pukul 08:00-09:00WITA yaitu sebesar 758 kendaraan.
Akumulasi parkir sepeda motor pada Hari Selasa, 26 September 2017 dapat dilihat Akumulasi
Parkir dan Jumlah Keluar Masuk Sepeda Motor kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
dari data kemudian dibuat grafik akumulasi parkir seperti Gambar 9 di bawah ini.
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Gambar 9. Grafik Akumulasi Parkir
Selasa, 26 September 2017

Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa pada Hari Selasa, 26 September 2017 akumulasi parkir sepeda
motor maksimum terjadi pada pukul 19:00-20:00WITA yaitu sebesar 528 kendaraan.
Akumulasi parkir sepeda motor pada Hari Rabu, 27 September 2017 dapat dilihat pada
Akumulasi Parkir dan Jumlah Keluar Masuk Sepeda Motor Roda Dua kawasan Kampus
UNISKA MAB Banjarmasin kemudian dibuat grafik akumulasi parkir seperti Gambar 10 di
bawah ini.
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Jumlah Sepeda Motor

Grafik Akumulasi Parkir
Rabu, 27 Sept. 2017
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Gambar 10. Grafik Akumulasi Parkir
Rabu, 27 September 2017

Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa pada Hari Rabu, 27 September 2017 akumulasi parkir sepeda
motor maksimum terjadi pada pukul 08:00-09:00 WITA yaitu sebesar 732 kendaraan.
Akumulasi parkir sepeda motor pada Hari Kamis, 28 September 2017 dapat dilihat akumulasi
parkir dan jumlah keluar masuk sepeda motor roda dua di kawasan Kampus UNISKA MAB
Banjarmasin dibuat grafik akumulasi parkir seperti Gambar 11 di bawah ini.

Gambar 11. Grafik Akumulasi Parkir
Kamis, 28 September 2017
Dari gambar 11 dapat dilihat bahwa pada Hari Kamis, 28 September 2017 akumulasi parkir
sepeda motor maksimum terjadi pada pukul 19:00-20:00 WITA yaitu sebesar 703 kendaraan.
Akumulasi parkir sepeda motor pada Hari Jum’at 29 September 2017 dapat dilihat pada Tabel
Akumulasi Parkir dan Jumlah Keluar Masuk Sepeda Motor kawasan Kampus UNISKA MAB
Banjarmasin dibuat grafik akumulasi parkir seperti Gambar 12 di bawah ini.
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Jumlah Sepeda Motor

Grafik Akumulasi Parkir
Jum'at, 29 Sept. 2017
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Gambar 12. Grafik Akumulasi Parkir
Jum’at, 29 September 2017
Dari gambar 12 dapat dilihat bahwa pada Hari Jum’at, 29 September 2017 akumulasi parkir speed
motor roda dua maksimum terjadi pada pukul 20:00-21:00 WITA yaitu sebesar 806 kendaraan.
Rangkuman akumulasi parkir sepeda motor hasil survai yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut
ini:
Tabel 1. Akumulasi Parkir Sepeda Motor Roda Dua

Berdasarkan Tabel 1 akumulasi parkir maksimum berada pada hari Jum’at, 29 September 2017
pada pukul 20:00-21:00 dengan jumlah 806 sepeda motor. Ini dimungkinkan pada pukul tersebut
waktu perkuliahan tinggi.
Volume Parkir dari data yang ada dapat diketahui volume kendaraaan yang parkir setiap
interval 1 jam (60 menit). Dengan mengetahui volume kendaraan parkir dari suatu fasilitas
parkir, maka dapat ditentukan besarnya ruang parkir yang dibutuhkan agar dapat menampung
volume kendaraan parkir yang terjadi tersebut. Semakin besar volume kendaraan maka
kebutuhan ruang parkirnya akan semakin meningkat pula. Besarnya volume parkir dapat dilihat
dalam tabel akumulasi parkir dan volume parkir. Hasil perhitungannya Volume parkir sepeda
motor dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini.
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Tabel 2. Volume Parkir Sepeda Motor

Dari Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa volume parkir maksimum terjadi pada hari Senin,
25 September 2017 yang merupakan hari terpadat perkuliahan atau kegiatan akademik dengan
jumlah 2159 sepeda motor.
Durasi Parkir adalah rentang waktu yang digunakan oleh suatu kendaraan untuk parkir pada
suatu tempat/area parkir dalam satuan menit atau jam, tanpa berpindah-pindah. Besarnya nilai
durasi parkir dari suatu lokasi pengamatan. Dalam penelitian ini durasi parkir didasarkan pada
durasi perkuliahan mahasiswa pada umumnya dalam 1 hari menjalankan 4 SKS, dengan 1 SKS
berdurasi 45 menit, sehingga dapat diasumsikan durasi parkir sepeda motor di Kampus UNISKA
Banjarmasin adalah 3 jam (180 menit).
Kapasitas Statis dapat langsung diperoleh dengan cara menghitung slot/petak parkir yang ada
pada area parkir. Dalam penelitian ini kapasitas statis yang ada di Kampus UNISKA MAB
Banjarmasin sebanyak 940 satuan ruang parkir.
Tingkat Pergantian Parkir (Turn Over) adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat
penggunaan ruang parkir, yang diperoleh dengan jalan membagi volume parkir dengan jumlah
ruang parkir yang tersedia (kapasitas statis) untuk tiap satuan waktu tertentu. Dengan
mengetahui nilai pergantian parkir maka dapat diketahui tingkat penggunaan ruang parkir oleh
pemarkir di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin seperti terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tingkat Turn Over Parkir Sepeda Motor Roda Dua
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Dari Tabel 3 diatas terlihat bahwa tingkat pergantian parkir sepeda motor berkisar sampai dua
kali dalam satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja parkir sepeda motor cukup tinggi
karena sesuai dengan kegiatan akademik yang berjalan.
HASIL
Kebutuhan Ruang Parkir Faktual
Kondisi ruang parkir sekarang ini bisa dianalisis dengan melihat kondisi faktual dilapangan,
dengan melihat akumulasi maksimum parkir yang terjadi dengan kapasitas statis parkir yang
ada. Besarnya akumulasi maksimum parkir kondisi faktual dengan kapasitas statis ini dapat
dilihat dari Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Perbandingan Kondisi Faktual

Dilihat dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat
dengan melihat perbandingan dari hasil akumulasi parkir dengan kapasitas statis yang ada
dalam kondisi faktual dilapangan, lahan parkir yang tersedia sudah tidak dapat memenuhi
dengan kebutuhan yang ada, dalam arti sepeda motor yang parkir sudah tidak pada lahan parkir
yang tersedia atau posisi parkir yang sedikit memaksakan, tingkat turn over mencapai dua kali
dalam sehari. Walaupun hari Sabtu masih bisa memenuhi keadaan parkir yang ada.
Dikarenakan mungkin pengaruh dari aktivitas akademik yang dilakukan pada waktu tersebut
berbeda. Dengan asumsi bahwa sepeda motor yang masuk dan keluar dianggap parkir. Perlu
juga diketahui bahwa data jumlah sepeda motor diatas adalah hasil perhitungan sepeda motor
yang diparkirkan didalam area parkir resmi kampus, dan masih banyak sepeda motor yang
diparkirkan diluar area parkir resmi karena tidak ada lagi ruang yang cukup sehingga membuat
kebanyakan mahasiswa memarkirkan sepeda motor mereka diluar area parkir kampus,
diantaranya di jalan masuk kampus; di area parkir mobil; di pinggiran jalan; di halaman ATM
Bank Kalsel; dan di lahan kosong samping kampus Uniska Banjarmasin.
Sehingga dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa
kinerja ruang parkir sekarang khususnya untuk kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
perlu adanya pembenahan, khususnya dalam pengaturan ruang parkir dan penambahan area
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parkir. Dikhawatirkan dengan pertambahan mahasiswa dan pengguna sepeda motor tiap tahun
selalu bertambah, ruang parkir yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan parkir.
Pendekatan Rumus Z
Berdasarkan pendekatan rumus Z kebutuhan ruang maka didapat kebutuhan ruang parkir
sepeda motor di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin selama lima hari survai.
Rangkuman nilai Z dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Ukuran Kebutuhan Ruang Parkir Pendekatan Rumus (Z)

Pada hari puncak (Senin, 25 September 2017) diketahui seberapa besar nilai Z yang didasarkan
pada durasi parkir 180 menit, maka dapat diasumsikan nilai Z diambil terbesar yaitu 539 SRP.
Gambaran Kebutuhan Ruang Parkir Untuk Tahun Ke Depan
Untuk rekomendasi dari masalah tersebut, penulis mencoba memproyeksikan dengan
kebutuhan ruang parkir untuk sepuluh tahun ke depan. Hal ini dapat dilihat dari pertambahan
mahasiswa, dosen, serta karyawan UNISKA MAB Banjarmasin tiap tahunnya selalu bertambah.
Maka diambil perhitungan dengan asumsi bahwa pertambahan tiap tahun mahasiswa, dosen,
serta karyawan diambil rata-rata sama, turn over dan kapasitas statis, menggunakan kondisi
sekarang. Berdasarkan data dari Setiap Fakulktas yang ada di lingkungan UNISKA MAB
Banjarmasin tahun 2017. UNISKA MAB Banjarmasin mengalami pertumbuhan mahasiswa,
dosen, dan karyawan sebesar 3,61%, turn over sebanyak dua kali dalam sehari. Pertambahan
kebutuhan ruang parker dalam sepuluh tahun ke depan dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini.
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Tabel 6. Pertambahan Ruang Parkir Sepuluh Tahun ke Depan

Berdasarkan Tabel 6 setiap satu tahun kedepan kebutuhan ruang parkir selalu bertambah. Maka
dari perlu adanya penambahan kebutuhan ruang parkir yang sudah ada, guna memenuhi
pengguna yang ada.
Bila dilihat dari perbandingan hasil akumulasi dan kebutuhan parkir dengan kapasitas statis
yang ada, maka untuk keadaan eksiting sekarang masih kurang memenuhi. Maka dicoba
memproyeksikan 10 tahun kedepan untuk mengetahui keadaan eksiting. Maka keadaaan
eksiting yang ada mengalami penambahan tahun 2018 sebesar 20 SRP, tahun 2019 sebesar 20
SRP, tahun 2020 sebesar 21 SRP, tahun 2021 sebesar 22 SRP, tahun 2022 sebesar 22 SRP, tahun
2023 sebesar 23 SRP, tahun 2024 sebesar 14 SRP, tahun 2025 sebesar 25 SRP, tahun 2026 sebesar
26 SRP dan tahun 2027 sebesar 27 SRP.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis serta gambaran beberapa tahun kedepan penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa kinerja ruang parkir untuk kondisi sekarang kurang memenuhi dengan
pengguna yang ada. Hal ini bisa dilihat dari kondisi faktual sekarang ini. Maka perlu adanya
pembenahan dalam pengaturan ruang parkir.
Agar terealisasi tujuan tersebut perlu adanya pemecahan masalah yang dapat dilakukan
berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin
sebagai berikut:
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Pengelolaan Teknis Dalam Pengelolaan Parkir dengan pengamatan yang dilakukan di masingmasing fakultas perlu adanya pengelolaan managemen yang baik, dalam arti perlu dibuatkan
pola parkir yang terstruktur dengan baik dan penambahan petugas yang mengatur didalam
ruang parkir, karena terlihat masih banyaknya kendaraan yang parkir belum terposisikan pada
tempat parkir. Diharapkan dengan adanya pengawasan dan pengaturan yang dilakukan dapat
mengoptimalkan ruang parkir yang tersedia. Serta untuk jalur sirkulasi keluar dan masuk pada
area parkir dibagimenjadi dua jalur atau terpisah. Ini mungkin sangat bermanfaat untuk
mengurangi antrian dari sepeda motor yang akan masuk dengan sepeda motor yang
keluar.Penambahan petugas keamanan juga dirasa perlu untuk menghindari kehilangan helm
dan sepeda motor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Rekomendasi pola susunan
parkir dapat berikut ini.

Gambar 13. Rekomendasi Pola Susunan Parkir
Penambahan Area Parkir
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan didasarkan pada kondisi akumulasi dan eksisting
di lapangan ternyata ruang parkir yang sudah tersedia kurang memenuhi dengan pengguna
yang ada. Mungkin untuk satu atau dua tahun ke depan kekurangan belum terlalu signifikan,
namun untuk sepuluh tahun kedepan mungkin perlu adanya pembenahan dengan melihat
pertambahan jumlah mahasiswa, dosen, dan karyawan yang setiap tahun selalu bertambah yang
mungkin akan diimbangi dengan penggunaan sepeda motor sebagai sarana tansportasi di
lingkungan Universitas Islam Kalimantan yang meningkat. Maka dari itu perlu penambahan
area parkir untuk mengatasi kekurangan dari parkir yang ada. Dalam kesempatan ini kami
menyarankan kepada pihak kampus untuk bekerjasama dengan meminjam halaman parkir
Gedung Kopertis XI Wilayah Kalimantan Selatan yang diperkirakan dapat menampung dan
memenuhi kekurangan parkir dan terhitung dekat dengan akses yang mudah karena berada
tepat di seberang Kampus Uniska MAB Banjarmasin.
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Gambar 14. Foto Wilayah Gedung Kopertis Wilayah XI Kalimantan
(Sumber: www.googlemap.com)

PENUTUP
Kesimpulan berdasarkan hasil survei dan analisis data yang dilakukan, dapat ditarik beberapa
kesimpulan yang berkaitan dengan kapasitas ruang parkir sepeda motor roda dua di kawasan
Kampus UNISKA MAB Banjarmasin sebagai berikut:
1. Kinerja ruang parkir kawasan Kampus UNISKA MAB Banjarmasin berubah menjadi luas
atau kurang teratur ketika waktu-waktu tertentu yaitu pada waktu puncak perkuliahan,
yang menimbulkan sepeda motor yang parkir tidak terposisikan pada tempatnya yang
mengganggu jalur sirkulasi atau ketika sepeda motor melakukan manuver dalam berparkir.
Banyak pengguna parkir yang memarkirkan sepeda motor tidak pada area parkir resmi yang
disediakan pihak kampus.
2. Alternatif yaitu dengan penambahan ruang parkir, Dari keadaan eksiting dilapangan
kapasitas parkir sebesar 940 SRP sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan ruang
parkir yang sebesar 774 SRP (Rumus Z), tetapi tidak dapat memenuhi akumulasi kendaraan
yang mencapai 1277 SRP pada jam sibuk perkuliahantahun 2017.
3. Pertumbuhan mahasiswa dan pengguna sepeda motor setiap tahun akan bertambah,
dikhawatirkan dengan area parkir yang ada sekarang kurang bisa memenuhi dengan
pengguna yang ada. Maka dicoba memproyeksikan 10 tahun kedepan untuk mengetahui
keadaan eksiting. Maka keadaaan eksiting yang ada mengalami penambahan tahun 2018
sebesar 20 SRP, tahun 2019 sebesar 20 SRP, tahun 2020 sebesar 21 SRP, tahun 2021 sebesar
22 SRP, tahun 2022 sebesar 22 SRP, tahun 2023 sebesar 23 SRP, tahun 2024 sebesar 14 SRP,
tahun 2025 sebesar 25 SRP, tahun 2026 sebesar 26 SRP dan tahun 2027 sebesar 27 SRP.
Saran-saran adalah sebagai berikut :
1. Adanya pembuatan pola penyusunan parkir yang lebih terstruktur dan rapi.
2. Penambahan area lahan parkir.
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3.
4.
5.
6.

Digunakan dua jalur antara sepeda motor yang akan masuk dan keluar sehingga sirkulasi
sepeda motor yang masuk dan keluar dapat teratur dan mengurangi antrian.
Petugas parkir ditambahkan, untuk mengatur posisi sepeda motor yang parkir sehingga
mengurangi kesem-rawutan berparkir.
Penjaga Keamanan ditambahkan, untuk mengawasi dan menjaga wilayah parkir untuk
menghindari resiko kehilangan dan meningkatkan keamanan
Kesadaran dan kerja sama semua pengguna parkir di lingkungan Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary guna terciptanya ruang parkir yang nyaman dan
aman.

Rekomendasi
Berdasarkan hasil survei dan analisis data maka dapat direkomendasikan berupa perencanaan
gedung parkir 3 lantai ukuran panjang 60 m dan lebar 11,5 m dengan kapasitas 589 SRP.
Digambarkan gedung parkir sepeda motor roda dua dibawah ini.

Gambar 15. Gedung Parkir Sepeda Motor Roda Dua Di Uniska MAB Banjarmasin
Ucapan Terimakasih
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ABSTRAK
Banjir yang terjadi di kota Banjarbaru khususnya yang terjadi di kawasan pemukiman
menimbulkan permasalahan bagi masyarakat serta tantangan buat pemerintah untuk mengevaluasi
saluran drainase di pemukiman tersebut. Saluran-saluran tempat pengaliran air hujan yang sudah
ada perlu dilakukan peninjauan ulang dan pengembangan agar bisa menampung debit air yang
mengalir di kawasan tersebut. Salah satu pemukiman yang pernah terjadi banjir di kota Banjarbaru
adalah pemukiman penduduk di Kecamatan Cempaka, Kelurahan Cempaka, tepatnya di Jalan
Getah Tunggal. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data curah hujan,
data tata guna lahan, data topografi dan data eksisting kondisi saluran di lokasi studi. Data curah
hujan dianalisis dengan metode Log Pearson III, Gumbel dan Iwai Kadoya, kemudian diuji dengan
Chi Kuadrat untuk memilih distribusi statistik yang diterima. Data curah hujan tersebut dianalisa
ke dalam intensitas hujan jam-jaman menggunakan metode mononobe. Intensitas hujan dianalisa
menggunakan metode rasional untuk mendapatkan debit rencana (Qrencana). Selanjutnya
(Qrencana) tersebut dibandingkan dengan (Qsaluran), dan (Qeksisting). Berdasarkan hasil
perhitungan didapatkan (Qrencana) sebesar 0,76 m3/detik, (Qsaluran) sebesar 0,78 m3/detik,
(Qeksisting) sebesar 0,0645 m3/detik, diperoleh hasil perbandingan yaitu (Qsaluran) >
(Qrencana), (Qeksisting) < (Qrencana). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya
banjir dan genangan air adalah endapan (sedimentasi) setinggi 70 cm yang mengurangi kapasitas
tampungan dimensi awal saluran.
Kata Kunci: evaluasi kapasitas saluran; drainase; banjir; sedimentasi

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sistem drainase merupakan salah
satu bagian yang penting dalam
perencanaan
pembangunan
suatu
kawasan pemukiman. Sistem drainase
yang baik harus dapat menampung
pembuangan air semaksimal mungkin,
sehingga apabila debit air lebih dari yang
diperkirakan, sistem drainase tersebut
masih
dapat
menampung
dan
mengalirkannya sehingga tidak terjadi
genangan air pada saat hujan turun dan
banjir pada saat air sungai pasang di
kawasan pemukiman tersebut. Selain itu,
drainase
juga
berfungsi
untuk
mengurangi erosi tanah dan penyaluran
dengan meningkatkan infiltrasi air ke
dalam tanah.
Banjir yang terjadi di kota
Banjarbaru khususnya yang terjadi di

kawasan pemukiman menimbulkan
permasalahan bagi masyarakat serta
tantangan buat pemerintah untuk
mengevaluasi saluran drainase di
pemukiman tersebut. Saluran-saluran
tempat pengaliran air hujan yang sudah
ada perlu dilakukan peninjauan ulang
dan
pengembangan
agar
bisa
menampung debit air yang mengalir di
kawasan tersebut. Salah satu pemukiman
yang pernah terjadi banjir di kota
Banjarbaru adalah pemukiman penduduk
di Kecamatan Cempaka, Kelurahan
Cempaka, tepatnya di Jalan Getah
Tunggal. Saluran drainase perkotaan
merupakan saluran terbuka.
Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penilitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. Menganalisis debit banjir rencana
pada saluran drainase di kawasan
pemukiman Jalan Getah Tunggal Kota
Banjarbaru dalam periode 10 tahun.
2. Menganalisis debit aliran saluran
drainase pada penampang awal
rencana dan pada penampang saat ini
(eksisting) di kawasan pemukiman
Jalan Getah Tunggal Kota Banjarbaru.
3. Menganalisis dan mengevaluasi faktor
penyebab terjadinya banjir dan
genangan air di kawasan pemukiman
Jalan Getah Tunggal Kota Banjarbaru.
TINJAUAN PUSTAKA
Debit teoritis/ debit rencana
(Qrencana) adalah volume air yang
secara teori direncanakan mengalir
melewati suatu penampang melintang
saluran atau jalur air persatuan waktu
berdasarkan hasil analisa hidrologi dan
hidrolika. Untuk mendapatkan debit
rencana sama dengan debit aliran air (Q)
dapat dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut (SNI 03-34241994):

Q

1
C  I  A
3,6

(3)

dimana:
As = luas penampang saluran (m2)
V = Kecepatan rata-rata aliran di dalam
saluran (m/det)
METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan penelitian ini
metode penulisan yang digunakan berupa
tahapan-tahapan dimulai dari tahapan
studi literatur, survey lapangan, tahap
pengumpulan data, tahap analisis dan
tahap mengambil kesimpulan. Tahapan
penelitian tersebut secara berurutan
seperti bagan alir penelitian pada Gambar
1 berikut ini.

Mulai

Identifikasi Masalah
Studi Lapangan

(1)
Studi Literatur

dimana:
Q = debit limpasan (m3/det)
C = koefisien pengaliran
I = intensitas curah hujan (mm/jam)
A = luas daerah pengaliran (km2)
Perhitungan
dimensi
saluran
didasarkan pada debit harus ditampung
oleh saluran (Qsaluran dalam m3/det)
lebih besar atau sama dengan debit
rencana yang diakibatkan oleh hujan
rencana (Qrencana dalam m3/det).
Kondisi tersebut dapat dirumuskan
dengan persamaan:
Qsaluran ≥ Qrencana

Qs =As.V

Pengumpulan Data

Metodologi Penelitian

Analisis Data
Hasil Analisis
Kesimpulan

(2)

Debit yang mampu ditampung oleh
saluran (Qsaluran) dapat diperoleh
dengan rumus seperti di bawah ini:

Selesai
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hidrologi
Tabel 1. Data Curah Hujan Harian Maksimum
̅)
Tahun Curah Hujan Maksimum (Ri) (mm)
(Ri -𝑹
2007
28,28
-0,07
2008
18,89
-9,46
2009
22,60
-5,75
2010
24,22
-4,13
2011
25,67
-2,68
2012
37,11
8,76
2013
32,77
4,42
2014
23,81
-4,54
2015
33,29
4,94
2016
28,17
-0,18
2017
34,65
6,30
2018
30,78
2,43
340,24
∑ Ri
̅ )2
∑ (Ri -𝑹
̅)
28,35
Rerata (𝑹
Sumber: Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Kota Banjarbaru
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

̅ )2
(Ri -𝑹
0,0054
89,5547
33,1008
17,0844
7,2003
76,6792
19,5069
20,6419
24,3707
0,0336
39,6480
5,8887
333,7147

Tabel 2. Perhitungan HHM dengan Metode Gumbel
T (tahun)
HHM dengan Rentang Keyakinan 90% (mm/jam)
2
27,586 ± 2,407
5
33,935 ± 5,089
10
38,137 ± 7,315
25
43,449 ± 10,233
50
47,390 ± 12,427
100
51,300 ± 14,618
Sumber : hasil perhitungan

Tabel 3. Perhitungan HHM dengan Menggunakan Metode Log Person III
PUH
Kx -0,3
Kx -0,3969
2
0,050
0,065
5
0,853
0,855
10
1,245
1,231
25
1,643
1,607
50
1,890
1,844
100
2,104
2,031
Sumber : hasil perhitungan

Kx -0,4
0,066
0,855
1,231
1,606
1,843
2,029

sx
0,0872
0,0872
0,0872
0,0872
0,0872
0,0872

X
1,445
1,445
1,445
1,445
1,445
1,445

XT
1,450
1,519
1,552
1,585
1,606
1,622

HHM(mm/24jam)
28,215
33,064
35,661
38,457
40,334
41,877

Tabel 4. Perhitungan HHM dengan Metode Iwai Kadoya
PUH

Tabel X

1
2
0,0000
5
0,5951
10
0,9062
25
1,2379
50
1,4522
100
1,6450
Sumber : hasil perhitungan

C * (1/c)

Log(X+b)

X+b

HHM (mm/24jam)

1/c*(1)
2
0,0000
0,0089
0,0136
0,0185
0,0218
0,0246

Xo+(2)
3
2,354
2,363
2,368
2,373
2,376
2,379

Antilog(3)
4
225,973
230,660
233,148
235,831
237,581
239,166

(4)-b
5
28,292
32,978
35,467
38,150
39,900
41,485
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HHM (mm/24 jam)

60.000
50.000
40.000

30.000
20.000
10.000
0.000
0

20

Metode Gumbel

40
60
80
Periode Ulang Hujan (Tahun)
Metode Log Person III

100

Metode Iwai Kadoya

Gambar 2. Perbandingan Nilai Hujan Harian Maksimum
Tabel 5. Perbandingan Syarat Distribusi dan Hasil Perhitungan
No.

Jenis Distribusi

1

Gumbel

2

Log Normal

3
Log - Person tipe III
4
Normal
Sumber : hasil perhitungan

Syarat
Cs ≤ 1,1396
Ck ≤ 5,4002
Cs = 3 Cv + Cv2
Cs = 0,6205
Cs ≈ 0
Cs = 0

Hasil Perhitungan
0,0521 < 1,1396
2,8994 < 5,4002
0,0521 < 0,6205
0,0521 > 0
0,0521 ≠ 0

Berdasarkan perbandingan hasil perhitungan dan syarat di atas, maka dapat dipilih
jenis distribusi yang memenuhi syarat, yaitu Distribusi Gumbel.
Tabel 6. Perhitungan Uji Chi-Kuadrat
No.
1
2
3
4

Nilai Batasan
15,853 ≤ X ≥ 21,926
21,926 ≤ X ≥ 27,999
27,999 ≤ X ≥ 34,072
34,072 ≤ X ≥ 40,145

Of
1
4
5
2
Jumlah

Ef
3
3
3
3

(Of - Ef)2
4
1
4
1

(Of - Ef)2/ Ef
1,333
0,333
1,333
0,333
3,333

Sumber : hasil perhitungan

Dari hasil perhitungan di atas didapat nilai X2 sebesar 3,333 yang kurang dari nilai
X pada tabel uji Chi-Kuadrat yang besarnya adalah 5,991. Maka dari pengujian
kecocokan penyebaran Distribusi Gumbel dapat diterima.
2

Analisis Hidrolika

Gambar 3. Potongan Melintang Kondisi Eksisting Lokasi Penelitian
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1.

Debit Rencana (Qrencana)
Berdasarkan Tabel 2 diperoleh
nilai hujan maksimum (R) pada periode
10 tahun adalah sebesar 38,137 mm,
sehingga dapat dihitung nilai intensitas
hujan sebagai berikut.

R  24 
I   
24  tc 

2

3



38,137  24 
I

 9,02 
24

60 

Qawal = V × Ap = 0,315 × 2,5 = 0,7875
m3/detik
2

3

3.

I = 46,764 mm/jam

Qrencana 

Data yang ada:
L = 320 m
I = 0,0000995
B = 0,5 m (lebar saluran)
H = 1,0 m (tinggi saluran)
m = 2 (kemiringan dinding saluran)

1
 0,842  46,764  0,0698
3,6

= 0,7634 m3/detik

2.

Debit Saluran Rencana (Qsaluran)
Analisa ini dilakukan sebagai
kontrol terhadap perhitungan debit banjir
rencana.

Debit
Saluran
Eksisting
(Qeksisting)
Analisa ini dilakukan sebagai
kontrol terhadap perhitungan debit banjir
rencana.
Data yang ada:
L = 320 m
I = 0,0000995
B = 0,7 m (lebar saluran)
H = 0,3 m (tinggi saluran)
m = 2 (kemiringan dinding saluran)
Qeksisting = V × Ap = 0,165 × 0,39= 0,0645
m3/detik

Tabel 7. Perbandingan Debit Awal, Debit Eksisting dan Debit Rencana
Debit Penampang
Debit Banjir
Keterangan
Awal
Rencana
0,7875

0,7634

Tidak Meluap

Debit Penampang
Eksisting

Debit Banjir
Rencana

Keterangan

0,0645

0,7634

Meluap

Berdasarkan hasil perbandingan
debit penampang awal terhadap debit
banjir rencana, didapat bahwa debit
penampang awal (Qawal) lebih besar dari
debit banjir rencana (Qrencana). Jadi dapat
disimpulkan bahwa penampang drainase
awal sebenarnya mampu menampung
debit banjir rencana karena kapasitasnya
masih
mencukupi.
Sedangkan
berdasarkan hasil perbandingan debit
penampang eksisting terhadap debit
banjir rencana, didapat bahwa debit
penampang eksisting (Qeksisting) lebih
kecil dari debit banjir rencana (Qrencana).
Jadi
dapat
disimpulkan
bahwa
penampang drainase eksisting tidak
mampu menampung debit banjir rencana

karena kapasitasnya tidak mencukupi.
Hal ini yang menyebabkan terjadinya
banjir dan genangan air melebihi saluran
drainase.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Berdasarkan
hasil
perhitungan
analisis debit banjir rencana pada
saluran
drainase
di
kawasan
pemukiman Jalan Getah Tunggal
Kota Banjarbaru diperoleh nilai
besaran debit banjir dalam periode 10
tahun sebesar 0,7634 m3/detik.
2. Berdasarkan
hasil
perhitungan
analisis debit aliran saluran drainase
pada penampang awal rencana
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saluran drainase diperoleh nilai
besaran debitnya sebesar 0,7875
m3/detik dan hasil perhitungan
analisis debit aliran saluran drainase
pada penampang saat ini (eksisting)
saluran drainase diperoleh nilai
besaran debitnya sebesar 0,0645
m3/detik.
3. Berdasarkan
hasil
analisis
perbandingan debit aliran saluran
drainase pada penampang awal
terhadap banjir debit rencana, didapat
bahwa debit aliran pada penampang
awal (Qawal) lebih besar dari debit
banjir rencana (Qrencana). Jadi dapat
disimpulkan bahwa penampang
drainase awal sebenarnya mampu
menampung debit banjir rencana
karena kapasitas volume saluran
drainase
masih
mencukupi.
Sedangkan berdasarkan hasil analisis
perbandingan debit aliran saluran
drainase pada penampang eksisting
terhadap debit banjir rencana, didapat
bahwa debit penampang eksisting
(Qeksisting) lebih kecil dari debit banjir
rencana
(Qrencana).
Jadi
dapat
disimpulkan bahwa penampang
drainase eksisting tidak mampu
menampung debit banjir rencana
karena kapasitas volume saluran
drainasenya
tidak
mencukupi.
Berdasarkan hasil evaluasi pada
kondisi eksisting ditemukan adanya
endapan (sedimentasi) yang berada di
saluran drainase dengan ketinggian
mencapai 70 cm dari dasar saluran.
Kondisi inilah yang menjadi faktor
penyebab terjadinya banjir dan
genangan air sampai ke badan jalan
di kawasan pemukiman Jalan Getah
Tunggal Kota Banjarbaru.
Saran
1. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas,
dapat diketahui bahwa penyebab
terjadinya banjir dan genangan air
adalah
endapan
(sedimentasi)
setinggi 70 cm. Kondisi ini tidak
dapat dibiarkan terus berlanjut,
diharapkan adanya tindakan oleh
pemerintah dan pihak terkait

khususnya Dinas Pekerjaan Umum
Bidang Sungai dan Drainase untuk
melakukan normalisasi (pengerukan)
pada saluran drainase tersebut
sehingga endapan tersebut dapat
dibuang dan tidak meghalangi aliran
air yang masuk ke saluran drainase.
2. Melihat dari perbedaan yang sangat
kecil antara debit banjir rencana
dengan debit penampang awal,
sebaiknya dilakukan perencanaan
kembali
mengenai
pembuatan
saluran drainase yang lebih besar,
sehingga menghasilkan kapasitas
debit tampung yang lebih besar pula.
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ABSTRAK
Meningkatnya kebutuhan akan sarana perhubungan sesuai juga dengan semakin meningkatnya
jumlah penduduk di Kab. Barito kuala. Untuk itu diperlukan suatu jaringan jalan yang baik
sehingga berbagai hambatan yang terjadi dapat diatasi sedini mungkin agar terciptanya keamanan
dan kenyamanan bagi pemakai jalan. Salah satu hambatan pada jalan bila terjadi kerusakan yang
diawali dari bahu jalan kemudian merembet ke perkerasan jalan aspal tersebut. Penyuluhan
Sosialisasi Dampak Kerusakan Bahu Jalan dan Cara Penanganannya di Desa Bagagap dilakukan
dengan metode ceramah disertai tanya jawab, dan demonstrasi gambar. Metode ceramah
diperlukan untuk menjelaskan konsep upaya penanganan kerusakan pada bahu jalan secara umum,
sedangkan tanya jawab untuk memberi kesempatan para peserta lebih memahami perlunya
perbaikan bahu jalan sehingga bagi yang belum paham dapat menanyakan. Metode demonstrasi
diperlukan untuk memperjelas proses perbaikan bahu jalan yang baik.
Kata kunci: Kerusakan Bahu Jalan, Perkerasan Jalan, Desa Bagagap

PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Arus lalu lintas terus mengalami
peningkatan
dengan
pesatnya
pertumbuhan
sosial
ekonomi
masyarakatnya. Sejalan dengan itu
kebutuhan akan sarana dan prasarana
perhubungan yang baik sebagai
pendukung kegiatan ekonomi cenderung
mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun.
Meningkatnya kebutuhan akan
sarana perhubungan sesuai juga dengan
semakin
meningkatnya
jumlah
penduduk di Kabupaten Barito Kuala.
Untuk itu diperlukan suatu jaringan
jalan yang baik sehingga berbagai
hambatan yang terjadi dapat diatasi
sedini mungkin agar terciptanya
keamanan dan kenyamanan bagi
pemakai jalan. Salah satu hambatan
pada jalan bila terjadi kerusakan pada
bahu jalan yang nantinya akan bias
merembet pada perkerasan aspal.

Pertambahan volume lalu lintas
menyebabkan terjadinya penambahan
kepadatan lalu lintas yang tidak
seimbang dengan kapasitas jalan, hal ini
akan menimbulkan masalah seperti
kemacetan serta terjadinya kecelakaan
lalu lintas dan kerusakan jalan yang
dapat mengganggu tingkat kinerja atau
pelayanan
dari
jalan
tersebut.
Penggunaan rute jalan yang lebih
pendek jarak tempuhnya selalu dicari
oleh setiap pemakai jalan agar
perjalanan mereka cepat sampai.
Mencari rute yang pendek itu tidak bisa
dihindari
pengendara
selalu
menggunakan
jalan
lingkungan
pemukiman yang tentunya dibuat
dengan klasifikasi mutu rendah maka
cepat sekali terjadi kerusakan yang
mengganggu pengguna jalan.
Pengertian Bahu Jalan
Bahu jalan adalah jalur yang
terletak berdampingan dengan jalur lalu
lintas yang berfungsi sebagai:
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1. Ruangan untuk tempat berhenti
sementara kendaraan yang mogok
atau
sekedar
berhenti
karena
pengemudi
ingin
berorientasi
mengenai
jurusan
yang
akan
ditempuh, atau untuk beristirahat.
2. Ruangan untuk menghindarkan diri
dari saat-saat darurat, sehingga dapat
mencegah terjadinya kecelakaan.
3. Memberikan
kelegaan
pada
pengemudi, dengan demikian dapat
meningkatkan kapasitas jalan yang
bersangkutan.
4. Memberikan
sokongan
pada
konstruksi perkerasan jalan dari arah
samping.
5. Ruangan pembantu pada waktu
mengadakan pekerjaan perbaikan atau
pemeliharaan jalan (untuk tempat
penempatan alat-alat, dan penimbunan
bahan material).
6. Ruangan untuk lintasan kendaraankendaraan patroli, ambulans, yang
sangat dibutuhkan pada keadaan
darurat seperti terjadinya kecelakaan.
Jenis Bahu Jalan
Berdasarkan tipe perkerasannya,
bahu jalan dapat dibedakan atas:
1. Bahu yang tidak diperkeras, yaitu
bahu yang hanya dibuat dari material
perkerasan
jalan
tanpa
bahan
pengikat.
Biasanya
digunakan
material agregat bercampur sedikit
lempung. Bahu yang tidak diperkeras
ini dipergunakan untuk daerah-daerah
yang tidak begitu penting, dimana
kendaraan
yang
berhenti
dan
mempergunakan bahu tidak begitu
banyak jumlahnya.
2. Bahu yang diperkeras, yaitu bahu
yang dibuat dengan mempergunakan
bahan pengikat sehingga lapisan
tersebut lebih kedap air dibandingkan
dengan bahu yang tidak diperkeras.
Bahu jenis ini dipergunakan untuk
jaan-jalan dimana kendaraan yang
akan berhenti dan memakai bagian
tersebut besar jumlahnya, seperti di
sepanjang jalan tol, di sepanjang jalan
arteri yang melintasi kota, dan di
tikungan-tikungan yang tajam.

Rumusan Masalah
1. Kerusakan dapat dilihat secara visual
pada
permukaan
jalan
secara
horizontal (mendatar).
2. Faktor akibat kerusakan jalan dapat
diakibatkan oleh beban berlebih dari
beban standar yang direncanakan
sesuai dengan kelas jalan pemukiman.
3. Faktor pengaruh kerusakan jalan
dapat diakibatkan oleh ukuran
dimensi setiap segmen jalan tidak
sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh peraturan geometrik
jalan.
4. Faktor penyebab kerusakan jalan
dapat diakibatkan oleh lingkungan di
sekitar jalan tersebut.
5. Faktor penyebab kerusakan jalan
dapat diakibatkan oleh proses
pelaksanaan di lapangan yang tidak
sesuai dengan Rencana Kerja dan
syarat-syarat (RKS).
TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah (1) agar
masyarakat menyadari akan pentingnya
pemeliharaan bahu jalan dan perkerasan
jalan aspal. (2) masyarakat agar
memahami cara penanganan kerusakan
bahu jalan dengan benar. (3) masyarakat
tergerak untuk dapat memelihara secara
swakelola
bahu jalan yang rusak
dilingkungan mereka tinggal. (4)
mengurangi kerusakan jalan yang lebih
banyak di masa yang akan datang.
Manfaat Kegiatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah
bila masyarakat sadar dan mau
memelihara bahu jalan dilingkungan
mereka tinggal maka minimal kerusakan
jalan dapat dikurangi, sehingga walaupun
nantinya ada perbaikan dari pihak
pemerintah tidak memakan biaya ang
terlalu tinggi. Secara umum proses
perubahan masyarakat yang diharapkan
dari kegiatan penyuluhan ini adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesadaran (Awareness)
2. Meningkatnya minat (Interest)
3. Tumbuhnya kebutuhan (Demand)
4. Adanya partisipas/ tindakan (Action)
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METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan program Sosialisasi
Dampak Kerusakan Bahu Jalan dan Cara
Penanganannya agar Perkerasan Jalan
tidak Cepat Rusak di Desa Bagagap Kec.
Barambai Kabupaten Barito Kuala ini
akan dilakukan dengan metode ceramah
dan Tanya jawab.
1. Tahap persiapan
Tahap persiapan dalam kegiatan
pengabdian ini adalah penyusunan pre
planning. Persiapan media berupa
power
point
dengan
materi
penyuluhan
mengenai
dampak
kerusakan bahu jalan. Langkah
pertama adalah membuat kontrak,
waktu dan tempat penyuluhan dengan
kepala desa setempat.
2. Tahap pelaksanaan
Kegiatan penyuluhan ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan warga
dengan koordinasi kepala desa. Materi

akan diberikan kepada para peserta
berupa buku dan gambar-gambar.
Diakhir pemberian ceramah peserta
dipersilahkan diberi
kesempatan
untuk melakukan Tanya jawab dengan
narasumber. Diharapkan dari sini
maka para peserta akan mengerti dan
dapat memberikan masukan kepada
orang tua dan keluarga mereka.
Khalayak Sasaran
Anggota masyarakat setempat
ditambah ketua RW dan ketua RT se
Desa Bagagap Kecamatan Barambai
Kab. Barito Kuala. Hal ini dimaksudkan
agar para tokoh masyarakat ini dapat
menyampaikan informasinya kepada
warganya
pada
masing-masing
wilayahnya sehingga secara keseluruhan
dapat
mencakup
seluruh
warga
Masyarakat.

Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
HASIL PELAKSANAAN
Persiapan Kegiatan
Kegiatan
didahului
dengan
meminta izin ke kepala Desa Bagagap
melalui surat untuk melakukan sosialisasi
di desa Bagagap, kemudian oleh kepala
Desa Bagagap dibalas dengan surat

pernyataan bersedia untuk dijadikan
lokasi sosialisasi kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat, dan menunjuk lokasi
RT. 5 dijadikan sebagai tempat
sosialisasi.
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Proses Kegiatan
Kegiatan
dilaksanakan
pada
tanggal 22 Desember 2018 bertempat di
rumah ketua RT. 5 desa Bagagap, diawali
dengan perkenalan tim pelaksana,
kemudian penulisan absen dan tanda
tangan peserta.
Kegiatan
berikutnya
adalah
menyampaikan maksud dan tujuan
pertemuan dan dilanjutkan dengan proses
ceramah penyampaian materi pengabdian
dan dilanjutkan dengan Tanya jawab
yang berlangsung dengan hangat, dan
diakhiri dengan foto bersama.
Hasil Kegiatan
Adapun peserta yang hadir adalah
berjumlah 20 orang dari target sebanyak
30 orang, ketidaksesuaian
target
dikarenakan banyak masyarakat yang
masih bekerja disawah karena sudah
mulai musim bercocok tanam.

Dengan adanya sosialisasi ini
Alhamdulillah masyarakat desa Bagagap
menyambut dengan gembira dan mereka
akhirnya
mengerti
pentingnya
pemeliharaan bahu jalan agar perkerasan
jalan tidak cepat rusak, walaupun banyak
yang mengatakan bahwa itu adalah
tanggung jawab pihak pemerintah
kabupaten.
Idealnya kondisi jalan harus
dilengkapi dengan bahu jalan, karena
akan sia-sia perkerasan jalan tanpa bahu
jalan yang dapat menyokong dan
memperkuat perkerasan jalan agar tidak
terjadi longsor yang ujungnya akan
merusak struktur badan jalan tersebut
sehingga umur rencana jalan yang telah
ditentukan pada waktu perencanaan tidak
bisa dipertahankan.

Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Gambar 3. Awal Terjadinya Kelongsoran Bahu Jalan
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Gambar 4. Dampak Dari Tidak Berfungsinya Bahu Jalan
Sehingga Perkerasan Jalan Rusak di Tepinya
PENUTUP
1. Perkerasan jalan / badan jalan yang
baik adalah struktur jalan yang
memenuhi kaidah kaidah dalam teknis
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembuatan struktur jalan.
2. Perkerasan jalan harus didukung oleh
bahu jalan yang masif dan padat,
namun untuk memperkuat agar tidak
terjadi
longsoran
maka
dapat
diperkuat dengan pancangan kayu
disepanjang bahu jalan tersebut.
3. Agar perkerasan jalan tersebut tetap
baik maka perlu dipelihara bahu jalan
dengan
mendorong
partisipasi
masyarakat sepanjang jalan untuk
memperbaikinya
jika
terjadi
kerusakan.
4. Setiap periode terutama pada musim
kemarau harus mengontrol saluran
drainase agar jangan menggerus bahu
jalan pada saat terjadi luapan besar
atau banjir bila saluran tidak
terpelihara.
.
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FLEXIBLE BOX RECYCLE
TEKNOLOGI TERBARUKAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DOMESTIK
Qolbi Lutfiansyah Sufiana, Laode Rafi, Ellysa
SMAN 27 Bandung

Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua
bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi ( Kodoatie 2010). Betapa
pentingya air bagi kehidupan, namun dapat juga menjadi petaka ketika air tidak lagi
dapat dikendalikan. Salah satu sektor pemenuhan kebutuhan air di indonesia adalah
dengan pengambilan air tanah, sumur dan sumber daya air lainya. Limbah cair
sudah menjadi momok menakutkan di masyarakat indonesia saat ini. Salah satu
penyebab pencemaran limbah cair adalah rumah tangga, dengan kegiatan cuci
piring, pencucian baju hingga mandi sekalipun menyebabkan tercemarnya drainase
saluran air. Untuk mengatasi masalah mengenai pencemaran limbah yang di
sebabkan oleh domestik maka penerapan teknologi terbarukan yang dinamakan
Flexible Box Recycle bekerja untuk mengatasi serta mengelola limbah rumah
i
tangga. Mekanisme kerja teknologi ini adalah dengan menggabungkan beberapa
konsep primer dan sekunder resapan air yang telah di kemukakan dalam buku Tata
Ruang Air (Kodoatie & Roestam 2010). Alat ini di rancang menggunakan program
perangkat lunak dalam desain dan penerapan model, rekayasa mekanisme primer
dan sekunder di terapkan dalam alat berupa komponen dan menyalurkan air limbah
kedalam tanah. Teknologi terbarukan ini dibuat untuk memberikan kemudahan
dalam pengelolaan limbah cair khusunya domestik agar tidak mencemari drainase.
Alat ini pun di rancang dapat menyerapkan genangan air berlebih ketika musim
penghujan tiba, oleh karena itu fungsi secara keseluruhan dari mekanisme ini adalah
pengelolaan limbah, penyerap banjir dan pemberian suplai air tanah rumah tangga.
KATA KUNCI : Air, Limbah, dan Teknologi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting
bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi
(Kodoatie 2010). Semua bentuk kehidupan tidak luput dari air, suatu hal
yang komplek air menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh setelah
lingkungan. Di berbagai daerah Indonesia air menjadi suatu hal yang langka
atau sulit di jumpai pada waktu tertentu, ini merupakan suatu pembuktian
bahwa air adalah hal yang penting bagi semua mahluk hidup. Indonesia
sangat beruntung karena negara maritim, artinya memiliki wilayah perairan
laut yang cukup luas, Namun kondisi ini berbeda dengan keadaan daratan
saat ini, dalam sisi lain Indonesia masih memiliki persoalan pada bidang
ketersediaan air terutama di wilayah daratan, terlihat dari beberapa daerah
yang tidak dapat merasakan air di waktu–waktu tertentu karena kondisi
musim dan struktur tanah yang berbeda, juga masalah kelebihan air ketika
musim penghujan tiba yang menyebabkan genangan air atau juga sering
disebut banjir. Hal ini terjadi karena telah menurunya area tangkapan air di
hulu sungai yang disertai dengan banyaknya alih fungsi lahan.
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi
baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang lebih dikenal sebagai
sampah, yang kehadirannya pada susatu saat dan tempat tertentu tidak
dikehendaki

lingkungan

karena

tidak

memiliki

nilai

ekonomis.

Wikipedia.org (2018). Limbah cair menjadi salah satu peranan penting
dalam perusakan ekosistem biota sungai, terutama pada drainase dan sungai
– sungai, selain perusakan secara terus – menerus limbah cair terhitung lebih
banyak di sumbangkan oleh rumah tangga yang memberikan dampak
berkepanjangan, jika dibandingkan dengan domestik atau pabrik yang telah
memiliki sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Pencemaran
akan terus terjadi seiring tidak adanya suatu usaha yang dilakukan untuk
mengurangi tingkat pencemaran tersebut. Salah satu sumber utama air
1
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masyarkat indonesia adalah air permukaan, seperti air sungai, danau, sumur
hingga air tanah. Namun jika sungai mengalami pencemaran secara
berkelanjutan maka ekosistem pada danau pun akan mengalami kerusakan,
tentunya masyarakat bergantung pada air tanah dan sumur, akan tetapi
ketika musim kemarau tiba akan dihadapkan dengan kekeringan. Namun
saat musim penghujan tiba akan mengalami peluapan dan lebih parahnya
adalah bencana banjir. Banjir sendiri terjadi karena beberapa akibat salah
satu hal yang paling terlihat adalah karena terganggunya atau tersumbarnya
saluran air seperti drainase atau sungai karena sampah, ketika banjir terjadi
dan limbah mengalami penumpukan secara berkala di wilayah sungai akan
menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, gangguan kulit hingga
masalah kesehatan lainnya.
B. RUMUSAN MASALAH
Dalam melakukan penelitian mengenai Cathcment Water Component
dalam mekanisme Flexible Box Recycle maka dirumuskan masalah sebagai
acuan untuk menjabarkan mengenai karya tulis ini sebagai berikut:
1. Mengapa ada genangan air pada halaman rumah atau taman ?
2. Mengapa limbah cair rumah tangga tidak di resapkan kedalam tanah?
3. Bagaimana cara meresapkan air dengan mekanisme CWC dalam FBR?
4. Apa manfaat dari meresapkan air kedalam tanah ?
C. TUJUAN
Pembuatan karya tulis ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan atau
mengapikasikan hasil dari pembelajaran yang mana baik untuk
implementasi, dengan menggambungkan beberapa konsep dan menangkap
genangan menggunakan Cathcment Water Component banjir serta
memanfaatkan limbah cair rumah tangga melalui mekanisme Flexible Box
Recycle yang nantinya memiliki dampak positif terhadap tanah dan
lingkungan, terutama pada kondisi yang berkelanjutan.

D. MANFAAT

2
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Manfaat dari konsep Catchment Water Component pada mekanisme
Flexible Box Recycle adalah dampak mengenai lingkungan yang
berkesinambungan dalam beberapa waktu kedepan terutama pada konsep
resapan genangan air hujan dan juga daur ulang yang menggunakan limbah
cair rumah tangga sebagai bahan utama, maka ketika diberi perlakuan daur
ulang akan mengurangi perusakan biota air pada drainase dan akan
memberikan dampak positif kondisi untuk kesetabilan air dalam tanah.
Konsep penangkapan resapan genangan air atau Catchment Water
Component juga memiliki dampak positif lainya yaitu untuk meresap air
genangan di atasnya dan juga apabila terjadi suatu genangan besar atau
banjir maka FBR akan meresap kedalam dan menyalurkan air kedalam
tanah, selain menyalurkan juga memberikan suplai utama kedalam akuifer
air secara tidak langsung, maka pengguna akan merasakan keberadaan air
tanpa takut kehilangan atau kekurangan air ketika kemarau tiba.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Resapan
1. Media pengisian Air Tanah
Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap oleh tanah, yang kemudian
akan mengisi sistem akuifer menjadi air tanah. Dalam proses pengisian air
tanah memerlukan media yang terbagi menjadi dua media yaitu media pori
yang merupakan media primer dan media sekunder yang sering disebut
dengan media retakan. Dalam Tata Ruang Air Kodoatie & Roestam
(2010).
2. Media Pori
Media pori merupakan medua pengisian air tanah, dimana air meresap
melalui ruang antara butiran tanah. Besar kecilnya pengisian air tanah
melalui media pori dipengaruhi karakteristik tanah, yang meliputi
porositas, ukuran butiran dan konduktivitas hidraulik. Karakteristik tanah
tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya specific retention dan specific
yield. Dalam Tata Ruang Air Kodoatie & Roestam (2010).

3
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B. Teori Infiltrasi
1. Proses terjadinya Infiltrasi
Ketika air hujan jatuh di atas permukaan tanah, tergantung pada
kondisi biofisik permukaan tanah, sebgaian atau seluruh air hujan tersebut
akan mengalir masuk kedalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah.
Proses mengalirnya air hujan kedalam tanah disebabkan oleh tarikan gaya
gravitasi dan gaya kapiler tanah. Laju air infiltrasi yang dipengaruhi oleh
gaya gravitasi dibatasi oleh besarnya diameter pori-pori tanah. Dibawah
pengaruh gaya gravitasi, air hujan mengalir vertikal ke dalam tanah
melalui profil tanah. Pada sisi yang lain, gaya kapiler bersifat mengalirkan
air tersebut tegak lurus ke atas, ke bawah, dan ke arah horisontal (lateral).
Gaya kapiler tanah ini bekerja nyata pada tanah dengan pori-pori yang
lebih sempit dan tanah lebih kering. Dalam Hidrologi dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Chay Asdak (2007)
Mekanisme infiltrasi, dengan demikian, melibakan tiga proses yang tidak
saling mempengaruhi:
a) Proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah
b) Tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah.
c) Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain (bawah, samping,dan
atas). Meskipun tidak saling mempengaruhi secara langung ketiga
proses tersebut diatas saling terkait.
2. Faktor Penentu Infiltrasi
Proses infiltrasi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tekstur dab
struktur tanah, persediaan air awal (kelembaban awal), kegiatan biologi
dan unsur organik, jenis dan kedalaman seresah, dan tumbuhan bawah atau
tajuk penutup tanah lainnya. Tanah remah akan memberikan kapasitas
infiltrasi lebih besar dari pada tanah liat. Tanah dengan pori-pori jenuh air
mempunyai kapasitas lebih kecil dibandingkan tanag dalam keadaan
kering.. Laju infiltrasi ditentukan oleh:
a) Jumlah air yang tersedia di permukaan tanah.
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4

b) Sifat permukaan tanah.
c) Kemampuan tanah unuk mengosongkan air di atas permukaan tanah.
Dari ketiga unsur tersebut di atas, ketersediaan air (kelembaban tanah)
adalah yang terpenting karena ia akan menentukan besarnya tekanan
potensial pada permukaan tanah. Berkuranganya laju infiltrasi dapat
terjadi karena dua alasan. Pertama, bertambahnya kelembaban tanah
menyebabkan butiran tanah berkembang, dan dengan demikian, menutup
ruangan pori-pori tanah. Kedua, aliran air ke bawah tertahan oleh gaya
tarik butir-butir tanah. Gaya tarik ini bertambah besar dengan kedalaman
tanah yang lebih dalam berkurang sehingga akan menghambat masuknya
air berikutnya dari permukaan tanah. Dalam Hidrologi dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Chay Asdak (2007)
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian Literature
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode literature dimana
penulis menuangkan kajian dengan hasil membaca dari berbagai referensi
berbentuk buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. Tatang
Apendi (2010). Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data dan
teori untuk mendukung karya yang telah dirancang di ambil melalui
pemahaman membaca.
B. Metode Penelitian Rancang Bangun.
Metode rancang bangun di gunakan penulis sebagai media desain dari
untuk membuat suatu alat dengan mempertimbangkan dari hasil membaca
dan menganalisis hingga mendapatkan suatu hipotesa untuk di buat dalam
bentuk rancangan. Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk
menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa
pemograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponenkomponen sistem di implementasikan. (Pressman 2009). Bangun sistem
adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau
memperbaiki sistem yang telah ada secara kesluruhan. (Pressman 2009).
Metode ini digunakan untuk membuat model secara fisik atas karya yang
5
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dibuat dan di rancang sedemikian rupa agar menyerupai bentuk
sebenarnya.
C. Metode Purwarupa atau Prototype
Purwarupa adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah
entitas dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat

sebelum

dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum
dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
https://id.m.wikipedia/org/wiki/purwarupa
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekansime dan Perancangan
Catchment Water Component adalah alat yang di rancang untuk
mendukung penangkapan genangan air secara maskimal agar dapat membantu
mekanisme resapan menjadi lebih fungsional dalam menangkap area
resapannya. CWC (Catchment Water Component) di tempatkan dalam
berbagai area yang memiliki titik central untuk masuknya air kedalam tanah
melalui mekanisme sumur resapan atau FBR. Mekanisme dari Flexible Box
Recycle (FBR) memanfaatkan limbah cair rumah tangga yang digunakan
kembali sebagai suplai utama air tanah dengan metode resapan. dalam
perancanganya sistem FBR di tanam dalam tanah yang telah di sambungkan
dengan saluran pembuang dari rumah tangga, dan ditempatkan dihalaman
rumah atau di area taman. Sedangkan Cathcment Water Component menjadi
alat pendukung utama dalam memperluas area penangkapan resapan air
kedalam tanah melalui alat FBR, Mekanisme ini pun dapat menjadi multifungsi pada saat musim penghujan tiba atau dalam keadaan banjir yang mana
dirancang untuk meresap genangan air diatasnya dengan area tangkapan yang
cukup luas berkisar antara 5-10 meter jangkauan yang tergantung dengan
rancangan atau menyesuaikan kondisi lapangan. Talang air pun dijadikan
sebagai suplai untuk resapan kedalam FBR melalui CWC. Mekanisme ini akan
memberikan suplai air kedalam tanah dengan resapan yang tentunya telah di
reratakan antara panjang dan ukuran, namun juga dapat di sesuaikan dengan
6
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keadaan setempat. Komponen dari Catchmet Water Component dapat dilihat
pada gambar 4.1 Komponen dari Catchment Water Component (CWC).
Water
Catch

Water
Catch

Straphole
Pipe
Gambar 4.1 Komponen dari Catchment Water
Component (CWC)

Perancangan Catchment Water Component dengan konstruksi Flexible
dibuat agar dapat dengan mudah merubah ukuran dalam pembuatan, juga
pengunci antar komponen dibuat agar mempermudah pemasangan dan
pemeliharaan. CWC ini memiliki beberapa komponen serta di lengkapi dengan
media pendukung untuk dapat bekerja dengan secara maksimal, mengacu
kepada beberapa teori resapan dan infiltrasi mekanisme ini menjadikan
komponen utama untuk membantu memperluas area resapan dari mekanisme
Flexible Box Recycle, dalam mendapatkan area resapan yang luas CWC di
hubungkan dengan FBR dengan menjangkau area, dapat dilihat pada Gambar
4.2 Perancangan Gabungan FBR dan CWC.

Mekanisme ini memiliki

komponen rancangan sebagai berikut :

Flexible
Box
Recycle
Catchment
Water
Component
Gambar 4.2 Perancangan Gabungan FBR dan
CWC.

Catchment Water Component menjadi peran utama dalam menambah radius
resapan untuk penangkapn air kedalam FBR, jika mekanisme resapan tanpa
menggunakan CWC hanya memiliki radius diantara 1-2 meter, namun ketika
di beri komponen pendukung CWC maka radius tangkapan resapan air dapat7
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bertambah hingga 7-10 m, serta mempercepat proses penurunan muka air
ketika terjadi banjir. Radius dapat dilihat pada Gambar 4.3 Radius CWC
dengan FBR.

Gambar 4.3 Radius
CWC dengan FBR

Mekanisme dari alat Catchment Water Component ini adalah dengan
menangkap air yang bergenang di atasnya dengan wilayah radius tangkapan
berkisar 150cm dengan membagi menjadi beberapa jumlah CWC maka dalam
satu mekanisme resapan FBR dapat sekuranganya menangkap air untuk
resapan yang memiliki radius berkisar 7-10 meter, maka jika dalam satu buah
taman cukup untuk satu mekanisme FBR dengan membagi tangkapan dengan
sistem CWC, dan apabila di aplikatifkan dalam suatu domestik atau rumah
tangga dapat dengan mekanisme FBR sedang yang di bagi ke dalam beberapa
titik CWC untuk tangkapan satu bangunan rumah. Proses dalam penangkapan
melalui mekanisme ini ialah dengan menangkap dan menyalurkan air kedalam
FBR dan akan di resapkan melalui lapisan tanah lebih dalam melalui
mekanisme tersebut yang hasilnya memiliki tingkat resapan yang cukup cepat
untuk surutnya genangan air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar
4.4 Mekanisme CWC dalam FBR.

8
Gambar 4.4 Mekanisme CWC dalam FBR
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B. Model Aplikatif
Dalam aplikasi dari mekanisme CWC dan FBR yang menggunakan sistem
tanam di dalam tanah dengan rancangan yang dapat di sesuaikan dengan
kondisi lapangan. Dapat dilihat juga seperti pada Gambar 4.5 Model
Aplikatif CWC dalam FBR pada Taman.

Gambar 4.5 Model Aplikatif Mekanise CWC
dalam FBR pada Taman.

Pengaplikatifan mekanisme ini yang menyesuaikan dengan kondisi
lapangan hingga mendapatkan radius tangkapan air yang juga dapat di
sesuaikan dengan mekanisme tersebut. Gambar ( i ) adalah model dari
sebuah taman yang telah di tanamkan mekanisme respan dengan CWC
sebagai tangkapan, ( ii ) adalah model sketksa penempatan resapan air
dengan CWC yang telah di sesuaikan. Pada titik central dari FBR diberi
batuan koral yang dapat di buka untuk melakukan maintenance dan pada
titik penangkapan resapan CWC juga diberi batuan dengan penuruan elevasi
10cm kedalam tanah yang diberi batuan sebagai pori masuknya air.
C. Hasil Pembahasan
Mekanisme FBR dapat di bandingkan hasil resapan dengan mekanisme9
serupa yang telah banyak di jumpai masyarakat umum yaitu biopori, namun
memiliki tingkat resapan dan infiltrasi yang berfungsi lebih siginifikan.
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No

Nama

Jarak

Tinggi /

Jangkauan

kedalaman

volume

1

Biopori Sedang

30cm

1 meter

2,041L

2

Biopori Besar

50cm

1,5 meter

3,140L

3

FBR Sedang

150cm

1 meter

125L

4

FBR Besar

250 cm

1,5 meter

500L

5

FBR dengan

500cm

1 meter

1000L

750cm

1,5 meter

1500L

CWC Sedang
6

FBR dengan
CWC Besar

Tabel 4.1 Perbedaan Volume Diameter
Biopori dan Flexible Box Recycle

Pada tabel 4.1 Perbedaan Volume Diameter Biopori dan Flexible Box
Recycle menunjukan perbedaan diameter dan volume yang signifikan antara
biopori dan Flexible box recycle yang dimana memiliki pengaruh lebih
terhadap resapan serta daya tampung air dari genangan di atasnya, oleh
karena itu akan membuat FBR memiliki fungsi lebih untuk daya resapan air
kedalam tanah.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Catchment Water Component (CWC) sebagai penangkap genangan air dalam
Flexible Box Recycle (FBR) mekanisme buatan serta rancangan hasil dari
pemikiran dan buah inovatif sebuah pembelajaran yang memiliki daya guna dalam
meresapkan air kedalam tanah serta mendaur ulang limbah cair rumah tangga yang
menjadikan teknologi tepat guna mendaur ulang serta memiliki dampak yang
berkelanjutan terhadap kondisi biota drainase dan konsentrasi air di dalam tanah,
juga mengatasi kesulitan air ketika kemarau dengan resapan air kedalam tanah.
Harapanya mekanisme ini memiliki penelitian lebih intensif secara kualitatif
maupun secara kuantitatif untuk mendapatkan kesempurnaan dari tekonologi tepat
10
guna yang memiliki dampak mengenai lingkungan yang positif dan berkelanjutan.
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INOVASI ALAT MAINTENANCE PETERNAKAN IKAN DALAM
MENGATASI KRISIS AIR
QOLBI LUTFIANSYAH SUFIANA
BAMBANG PRIAMBADHA
DHAFIN QINTARA NURIMABA

ABSTRAK
Berawal dari mengamati kondisi lingkungan sekitar saat ini yang kondisinya
mengalami penurunan secara berkala, terutama pada kondisi air yang mana pada
saat kemarau mengalami penurunan namun pada saat musim penghujan sebaliknya
bahkan terjadi genangan yang cukup serius. Kondisi ini berdampak pada sektor
lainya yang menunjang suatu kegiatan seperti pertanian, peternakan, hingga
kebutuhan masyarakat.
Mengingat air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua
bentuk kehidupan yang diketahui saat ini di bumi, Kodoatie (2010). Sektor
iv
peternakan adalah salah satu dari beberapa
yang menggunakan air sebagai

komponen utama, contohnya seperti peternakan ikan yang setiap waktunya
menggunakan air sebagai media utama, namun melihat kondisi saat ini dimana
ketersediaan air semakin berkurang seiring berjalannya waktu dan sangat terasa
ketika musim kemarau tiba. Karena demikian kompleksnya isu dan masalah dalam
pengelolaan sumber daya air maka banyak disiplin yang terlibat baik langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan solusi dari isu dan masalah tersebut.
Kodoatie (2010)
Oleh karena itu dalam karya tulis ilmiah ini penulis mengangkat judul “ Inovasi
Alat Maintenance Peternakan Ikan Dalam Mengatasi Krisis Air” dengan tujuan
untuk menanggulangi masalah kekurangan air menggunakan sistem recycle atau
daur ulang air yang ada untuk digunakan kembali, penggunaan metode filtrasi yang
di rancang dengan menggunakan sistem clalifier tabung dan sirkulasi yang mudah
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dalam pemeliharaan dan memiliki redusi sangat sedikit, juga dapat dimanfaatkan
kembali sebagai pupuk, dan tentu dengan biaya terjangkau.
Diharapkan sistem ini dapat membantu mengatasi ketersediaan air untuk
peternakan ikan dengan memanfaatkan air seadanya, sistem ini dapat bermanfaat
bagi lingkungan terutama air pada musim kemarau.
Kata kunci : Air, Peternakan, Kondisi, Sistem, Daur ulang.

v

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi
semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi ( Kodoatie
2010). Semua bentuk kehidupan tidak luput dari air, suatu hal yang komplek
air menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh setelah lingkungan. Di
berbagai daerah Indonesia air menjadi suatu hal yang langka atau sulit di
jumpai pada waktu tertentu, ini merupakan suatu pembuktian bahwa air adalah
hal yang penting bagi semua mahluk hidup.
Indonesia sangat beruntung karena negara maritim, artinya memiliki
wilayah perairan laut yang cukup luas, Namun kondisi ini berbeda dengan
daratan pada masa kini, dalam sisi lain Indonesia masih memiliki persoalan
pada bidang ketersediaan air, terutama di daratan, terlihat dari beberapa daerah
yang tidak dapat merasakan air di waktu–waktu tertentu karena kondisi musim
dan struktur tanah yang berbeda, juga masalah kelebihan air ketika musim
penghujan tiba yang menyebabkan genangan air atau juga sering disebut banjir.
Hal ini terjadi karena telah menurunya area tangkapan air di hulu sungai jugai
banyaknya alih fungsi lahan.
Air memiliki peranan penting pada penyediaan pangan, Pangan adalah
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah, yang diperuntukan bagi konsumen manusia, termasuk
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bahan tambahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan
pembuatan makanan atau minuman. Diana (2013) dalam upaya penyediaan
pangan tentunya tidak luput dari ketersediaan air sebagai komponen terpenting
di dalamnya, terlihat juga pada pertanian yang menggunakan air sebagai
komponen utama setelah tanah, peternakan atau budidaya ikan yang
mengutamakan air sebagai bahan dari budidayanya.
Budidaya ikan adalah salah satu sektor penyedia pangan terbesar di
indonesia yang memenuhi kebutuhan hingga saat ini, oleh karena itu
ketersediaan air untuk bahan budidaya menjadi salah satu faktor yang harus
diutamakan dalam perananya. Sektor peternakan ikan akan mengalami
penurunan beriringan dengan menurunya ketersediaan air, terutama pada air
darat. Perlunya teknologi dan inovasi untuk memberikan solusi mengenai1
ketersediaan air, salah satu teknologi nya merupakan daur ulang yang
dilakukan pada air dipeternakan ikan seperti yang akan dijabarkan pada karya
tulis ini.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini merancu kedalam beberapa objek dan tentu memiliki
keutamaan dalam hal yang diteliti, perumusan tersebut megacu kepada :
1. Apakah ketersediaan air dapat di pelihara?
2. Bagaimana cara memelihara ketersediaan air?
3. Apakah ketersediaan air berpengaruh kepada ketersediaan pangan?
4. Apakah ketersediaan air berpengaruh kepada ketahanan tanah dan
lingkugan ?
C. Tujuan dan Manfaat
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatasi krisis air dalam peternakan
ikan dalam pemenuhan sektor pangan di Indonesia, terutama dalam musim
tertentu yang sangat kekurangan dalam kondisi tertentu agar pemenuhan sektor
pangan dalam peternakan ikan terus terpenuhi. Selain itu manfaat dari alat dari
penelitian ini adalah sebagai peningkatan ketahanan tanah dan lingkungan
sebagai sarana utama manusia dalam melaksanakan kegiatan.
BAB II
METODOLOGI
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A. Tinjauan Pustaka
1. Air, Pangan dan Peternakan Ikan
a) Air
Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua
bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini dibumi, tetapi tidak
di planet lain dalam Sistem Tata Surya dan menutupi hampir 71%
permukaan di bumi (http://id.wikipedia.org/wiki/air, 2009; Matthews,
2005). Wujudnya bisa berupa cairan, es (padat) dan Uap/ gas. Dengan
kata lain karena air, maka Bumi menjadi satu-satunya planet dalam
Tata Surya yang memiliki kehidupan (Parker,2007) dalam (Kodoatie,
2010)
b) Pangan

2

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagi
makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan
tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan dan pembuatan makan atau minuman.
(http://biotekn.blogspot.co.id/2013/04/definisi-pangan.html?m=1).
c) Peternakan Ikan
Peternakan Ikan atau Budidaya Ikan adalah salah satu bentuk
budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau
ruang tertutup, biasanya untung menghasilka bahan pangan, ikan hias,
dan rekreasi (pemancingan). Ikan hias yang paling banyak
dibudidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, dan tilapia (sejenis ikan
nila). (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_ikan).
2. Peran Air pada Peternakan Ikan.
Air merupakan komponen penting dalam peternakan ikan mengingat
bahwa budidaya ikan atau ikan hidup dalam air, namun ketersediaan
peternakan ikan bergantung kepada ketersediaan air.
3. Ketersediaan Air.
Ketersediaan air permukaan tidak hanya pada sungai, danau, waduk,
rawa dll., tetapi juga pada lapisan vadose zone yaitu daerah antara
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permukaan sampai muka air tanah bebas (unconfined aquifer) proses
masuknya run-off

hujan kedalam tanah adalah melalui infiltrasi dan

perkolasi, yang kemudian menjadi air tanah. Kodoatie (2010).
B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan
penelitian, dengan memperhatikan beberapa metode. Metode yang dipilih
untuk melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kualitatif.
Dalam mengumpulkan data yang berhasil dikumpulkan adalah jenis3
data kulalitatif berupa catatan lapangan, gambar, teknik seluruhnya
diperuntukan untuk mendapatkan kesan keseluruhan. Tatang Apendi
(2010).
2. Metode Penelitian Literature.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode literature dimana
penulis menuangkan kajian dengan hasil membaca dari berbagai referensi
berbentuk buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. Tatang
Apendi (2010).
3. Metode Penelitian Rancang Bangun.
Metode rancang bangun di gunakan penulis sebagai media desain dari
untuk membuat suatu alat dengan mempertimbangkan dari hasil membaca
dan menganalisis hingga mendapatkan suatu hipotesa untuk di buat dalam
bentuk rancangan.
Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil
analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemograman untuk
mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem di
implementasikan. (Pressman 2009)
Bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun
mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara kesluruhan.
(Pressman 2009)
4. Metode Purwarupa atau Prototype
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Purwarupa adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah
entitas dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat

sebelum

dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum
dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
(https://id.m.wikipedia/org/wiki/purwarupa )
5. Metode Penelitian Eksperimen.
Metode eksperimen ( percobaan ) adalah suatu tuntutan dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu
produk yang dapat dinikmati masyarakat secara aman dan dalam
pembelajaran melibatkan siswa dengan mengalami dan membuktikan
sendiri proses dan hasil percobaan itu, Sumantri (1999:157)

4

BAB III
i

ANALISA dan PEMBAHASAN
A. Analisa
Analisa penelitian ini adalah efiktifitas pemanfaatan air sedanya dengan
daur ulang menggunakan mekanisme filtrasi untuk memenuhi kebutuhan pada
peternakan atau budidaya ikan yang mengalami krisis air.
B. Pembahasan
1. Mekanisme dan Rancangan
Konsep daur ulang air diterapkan dalam peternakan atau budidaya
untuk menanggulangi masalah krisis air. Dengan menggunakan sebuah
filter tabung yang di rancang sedemekian rupa guna mengolah air agar
dapat kembali menjadi air budidaya ikan. Pengolahan ini akan bermanfaat
untuk mengurangi masalah ketersediaan air terutama pada musim
kemarau. Berikut rancangan Filter Tabung.
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Tutup Filter
Air keluar
Air Masuk

Tabung Filter

Dudukan Filter

Gambar 3.1 Tampak Luar
Tabung Filter

Tabung filtrasi di rancang sedemekian rupa agar mendapatkan bentuk
efektif, efisien dan ekonomis, juga di buat dengan mudah dalam
pembersihan. Pada gambar 3.1 memperlihatkan bentuk luar yang dimana
air masuk melalui pipa sebelah kanan pada gambar dan keluar pada kanan
di gambar. Sepintas terlihat seperti filter tabung biasa yang mudah di 5
peroleh di berbagai tempat atau penjual. Namun filter ini di rancang dalam i
konstruksi struktur dalam dan mekanisme yang berbeda dengan filter pada
umumnya. Filter tabung ini memiliki perbedaan pada area penyaringan
yang lebih bekerja juga memiliki tingkat keawetan yang cukup signifikan
karena media yang di rancangnya.
Tutup tabung
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Tabung pertama

Air Bersih

Tabung kedua
Karbon
Air keluar
Pasir aktif
Membran
Polymer
zeolite
Membran
Polymer
Clalifier
Sedimentasi
Gambar 3.2 Detail
dalam Filter

Komponen dalam filter memuat beberapa media penyaring yang telah
di perhitungkan mengenai tingkat kerapatan sesuai data yang diperoleh,
pengguaan filtrasi anti gravitasi atau melawan gravitasi berguna untuk
menyempurnakan sedimentasi pada clalifier, juga penggunaan media
membran polymer untuk filtrasi utama dalam filter tabung yang berperan
sebagai penyaring kotoran. Gambar 3.2 Detail dalam Filter memberikan
gambaran komponen dalam filter seperti:
1) Membran Polymer
2) Pasir aktif
3) Clalifier Sedimentasi
4) Karbon
5) Zeolite

6

6) Saluran air bersih

i

7) Kran pembuang
8) Kran tabung luar
9) Kran tabung dalam
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Media didapatkan dari hasil literatur beberapa jurnal dan buku untuk
menjadi suatu acuan dan perancangan agar mendapat model dan material
yang efektif. Pengolahan dimulai dengan masuknya air dari saluran pipa
sebelah kiri dan keluar dari pipa sebalah kanan. Dan melewati Membran
Polymer sebagai media utama penyaring yang memiliki kerapatan sangat
tinggi hingga mampu menahan tanah lempung yang memiliki kerapatan
0,000024 micron (Kodoatie 2010). Air melaju ke bawah melewati tabung
pertama dan akan terbagi kedalam Clalifier dan tabung kedua sebagai
media filtrasi, pada Clalifier terjadi pengendapan sedimen yang menahan
agar material yang tembus menjadi Flokuasi di dalam Clalifier, ini
memiliki manfaat yang efisien dalam mengurangi tingkat kejernihan air.
Air yang melaju ke atas dengan dorongan anti gravitasi akan di saring
melalui beberapa media seperti Membran Polymer, Pasir Aktif, Zeolite
dan arang karbon, masing masing komponen memiliki fungsi yang
berbeda seperti, Penahan media batuan atau pasir lembut seperti lempung,
menghilangkan bau, dan menghilangkan warna pada air. Proses masuk
hingga keluarnya air dapat dilihat pada gambar 3.3 Proses Penyaringan.

7
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Air keluar
Air masuk
Penyaringan

Penyaringan
Membran, pasir,
zeolit dan
karbon

Membran

Air masuk ke
clalifier

Sedimentasi
Clalifier

Gambar 3.3 Proses Penyaringan

2. Pembuatan dalam Purwarupa
Pembuatan alat dalam sekali lebih kecil untuk memberikan gambaran
dan contoh sebelum dibuat dalam skala sebenarnya sebgai bahan untuk
penyempurnaan dalam melakukan perancangan.
1) Alat dan Bahan.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NAMA
PIPA
PIPA
PIPA
PIPA
PIPA
DOP
DOP
DOP
PLOKSOP
PLOKSOP
PASIR AKTIF
ZEOLITE
ARANG KARBON
MEMBRAN POLYMER
BOR TANGAN

DIAMETER
4”
3”
2”
1”
½”
4”
3”
1”
3”-2”
2”-1”
Kg
Kg
Kg
1x3
5mm
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JUMLAH
1 meter
1 meter
0,5 meter
0,3 meter
0,3 meter
2
1
1
1
1
0,3 Kg
0,3 Kg
0,3 Kg
3 meter
1 buah

439

8

16
18
19

GERGAJI PIPA
LEM TEMBAK
LEM PIPA

30cm
-

1 buah
5 buah
2 buah

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

2) Langkah Pembuatan
a) Pertama dengan mempersiapkan segala alat dan bahan.
b) Kedua, lakukan pemotongan pipa 4” sepanjang 1 meter.
c) ketiga, memotong pipa 3” sepanjang 0,7 meter.
d) Keempat, pemasangan ploksop 3”-2” dan 2”-1”.
e) Kelima, lakukan pemboran sekeliling ploksop 3”-2” dengan bor
5mm.
f) Keenam, ploksop terpasang, pasangkan pipa 1” dan beri tutup
dop.
g) Ketujuh, Lakukan Pemasangan dop 4” dan bor dengan ukuran 3”.
h) Kedelapan, Pasangkan Membran dengan Lem tembak di
sekitaran Pipa 3” luar dan 4” bagian dalam.
i) Kesembilan, masukan media filtrasi dengan susunan, 10 cm
membran, 15 cm pasir aktif, 5 cm membran, 15 cm Zeolite, 5 cm
membran, 15 cm carbon dan 10 cm membran.
j) Langkah kesepuluh, Pasangkan dop 3” pada pipa 3”.
k) Kesebelas, Masukan pipa 3” yang telah diberi media filtrasi
kedalam Pipa 4” dan beri dop pada pipa 4”
l) Keduabelas, Lakukan Pemboran pada titik 20 cm dari pipa 4” kiri
dan kanan.
m) Langkah terakhir, lakukan pengeleman keseluruh media
penghubung agar mencegah kebocoran.
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9

Gambar 3.4 Purwarupa

Purwarupa filter tabung dalam skala lebih kecil terhilat seperti pada
Gambar 3.4 Purwarupa, dengan beberapa rangkaian proses
pembuatan.

Gambar 3.5 Membran Polymer
dan Pemboran Ploksop

Gambar 3.6 Pemasangan
Ploksop Bor 3”- 2”
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Gambar 3.7 Pemotongan pipa
4” dan Pemasangan
Ploksop 3” - 2”

Gambar 3.8 Pemasangan media
Filtrasi Pada Tabung Pipa.

3. Eksperimen Alat.
Eksperimen alat dilakukan untuk menguji alat untuk membuktikan
hipotesa yang diberikan penulis, eksperimen dilakukan di lingkungan
SMAN 27 Bandung pada kolam ternak lele yang terdapat di halaman
sekolah.

Gambar 3.9 Lokasi Eksperimen
Peternakan lele SMAN 27
Bandung
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1) Air Baku
Air Baku untuk olahan di ambil dari peternakan lele dilingkungan
SMAN 27 Bandung yang memiliki Karakteristik seperti Berikut :
NO
1
2
3

KARAKTER AIR
BERBAU
BERASA
BERWARNA

PEKAT
√

SAMAR TIDAK
√

√

Tabel 3.2 Karakteristik Air
Baku

Seperti terlihat pada gambar 3.10 Kondisi Air Baku yang
digunakan untuk melakukan eksperimen memiliki Rasa, Warna dan
Bau yang cukup pekat. Kondisi air yang seperti ini menyebakan tidak
efektifnya pertumbuhan ikan lele kolam tersebut, ditambah tidak
adanya sirkulasi yang memberikan oksigen pada air. Pengambilan air
dilakuka untuk menjadi bahan uji Filter yang telah dibuat.

Gambar 3.10 Kondisi Air Baku

2) Proses Penyaringan
Proses penyaringan Menggunakan Filter Tabung yang telah di buat
dalam bentuk purwarupa dan diujikan menggunakan air baku dari
peternakan ikan lele, dengan penggunaan metode sirkulasi filter akan
bekerja secara efektif dan memberikan hasil yang cukup signifikan
dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 Proses
Penyaringan dan Sirkulasi
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Gambar 3.11 Proses
Penyaringan dan Sirkulasi

Proses penyaringan dilakukan dalam kurun waktu 45 menit dan
memperoleh air yang cukup bersih dan layak untuk digunakan
kembali, dapat dilihat pada Gambar 3.12 Hasil Air Penyaringan.
Penggunaan filter tabung ini efektif untuk di implementasikan di
peternakan ikan karena mudah dalam perawatan serta hasil yang dapat
terlihat dengan jelas, juga tidak mengurangi kadar oksigen karena
menggunakan sistem sirkulasi.

(i)

( ii )

( iii )

( iv )

Gambar 3.12 Hasil Air
Penyaringan

Hasil Air penayaringan di ambil dari Air baku Gambar (i) Air baku,
gambar (ii) air hasil penyaringan setelah 10 menit, gambar (iii) air
hasil Penyaringan setelah 25 menit dan gambar (iv) air hasil
penyaringan setelah 45 menit. Hasil yang signifikan dengan sirkulasi
membuktikan bahwa proses penyaringan pada Filter Tabung bekerja
cukup baik.
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3) Hasil Pengamatan
Data hasil pengamatan menggunakan seberapa jernih air yang
dihasilkan dan menentukan secara fisik, data yang didapatkan sebagai
berikut :
a) Air Baku
NO
1
2
3

KARAKTER AIR
BERBAU
BERASA
BERWARNA

PEKAT
√

SAMAR TIDAK
√

√

Tabel 3.3 Karakteristik Air
Baku

b) Air Hasil Penyaringan selama 10 menit
NO
1
2
3

KARAKTER AIR
BERBAU
BERASA
BERWARNA

PEKAT
√

SAMAR TIDAK
√
√

Tabel 3.4 Karakteristik Air
Penyaringan 10 menit

c) Air Hasil Penyaringan selama 20 menit
NO
1
2
3

KARAKTER AIR
BERBAU
BERASA
BERWARNA

PEKAT

SAMAR TIDAK
√
√
√

Tabel 3.5 Karakteristik Air
Penyaringan 20 menit

d) Air Hasil Penyaringan selama 45 menit
NO
1
2
3

KARAKTER AIR
BERBAU
BERASA
BERWARNA

PEKAT

SAMAR TIDAK
√
√
√

Tabel 3.6 Karakteristik Air
Penyaringan 45 menit

Hasil dari penyaringan dan sirkulasi menunjukan penurunan kadar
air baku menjadi bersih dengan signifikan dalam waktu 45 menit, hal
ini membuktikan hipotesa bahwa air peternakan ikan atau budidaya
dapat di gunakan kembali. Dan juga menghemat penggunaan air tanah
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yang umumnya dilakukan para peternak ikan. Mekanisme kerja alat
ini sangat cocok di implementasikan pada peternakan ikan yang
kekurangan air pada saat musim kemarau agar tidak terganggunya
proses perkembangbiakan air karen kurangnya pasokan.
BAB IV
KESIMPULAN DAN PENUTUP
Inovasi Alat Maintenance Peternakan Ikan memiliki pengaruh yang cukup
signifikan ditambah dengan mekanismenya yang menggunakan sistem daur ulang,
pemanfaatan kembali air yang ada untuk digunakan sebagai bahan baku budidaya
ikan membuat tidak khawatir saat musim kemarau tiba dan tidak sulit untuk
mencari air, hal ini akan berpengaruh kepada ketersediaan pangan, ketahanan tanah
karena megurangi penggunaan air tanah juga mempertahankan produksi pangan
hingga meberi kesetabilan ekonomi.
Pembelajaran dan bimbingan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
menyempurnakan dalam pembuatan alat ini, oleh karena itu terima kasih penulis
curahkan, juga harapan kepada berbagai pihak agar menjadi suatu pembelajaran
dalam membuat karya tulis.
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ABSTRACT
Kajian Tentang Al Qur’an Sesuai dengan namanya, Al Qur’an adalah kitab suci yang menjadi
bacaan bagi manusia untuk memperoleh petunjuk-petunjuk Tuhan. Diyakini bagi orang-orang
yang beriman bahwa Al Qur’an, seperti dikatakan Tuhan sendiri, meliputi segala sesuatu.
Maksudnya, Al Qur’an memberikan dasardasar etik untuk semua persoalan yang dibutuhkan
dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Dengan dasar-dasar itu, orang-orang mukmin
menjadikannya sebagai landasan hidup, dan mengembangkan pesanpesannya untuk keperluankeperluan hukum praktis. Namun, sebagian ulama memasukkan hasil ijtihad sebagai sumber Islam
setelah Al Qur’an dan Al Sunnah. Al Qur’an secara harfiah berarti bacaan, Allah berfirman:
ُعلَ ْينَا َج ْمعَهُ َوقُ ْرآنَه
َ إِ َّن
Artinya : “Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya.” QS. Al Qiyamah: 17-18.10
Sedangkan secara terminologis, Al Qur’an didefinisikan sebagai “firman `Allah SWT yang
diwahyukan kepada rasul terakhir, Muhammad saw. sebagai mu’jizat, untuk manusia yang disuruh
mempelajarinya”.
Al Qur’an sebagai firman Allah berarti seluruh isinya mutlak dari kalam Allah yang
absolut. Sebagai kalam Allah yang absolut, Al Qur’an tidak bisa dimasuki unsur kalam manusia
yang relatif. Maka keberadaannya akan tetap terjaga sebagaimana hal ini telah dijanjikan oleh
Allah sendiri. AlQur’an diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas
30 juz, 114 surat (dimulai dari surat al Fatihah sampai al Nas), dan 6240 ayat.11 Secara garis besar
Al Qur’an diturunkan di dua tempat. Pertama di Makkah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah,
ayat-ayat ini disebut ayat-ayat Makkiyah. Kedua, di Madinah atau sesudah Nabi hijrah ke
Madinah. Ayatayat ini disebutayat-ayat Madaniyah. Secara global isi Al Qur’an tercermin dalam
Al Fatihah.
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BAB II
ISI
A. Pengertian Al-Qur’an
Al Qur’an merupakan satu-satunya kitab Allah yang paling mampu bertahan keberadaanya,
keontetikan isi maupun teksteksnya. Dan demikian Al Qur’an telah terbukti setelah lima belas
abad masih utuh, aktual, semakin menarik, dan tidak pernah kering untuk dikaji. Isi dan sastranya
yang tinggi tidak pernah tertandingi oleh siapapun dan kapanpun. Al Qur’an al karim yang terdiri
dari 114 surah dan susunannya di tentukanoleh Allah SWT. dengan cara tawfiqi, tidak
menggunakan metode sebagaimana metode-metode penyusunan buku-buku ilmiah yang
membahas satu masalah, selalu menggunakan metode tertentu dan dibagi dalam bab-bab dan
pasal-pasal. Metode ini tidak terdapat di dalam Al qur’an Al Karim, yang di dalamnya banyak
persoalan induk yang silih berganti diterangkan.
1. Pengertian Al Qur’an Ada beberapa pengertian mengenai Al Qur’an, antara lain yaitu:
a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian Al Qur’an adalah firmanfirman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan perantara malaikat
Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi
umat manusia.
b. Menurut Departemen Agama “Al Qur’an dan Terjemahnya” memberi pengertian
bahwa, Al Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan
(diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw dan membacanya merupakan ibadah.
2. Adab-adab membaca Al Qur’an Sudah seharusnya orang-orang yang membaca Al Qur’an
supaya memperhatikan adab-adab membaca Al Qur’an, karena dalam suatu syair disebutkan
bahwa “Seseorang yang tidak beradab akan kehilangan rahmat yang istimewa dari Allah
SWT.” Ringkasnya, dalam adab-adab membaca Al Qur’an benar-benar kita rasakan sebagai
perkataan Allah yang kita sembah, perkataan dari Yang Perkataan-Nya kita cintai dan kita
cari-cari. Al Qur’an adalah perkataan dari Dzat yang kita cintai dan perkataan Hakim Yang
Maha Agung. Untuk itu adab-adab dalam membaca perkataanNya seharusnya kita
perhatikan. Berikut adalah adab-adab membaca Al Qur’an diantaranya, setelah bersiwak dan
berwudhu, hendaknya segera mencari tempat yang agak menyendiri. Dengan penuh
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kerendahan dan ketawadhukan, kita menghadap ke arah kiblat. Kemudian dengan
menghadirkan hati, dengan penuh kekhusyukan, kita membaca Al Qur’an dengan perasaan
seolah-olah sedang mendengarkan bacaan Al Qur’an langsung di depan Allah SWT. Kalau
kita memahami arti dari ayat-ayat Al Qur’an tersebut, hendaklah kita membacanya dengan
penuh tadabbur dan tafakkur. Selain itu, para Alim 19 ulama telah menulis tentang adab
lahiriah dan adab bathiniah dalam membaca Al Qur’an, diantaranya:
a. Adab Lahiriah
1. Dengan penuh rasa hormat, kita duduk menghadap kiblat dengan mempunyai
wudhu.
2. Tidak membaca dengan cepat, tetapi dibaca dengan tajwid dan tartil
3. Berusaha untuk menangis, walaupun terpaksa berpura- pura menangis.
4. Jika dikhawatirkan akan timbul riya’ dihati kita ataupun mengganggu orang lain,
sebaiknya kita baca dengan suara pelan. Kalau tidak, sebaiknya kita baca dengan suara
keras.
5. Bacalah dengan suara yang merdu, karena banyak hadits yang menekankan agar kita
membaca Al Qur’an dengan suara merdu.
b. Adab Batiniah
1. Agungkanlah Al Qur’an sebagai perkataan yang paling tinggi.
2. Masukkan ke dalam hati keAgungan Allah SWT dan kebesaranNya, sama seperti
kalamNya.
3. Hindarkan hati kita dari kebimbangan dan keraguan.
4. Renungkan makna setiap ayat dan bacalah dengan penuh kenikmatan.
5.Telinga kita harus benar-benar ditawajjuhkan , seolah- olah Allah sendiri sedang
berbicara dengan kita, dan kita sedang mendengarkannya.
3. Hukum atau Anjuran Menghafal Al Qur’an Menghafal beberapa ayat Al Qur’an adalah
fardhu ‘ain ( wajib bagi setiap muslim) sebagaimana mengerjakan shalat, sedangkan
menghafal seluruh ayat dalam Al Qur’an adalah fardhu kifayah yakni tidak diwajibkan
kepada setiap individu, cukup sebagian kecil orang saja. Jika tidak ada satu pun seorang
hafizh (penghapal Al Qur’an), maka semua orang Islam bertanggung jawab atas dosa ini.
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Mulla Ali Qari rah.a. meriwayatkan dari Zarkasyi rah.a. “Jika dalam suatu desa atau kota
tidak ada seorang pun yang membaca Al Qur’an maka semua orang di tempat itu berdosa.”
4. Keutamaan Menghafal Al Qur’an Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca AlQur'an, baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah, di antara perintah membaca AlQur`anadalah: firman Allah swt:

ب َربِكَ ۖ ََل ُمبَ ِد َل ِل َك ِل َماتِ ِه َولَ ْن تَ ِجدَ ِم ْن دُونِ ِه ُم ْلتَ َحدًا
ِ ُ َواتْ ُل َما أ
ِ ي إِلَيْكَ ِم ْن ِكتَا
َ وح
Artinya : “Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (Al Quran).
Tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat
menemukan tempat berlindung selain dari pada-Nya.” QS. Al-Kahfi:27
Metode Menghafal Al Qur’an Mempelajari Al Qur’an merupakan kewajiban bagi setiap
muslim. Mempelajari Al Qur’an akan menempatkan manusia pada predikat mulia, karena
dengan mempelajari Al Qur’an manusia akan memiliki pola pemikiran, pandangan hidup, sikap
dan perbuatan yang berpedoman pada kandungan Al Qur’an yang dipelajarinya.
Predikat sebagai sebaik-baik manusia bagi yang mempelajari Al Qur’an (siswa) dan orangorang yang mengajarkan (guru), melahirkan institusi sosial dan sekaligus perangkat budaya dalam
bentuk lembagalembaga pendidikan, kelompok-kelompok kajian, dan berbagai kegiatan
individual untuk mengajarkan Al Qur’an. Di dalam kamus besar bahasa indonesia ditegaskan
bahwa metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar
tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan
pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Khusus didalam menghafal
Al Qur’an berbagai metode telah dikembangkan oleh para ulama dan umat islam. Di dalam bukubuku yang mengupas tentang cara praktis menghafal Al Qur’an, seperti tentang Pembinaan
Tahfidzul Qur’an yang ditulis oleh H.A Muhaimin Zen, kemudian buku yang menyajikan langkahlangkah praktis di dalam menghafal Al Qur’an tanpa menyebut nama metode tersebut seperti buku
Ta’lim muta’alim yang ditulis oleh Syaikh Az Zarmuji.
Seperti yang dikatakan Syaikh Az-Zarmuji di dalam bukunya Ta’lim Muta’alim yang
diterbitkan oleh Mutiara Ilmu Surabaya Tahun 1995, mengupas tentang cara menghafal Al Qur’an
di pesantren. Di dalam buku tersebut ditegaskan bahwa didalam menghafal Al Qur’an pada
dasarnya yang terpenting adalah minat yang besar dalam diri seorang santri, didukung oleh
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keaktifan santri dan ustadz, nyai atau kyainya dalam proses kegiatan menghafal. Cara praktis yang
digunakan dalam menghafal Al Qur’an yaitu,
a) strategi pengulangan ganda, dimana dalam hal ini penghafalan harus dilakukan berulangulang karena pada dasarnya ayat-ayat Al Qur’an itu meskipun sudah dihafal tetapi cepat juga
hilangnya,
b) tidak beralih pada ayat-ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafalkan benar-benar
telah hafal,
c) menghafal urutan-urutan ayat dalam satu kesatuan jumlah, dimana untuk mempermudah
proses pelaksanaannya memakai Al Qur’an pojok atau Al Qur’an khusus yang setiap akhir
halamannya tepat pada akhir ayat,
d) menggunakan satu jenis mushaf, karena bila berganti-ganti mushaf yang digunakan akan
membingungkan pola hafalan,
e) memahami pengertian ayatayat yang dihafalkannya, misal kisah atau asbabun nuzul,
f) memperhatikan ayat-ayat yang serupa, hal ini dikarenakan lafadz dan susunan/ struktur
bahasa diantara ayat-ayat Al Qur’an banyak terdapat kemiripan sehingga bilamana tidak teliti
dan tidak memperhatikan maka akan mendapat kesulitan atau keliru pada ayat lain yang hampir
sama,
g) disetorkan kepada seorang pengampu baik untuk menambah setoran hafalan baru atau untuk
mengulang kembali ayat-ayat yang telah disetorkannya. Menghafal Al-Qur’an dengan sistem
setoran kepada seorang pengampu akan memberikan hasil yang lebih baik dobanding dengan
menghafal sendiri. Selain itu di dalam tafsir Al Misbah yang diterbitkan oleh Lentera Hati tahun
2002, Quraish Shihab menyatakan bahwa proses turunnya ayatayat Al Qur’an yang sebenarnya
juga merupakan metode yang telah dicontohkan oleh Allah SWT. Allah SWT mempermudah
pemahaman dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an dengan cara:
1. menurunkannya sedikit demi sedikit.
2. mengulang-ulangi uraiannya.
3. memeberikan serangkaian contoh dan perumpamaan menyangkut hal-hal yang abstrak
dengan sesuatu yang kasat indrawi.
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4. pemilihan bahasa yang paling kaya kosakatanya serta mudah diucapkan dan dipahami,
populer, terasa indah oleh kalbu yang mendengarnya lagi sesuai dengan nalar fitrah
manusia agar tidak timbul kerancauan dalam memahami pesannya. Dari berbagai kajian
tersebut dapat disimpulkan bahwa metode menghafal Al Qur’an yang dikembangkan umat
Islam sangat beragam antara lain adalah metode tahfidz, metode wahdah, metode kitabah,
metode gabungan tahfidz dan wahdah, metode jama’, metode talaqqi, dan metode takrir.
Disamping itu masih ada metode sorogan berasal dari kata Sorog (jawa) yang berarti
menyodorkan kitab kedepan kyai atau asistennya.
Untuk memperjelas beberapa konsep dasar dari metode-metode tersebut akan diuraikan sebagai
berikut.
a. Metode Tahfidz Metode tahfidz adalah sebuah metode menghafal Al Qur’an yang pada
intinya dimulai dengan kontrak kesanggupan menghafal dari seorang santri/ murid kepada
seorang guru pembimbing. Kemudian ia membaca dan menghafalkan sendiri materi
hafalannya, dan setelah ia yakin benar-benar hafal maka menyodorkan hafalan kehadapan
guru pembimbing. Jika guru pembimbing telah menyatakan bahwa ia telah lulus maka
santri/ murid mengajukan kontrak kesanggupan lagi untuk hari berikutnya, demikian
seterusnya. Di dalam metode ini seorang santri/ murid bebas memilih tempat untuk
menghafal tetapi masih di area lembaga pendidikan. Uji kemampuan hafalan berlangsung
secara otomatis bersamaan dengan proses pembelajaran. Metode Wahdah Metode wahdah
yaitu metode menghafal ayat per ayat yang dimana setiap ayat dibaca sepuluh kali atau
lebih (mengulang-ulang), sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam bayangan
dalam benak santri/ murid. Setelah santri/ murid benar-benar hafal barulah dilanjutkan
pada ayat-ayat berikutnya dengan cara yang sama, demikian seterusnya dan jika telah
mencapai satu halaman Al Qur’an atau satu ruku’ maka dihafal ulang berkali-kali hingga
lancar.
b. Metode Sorogan Metode sorogan adalah sebuah sistem belajar dimana santri maju satu
persatu untuk membaca dan menguraikan isi kitab atau Al Qur’an dihadapan seorang guru
atau kyai. Hasbullah menyebut sorogan sebagai cara mengajar per kepala, yaiitu setiap
santri mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran secara langsung dari
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kyai.. Metode Muraja’ah Metode Muraja’ah adalah mengulang-ngulang hafalan dan harus
dipahami sebagai satu paket yang tidak terpisahkan dari kegiatan menghafal.
c. Kajian Tentang Kecerdasan Spiritual Pada masa kini orang mulai mengenal istilah
kecerdasan disamping kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, yaitu kecerdasan
spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan yang mampu memfungsikan kecerdasan
intelektual dan kecerdasan emosi secara efektif dan kecerdasan spiritual merupakan
kecerdasan tertinggi.sebelum membahas tentang kecerdasan spiritual, terlebih dahulu
penulis paparkan arti dari kata “kecerdasan” dan kata “spiritual”. Feldam mendefinisikan
kecerdasan sebagai kemampuan memahami dunia, berfikir secara rasional, dan
menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan.
Henmon menyatakan bahwa kecerdasan merupakan daya atau kemampuan untuk
memahami. Sedangkan menurut Weschler kecerdasan adalah totalitas kemampuan
seseorang, untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional, serta
menghadapi lingkungan dengan efektif. Kemudian kata “spiritual” sendiri berasal dari
kata spirit yang berarti roh. Kata ini berasal dari bahasa latin, yakni spiritus, yang berarti
bernafas. Selain itu, kata spiritus dapat mengandung arti bentuk alcohol yang dimurnikan.
Dengan demikian, spiritual dapat diartikan sesuatu yang murni. Spiritual juga berarti
segala sesuatu di luar tubuh fisik, termasuk fikiran, perasaan, dan karakter. Zohar dan
Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan
memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku
dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk
menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan
yang lain.
Ary Ginanjar Agustian menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah suatu kemampuan
untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkahlangkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yangm seutuhnya (hanif) dan
memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik) serta berprinsip “hanya karena Tuhan”.
Ary Ginanjar Agustian menekankan bahwa kecerdasan spiritual adalah perilaku atau
kegiatan yang kita lakukan merupakan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian,
kecerdasan spiritual menurut Ary Ginanjar Agustian, haruslah disandarkan kepada Tuhan
dalam segala aktivitas kehidupan untuk mendapatkan suasana ibadah dalam aktivitas
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manusia. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual
adalah kecerdasan yang membangun manusia secara utuh untuk menghadapi dan
memecahkan persoalanmakna hidup untuk menilai bahwa tindakan yang dilakukan atau
jalan hidup individu lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual adalah:
a. Sel saraf otak Otak menjadi jembatan antara kehidupan bathin dan lahiriah kita. Ia
mampu menjalankan semua ini karena bersifat komplek, luwes, adaptif dan mampu
mengorganisasikan diri.
b. Titik Tuhan (God spot) Dalam penelitian Rama Chandra menemukan adanya bagian
dalam otak, yaitu lobus temporal yang meningkat ketika pengalaman religious atau
spiritual berlangsung. Dia menyebutnya sebagai titik Tuhan atau God Spot. Titik Tuhan
memainkan peran biologis yang menentukan dalam pengalaman spiritual. Namun
demikian, titik Tuhan bukan merupakan syarat mutlak dalam kecerdasan spiritual. Perlu
adanya integrasi antara seluruh bagian otak, seluruh aspek dari dan seluruh segi
kehidupan.45 Menurut Syamsu Yusuf, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
perkembangan spiritual anak, yaitu:
1. Faktor Pembawaan (internal) Sejak lahir setiap manusia sudah dibekali dengan akal dan
kepercayaan terhadap suatu zat yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan atau
kemudhorotan seperti yang telah difirmankan Allah SWT, dalam Q.S Ar Rum: 30
ْ ِين َحنِيفًا ۚ ف
َ ََّللا الَّتِي ف
اس ََل
ِ ََّللا ۚ َٰذَلِك
ِ َّالدينُ ْالقَيِ ُم َو َٰلَك َِّن أ َ ْكث َ َر الن
ِ َّ ق
ِ َّ َِط َرت
َ اس
َ ط َر ال َّن
ِ علَ ْي َها ۚ ََل ت َ ْبدِيلَ ِلخ َْل
ِ فَأَقِ ْم َو ْج َهكَ لِلد
َيَ ْعلَ ُمون
Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam), (sesuai)
fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada
perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.
Fitrah Allah, maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama
yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragaam tauhid, maka hal itu tidaklah wajar.
Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.
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2. Faktor Lingkungan (eksternal) Disini yang dimaksud menurut Syamsu Yusuf, yaitu keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Adanya keserasian antara keluarga, sekolah, dan masyarakat akan dapat
memberikan dampak positif bagi anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan dalam diri
anak. Adapun penjelasan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi
setiap anak. Tentunya dalam hal ini orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jwab
dalam menumbuhkembangkan kecerdasan beragam pada anak. Peran orang tua dibebankan
tanggungjawab untuk membimbing potensi kesadaran beragaam dan pengalaman agama
dalam diri anak-anak secara nyata dan benar.
b. Lingkungan sekolah Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak-anak
setelah keluarga. Karena hampir setengah hari anak menghabiskan waktunya bersama teman
dan gurunya di sekolah. Tentunya segala sesuatu yang ada di sekolah akan menjadi model
anak untuk ditiru.
c. Lingkungan masyarakat Selain faktor keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga
turut mempengaruhi perkembangan kecerdasan spiritual pada anak. Lingkungan masyarakat
yang dimaksud meliputi lingkungan rumah sekitar tempat bermain, televise, serta media
cetak seperti buku cerita maupun komik yang paling banyak digemari oleh anak-anak.
Menurut Syamsu Yusuf, lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial
dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau
kesadaran beragama individu. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi kecerdasan spiritual anak, dari faktor internal pembawaan anak, sedangkan
faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.Agustian juga menyatakan ada
6 prinsip dalam kecerdasan spiritual berdasarkan rukun iman, yaitu:
a. Prinsip bintang berdasarkan iman kepada Allah SWT. Yaitu kepercayaan atau keimanan
kepada Allah SWT. Semua tindakan hanya untuk Allah SWT, tidak mengharap pamrih dari
orang lain dan melakukannya sendiri.
b. Prinsip malaikat berdasarkan iman kepada malaikat. Semua tugas dilakukan dengan
disiplin dan sebaik-baiknya sesuai dengan sifat malaikat yang dipercaya oleh Allah SWT
untuk menjalankan segala perintah-Nya.
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c. Prinsip kepemimpinan berdasarkan iman kepada rasul. Seorang pemimpin harus memiliki
prinsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati. Seperti halnya Rasulullah
SAW, seorang pemimpin sejati yang dihormati oleh semua orang.
d. Prinsip pembelajaran berdasarkan iman kepada kitab. Suka membaca dan belajar untuk
menamah pengetahuan dan mencari kebenaran yang hakiki. Berfikir kritis trehadap segala
hal dan menjadikan AlQur’an sebagai pedoman dalam bertindak.
e. Prinsip masa depan berdasarkan iman kepada hari akhir. Berorientasi terhadap tujuan, baik
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Semua itu karena keyakinan akan
adanya hari kemudian dimana setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap
tindakan yang dilakukan.
f. Prinsip keteraturan berdasarkan iman kepada qadha dan qadar. Setiap keberhasilan dan
kegagalan, semua merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hendaknya
berusaha dengan sungguhsungguh dan berdoa kepada Allah SWT.
Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual Menurut Zohar dan Ian Marshall aspek-aspek
kecerdasan spiritual itu
(a) Kemampuan bersikap fleksibel, dapat menempatkan diri dan menerima pendapat orang
lain secara terbuka,
(b) tingkat kesadaran diri yang tinggi, tingkat kesadaran yang tinggi seperti kemampuan
autocritism dan mengerti tujuan serta visi hidupnya,
(c) kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan seseorang
dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikemudian hari serta tetap tersenyum dan
bersikap tenang,
(d) kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kemampuan seseorang dimana
disaat dia mengalami sakit, dia akan menyadari keterbatasan dirinya, dan menjadi lebih dekat
dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan serta
kemampuan untuk mengahdapi dan melampaui rasa sakit ini ditandai juga dengan munculnya
sikap ikhlas dan pemaaf,
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(e) kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, kualitas hidup seseorang yang
didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang mampu
mendorong untuk mencapai tujuan tersebut, seperti prinsip dan pegangan hidup dan berpijak
pada kebenaran,
(f) keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, seseorang yang memiliki
kecerdasan spiritual yang tinggi mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka
berarti dia merugikan dirinya sendiri sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang
tidak perlu. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu misalnya menunda
pekerjaan dan cenderung berpikir sebelum bertindak.
(g) berpikir secara holistik, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal atau
memiliki pandangan yang holistik yakni mampu untuk berpikir secara logis dan berlaku sesuai
dengan norma sosial,
(h) kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari jawabanjawaban yang mendasar, kecenderunagn menanyakan “mengapa” atau “bagaimana” jika akan
mencari jawaban-jawaban yang mendasar dan memiliki kemampuan untuk berimajinasi serta
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,
(i) menjadi pribadi mandiri, mudah untuk bekerja melawan konvensi (adat dan kebiaaan
sosial), seperti mau memberi dan tidak mau menerima dan tidak tergantung dengan orang lain.
3. Kecerdasan Spiritual dalam Islam Dalam Islam, kecerdasan spiritual termasuk dalam kecerdasan
qalbu. Qalbu adalah hati nurani yang menerima limpahan cahaya kebenaran ilahiah, yaitu ruh. Di
dalam qalbu, terhimpun perasaan moral, mengalami dan menghayati tentang benar salah, baik
buruk, dan lain-lain. Qalbu merupakan awal dari sikap sejati manusia yang paling murni, yaitu
kejujuran, keyakinan, dan prinsip-prinsip kebenaran. Menurut Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan
spiritual adalah kemampuan untuk member makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan
kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. Ary Ginanjar
Agustian juga menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna
ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat
fitrah, menjadi manusia yang utuh, dan memiliki pola pemikiran tauhidi, serta berprinsip “hanya
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kepada Allah”. Sedangkan menurut Toto Tasmara, ada lima mengenai akhlak mulia kecerdasan
spiritual, yakni:
a. Shiddiq Salah satu dimensi kecerdasan ruhaniah terletak pada nilai kejujuran yang
merupakan mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah dijanjikan Allah akan
memperoleh limpahan nikmat dari-Nya. Seseorang yang cerdas secara ruhaniah, senantiasa
memotivasi dirinya dan berada dalam lingkungan orang-orang yang memberikan makna
kejujuran. Shiddiq adalah orang benar dalam semua kata, perbuatan, dan keadaan batinnya.
Hati nuraninya menjadi bagian dari kekuatan dirinya karena dia sadar bahwa segala hal
yang akan mengganggu ketentraman jiwanya merupakan dosa. Dengan demikian,
kejujuran bukan datang dari luar, tetapi ia adalah bisikan qalbu yang secara terus-menerus
mengetuk-ngetuk dan memberikan percikan cahaya ilahi.
b. Istiqamah Istiqamah diterjemahkan sebagai bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap
konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada
kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik, sebagaiamna kata (taqwim) merujuk pula pada
bentuk yang sempurna (qiwam).
c. Fathanah Fathanah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap
bidang tertentu padahal makna fathanah merujuk pada dimensi mental yang sangat
mendasar dan menyeluruh. Seorang yang memiliki sikap fathanah, tidak saja menguasai
bidangnya, tetapi memiliki dimensi ruhani yang kuat. Keputusan-keputusan menunjukkan
kemahiran seorang professional yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak yang luhur,
memiliki keijaksanaan, atau kearifan dalam berpikir dan bertindak.
d. Amanah Amanah menjadi salah satu dari aspek ruhaniah bagi kehidupan manusia, seperti
halnya agama dan amanah yang dipikulkan Allah menjadi titik awal dalam perjalanan
manusia menuju sebuah janji.
e. Tabligh Mereka yang memiliki sifat tabligh mampu membaca suasana hati orang lain dan
berbicara dengan kerangka pengalaman secara lebih banyak belajar dari pengalaman
menghadapi persoalan-persoalan hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan
spiritual dalam pandangan islam adalah kemampuan seseorang untuk yakin dan berpegang
teguh terhadap nilai spiritual Islam, selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai islam dalam
hidup dan mampu untuk menempatkan diri dalam kebermaknaan diri yaitu ibadah dengan
merasakan bahwa Tuhan selalu melihat setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat
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hidup dengan

mempunyai jalan dan kebermaknaan yang akan membawa kepada

kebahagiaan dan keharmonisan. Seorang muslim yang memiliki kecerdasan spiritual akan
berbudi pekerti luhur, taat beribadah kepada Allah, bijaksana, peduli dan peka dalam
kehidupan sosial, keluarga, maupun terhadap lingkungan. Itu semua adalah sebagai
perwujudan jiwa seseorang yang selalu bersandar kepada Allah dan diaplikasikan pada
perilaku dalam kehidupan.
4. Kajian Tentang Pembelajaran Tahfidzul Qur’an untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual
Siswa Dalam membahas mengenai metode pembelajaran tahfidzul Qur’an untuk meningkatkan
kecerdasan spiritual siswa, akan lebih baik mengetahui tentang tahfidzul qur’an terlebih dahulu.
Dilihat dari konteks kalimat pembelajaran tahfidz qur’an sendiri sudah terlihat jika pembelajaran
tersebut sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan IQ, EQ, maupun SQ. Banyak metode
yang digunakan dalam pembelajaran tersebut seperti metode wahdah yaitu cara menghafal
alqur’an dengan cara mengafal satu persatu ayat yang kemudian diulang beberapa kali hingga
benar-benar hafal, metode ini dapat meningkatkan daya ingat bagi yang menghafalnya, dan dapat
meningkatkan kecerdasan IQ nya, kemudian ada juga yang menggunakan metode murajaah yaitu
cara mengulang-ulang bacaan alqur’an yang telah dihafalkan untuk memantabkan hafalan, metode
ini dapat meningkatkan kecerdasan emosional, karena dengan murajaah hafalan yang sudah
dihafal dibacakan lagi, jadi mulai ayat pertama hingga ayat yang terakhir dihafalkan dan jika sulit
untuk mengingatnya maka dibutuhkan kesabaran dari dirinya untuk berusaha mengingat ayat
tersebut, serta metode sorogan yaitu metode menghafal alqur’an dengan menyetorkan hafalannya
kepada guru atau ustadznya dengan metode ini dapat meningkatkan kecerdasan spiritualnya yaitu
bertindak sopan santun dihadapan guru atau ustadznya dalam rangka menghormati kepada orang
yang lebih tua darinya dan bertambahnya kesadaran dari diri bahwa menyetorkan hafalan itu
kegiatan wajib baginya. Dengan demikian metode pembelajaran al qur’an untuk meningkatkan
kecerdasan siswa yang telah disebutkan diatas dapat diterapkan di lembaga pendidikan pesantren
maupun di pendidikan formal. Selain dapat meningkatkan kecerdasan tersebut, pembelajaran
tahfidz ini juga bisa untuk membentuk kepribadian muslim diantaranya:
1. Menghafal al Qur’an itu bisa menjadi suatu adat kebiasaan Menghafal al qur’an, selain
merupakan ibadah, juga merupakan adat kebiasaan. Bagi orang yang sudah hafal alqur’an,
seluruhnya atau sebagiannya, membaca al qur’an itu bagaikan aliran air yang mengalir, dia
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tidak perlu repot-repot berpikir dan mengingat urutan ayat dan nama suratnya. Sepanjang
saraf tidak dirusak oleh bentukan lain yang bertentangan, maka hafalan itu akan terus
menerus terpelihara, terjaga, dan terawat dengan baik.
2. Orang yang menghafal al qur’an itu bisa menjaga lisannya, perbuatannya, berakhlak baik
seperti: bersabar, santun, jujur, adil, amanah, menjaga kehormatan diri, tawadhu’, kuat
kemampuan dan daya juangnya, serta mampu mengontrol dan mengendalikan hawa
nafsunya.
3. Mereka senantiasa bertaqwa kepada Allah Mereka selalu menjaga diri agar perbuatan dan
tindakannya tidak menodai hak-hakNya. Dia selalu melahirkan nilai-nilai ketauhidan ibadah
dan akhlak mulia dalam setiap aktivitas yang dilakukannya.
4. Senantiasa memelihara kesucian dan kebersihan diri Dia selalu berusaha membersihkan dan
menyucikan jasmaninya dari najis-najis dan kotoran-kotoran yang bersifat lahiriah, atau
dengan kata lain, diri senantiasa dalam keadaan berwudhu. Kepribadian ini senantiasa
mendorong dan menggerakkan diri agar selalu terpelihara dari hal-hal yang dapat
membatalkan wudhunya.
5. Mampu mengendalikan emosi Mereka yang telah kokoh keimanannya selalu piawai dalam
mengelola emosi, terutama kemarahan yang ada dalam diri. Jiwa ini senantiasa mendorong
dan menggerakkan diri agar selalu dapat mengontrol perasaan yang dapat merugikan dirinya
sendiri dan orang lain.
6. Pemaaf Dalam diri orang yag kokoh keimanannya kepada Allah swt selalu tersedia maaf bagi
orang lain yang telah menyakiti, menghina, atau mengganggu kehidupannya. Sifat pemaaf
ini senantiasa mendorong dan menggerakkan diri agar selalu bersikap lapang dada dan
menjauhkan diri dari rasa dendam kepada siapapun yang telah menyakitinya.
7. Cerdas dalam membaca dan mengikuti petunjuk Allah swt. Orang-orang yang beriman
senantiasa berupaya agar mereka selalu memperoleh petunjuk Allah swt, rahasia dan
hikmah-hikmah ketuhanan. Kepribadian ini senantiasa mendorong dan menggerakkan diri
agar selalu melahirkan isyarat-isyarat dan ibarat-ibaratNya dalam bentuk perbuatan dan
tindakan yang nyata. Misalnya, ada suatu musibah atau peristiwa yang sangat menyakitkan,
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timbul suatu pertanyaan dalam hati sanubari: “Mengapa musibah itu dapat terjadi?” lalu,
Allah swt mengilhamkan dalam hati sanubari itu suatu gambaran batin: “Musibah itu sengaja
Aku datangkan ke hadapanmu karena apa-apa yang telah kalian perbuat, agar kalian dapat
menyadarinya. Dengan demikian membentuk kepribadian rabbani artinya memproses diri
menyerap nilai-nilai ketuhanan dan kenabian dan selanjutnya diimplementasikan ke seluruh
aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Penelitian Terdahulu Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang
berkaitan dengan pembelajaran tahfidz Al Qur’an, bahkan ada yang melakukan penelitian yang
hampir sama dengan peneliti lakukan. Namun fokus penelitian yang digunakan berbeda dengan
yang dilakukan peneliti, dan latar penelitiannya pun juga berbeda. Adapun beberapa penelitian
tersebut adalah sebagai berikut: Penelitian pertama yaitu penelitian Nadhifatul Fuad dengan judul
“Penerapan Metode Tahfidz dan Imla’ Sebagai Alternatif Meningkatkan Pemahaman Mata
Pelajaran Al Qur’an Haditskelas VII di MTsN Karangrejo tahun pelajaran 2010/2011”. Penelitian
dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam sebuah proses belajar pada
sekolah, mengalami kesulitan belajar terlebih pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Kesulitan
belajar dapat timbul berbagai faktor. Permasalahan harus ditindak lanjuti secara saksama, untuk
memperbaiki keberhasilan belajar siswa secara optimal. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi
ini adalah
1. Bagaimana pelaksanaan metode tahfidz dan imla’ sebagai alternatif meningkatkan
pemahaman mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas VII di MTsN Karangrejo tahun
pelajaran 2010/2011.
2. Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan metode
tahfidz dan imla’ sebagai alternatif meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Qur’an
Hadits kelas VII di MTsN Karangrejo tahun pelajaran 2010/2011.
3.

Bagaimana hasil penerapan metode tahfidz dan 46 imla’ sebagai alternatif

meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Qur’an Hadits kelas VII di MTsN
Karangrejo tahun pelajaran 2010/2011.
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Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ida Khusniyah dengan judul
“ Menghafal Al Qur’an dengan Metode Muraja’ah Studi Kasus di Rumah Tahfidz Al- Ikhlas
Karangrejo Tulungagung”. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah
1) Proses menghafalAl-Qur’an Studi Kasus di Rumah Tahfidz Al-Ikhlash Karangrejo
Tulungagung.
2)

Penerapan metode muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an Studi Kasus di Rumah

TahfidzAl-Ikhlas Karangrejo Tulungagung.
3) Hasil menghafal Al-Qur’an dengan penerapanmetode muraja’ah Studi Kasus di Rumah
Tahfidz Al Ikhlash Karangrejo Tulungagung.
Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nisma Shela Wati, denagn judul “Peranan
Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar Sawo Campurdarat Tulungagung”. Fokus
masalah dalam penulisan skripsi ini adalah
(1) Bagaimana peranan tahfidz al-Qur’an di Madrasah Aliyah Ummul Akhyar Sawo
Campurdarat Tulungagung
(2) Mengapa tahfidz alQur’an dapat mempengaruhi kecerdasan berfikir siswa di Madrasah
Aliyah Ummul Akhyar Sawo Campurdarat Tulungagung.
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B. Tabel Kesamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No

Judul dan penelitian

Perbandingan
Persamaan

1.

Nadhifatul

Fuad/

STAIN a.Teknik

pengumpulan a. Lokasi penelitian

Tulungagung (2011)/ Penerapan data:
metode tahfidz dan imla’ sebagai
alternatif

perbedaan

observasi, yang

wawancara,

meningkatkan dokumentasi
Analisa

berbeda

b.

dan Objek yang di teliti
adalah

pemahaman mata pelajaran Al

b.

Qur’an hadits.

reduksi data, display data, imla’

pelaksanaan

penelitian: metode tahfidz dan
sebagai

dan penarikan kesimpulan alternatif
meningkatkan
pemahaman

mata

pelajaran Al Qur’an
hadits c. faktor yang
mendukung

dan

menghambat,
penerapan

metode

tahfidz dan imla’ dan
hasil

dari

tahfidz

dan

metode
imla’

dalam meningkatkan
pemahaman

mata

pelajaran Al Qur’an
hadits

2.

Anisa

Ida

Khusniyah/

IAIN

a. Teknik pengumpulan a. Fokus masalah

Tulungagung (2014) Menghafal data:
AlQur’an

Dengan

observasi, 1. Proses menghafal

Metode wawancara,

Muraja’ah Studi Kasus di Rumah dokumentasi
Tahfidz

AlIkhlash

Tulungagung

Karangrejo

b.

Analisa

Studi

dan Al-Qur’an
Kasus
penelitian: Tahfidz

di

Rumah

Al-Ikhlash

reduksi data, display data, Karangrejo
dan penarikan kesimpulan Tulungagung.
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2. Penerapan metode
muraja’ah

dalam

menghafal AlQur’an
Studi

Kasus

di

Rumah Tahfidz AlIkhlash

Karangrejo

Tulungagung.
3. Hasil menghafal
Al-Qur’an

dengan

penerapan

metode

muraja’ah

Studi

Kasus

di

Rumah

Tahfidz Al Ikhlash
Karangrejo
Tulungagung.
b. Lokasi Penelitian

3.

Nisma

Shela

Tulungagung

Wati/
(2015)

IAIN a. Teknik pengumpulan a. Lokasi penelitian
Peranan data:

observasi, b. Fokus penelitian

Tahfidz Al-Qur’an di Madrasah wawancara,
Aliyah Ummul Akhyar Sawo dokumentasi
Campurdarat Tulungagung

b.

Analisa

dan 1)

Bagaimana

peranan tahfidz alpenelitian: Qur’an di Madrasah

reduksi data, display data, Aliyah

Ummul

dan penarikan kesimpulan Akhyar

Sawo

Campurdarat
Tulungagung.
2) Mengapa tahfidz
dapat

al-Qur’an
mempengaruhi
kecerdasan

berfikir

siswa di Madrasah
Aliyah

Ummul

Akhyar

Sawo

Campurdarat
Tulungagung
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C. Kerangka Konseptual

Proses pembelajaran
tahfidzul Qur’an

Penerapan
metode

Meningkatnya
kecerdasan spiritual
siswa

1. Metode wahdah
2. Metode sorogan
3. Metode muraja’ah

Kelancaran dalam
mengahafal Al

Metode pembelajaran tahfidzul Qur’an iniQur’an
sebagai media untuk meningkatkan kecerdasan
spiritual siswa, dimana dalam pembelajaran ini menggunakan beberapa metode
diantaranya metode wahdah, metode sorogan dan muraja’ah. Dengan adanya
pembelajaran tahfidzul Qur’an ini selain tercapai tujuan hafal 30 juz, diharapkan bisa
menjadi motivasi untuk meningkatkan kecerdasan siswa sehingga siswa mempunyai
kepribadian yang lebih baik lagi.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Uraian diatas menunjukkan bahwa hukum Islam sangat komprehensif dan fleksibel. Ini
disebabkan karena Al-Qur’an menetapkan kaidah – kaidah umum dan ushul – ushul universal.
Hal ini memungkinkan para mujtahid untuk melakukan ijtihad sebagai solusi penetapan
hukumIslam.
Sebagai agama yang diciptakan menjadi rahmat bagi semua mahluk hidup, tentu kandungan
hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an bias bersifat fleksibel karena di dalamnya
memberikan berbagai penafsiran.
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PEMANFAATAN CAKELOR (CANGKANG KERANG LORJUK) SEBAGAI
KATALIS HETEROGEN PADA PEMBUATAN BIODIESEL RAMAH
LINGKUNGAN
Aprilia Winda
Politeknik Negeri Malang, Kota Malang, Jawa Timur
Windaaprilia374@gmail.com

Abstrak
Cangkang kerang pisau atau lorjuk yang terdapat di desa Kosabe dan Mangunan, Kecamatan Pademawu
Timur, pulau Madura dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan. Kandungan CaCO3 pada cangkang
kerang lorjuk dapat terdekomposisi menjadi CaO dan berguna sebagai katalis heterogen pada pembuatan
biodiesel dari minyak kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah cangkang kerang
lorjuk dapat dijadikan katalis untuk pembuatan biodiesel dan mengetahui pengaruh penambahan NaOH
terhadap kualitas katalis yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah kalsinasi pada suhu 1000 oC
selama 1 jam. Penelitian ini berlokasi di Politeknik Negeri Malang dan pengambilan sampel di desa
Kosabe dan Mangunan. Variasi katalis CaO pada penelitian ini adalah penambahan NaOH untuk
meningkatkan basa katalis CaO, yaitu dengan Normalitas NaOH 0,1 N dan massa NaOH (0,3 gr ; 0,5 gr ;
0,7 gr ; 0,9 gr). Hasil optimum biodiesel sebesar 61,6 % diperoleh dari massa katalis CaO 2 gr dengan
penambahan NaOH 0,7 gr. Biodiesel yang diperoleh mempunyai densitas 0,89 gr/ml, angka asam 0,048
mg NaOH/gr dan viskositas 5,966 cst. Semua hasil sesuai dengan karakteristik biodiesel, sesuai dengan
SNI-04-7182-2006. Jadi pemanfaatan kerang lorjuk tidak hanya pada dagingnya saja namun cangkangnya
juga dapat dijadikan katalis heterogen sehingga dapat mengurangi limbah cangkang kerang lorjuk di desa
Kosabe dan Mangunan.

Kata Kunci: Cangkang Kerang Lorjuk; Katalis Heterogen; Biodiesel
1.

PENDAHULUAN
Krisis energi yang melanda dunia

dewasa ini menyebabkan perhatian terfokus
pada pencarian energi alternatif seperti hidrogen
(H2), energi surya, dan biodiesel (Singh dkk,
2014). Biodiesel dipertimbangkan menjadi salah
satu kandidat bahan bakar alternatif terbaik
sebagai pengganti solar karena bersih, dapat
diproduksi dari bahan baku terbarukan, dan

dapat digunakan dalam kompresi pembakaran
tanpa

modifikasi

pada

mesin.

Pembuatan

biodiesel pada umumnya terbuat dari minyak
hewani atau nabati seperti minyak jelantah
menggunakan katalis basa kovensional yaitu
NaOH, KOH, K2CO3, dan lain-lain.
Selama ini, kebanyakan katalis yang
digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah
katalis homogen. Namun katalis homogen ini
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memiliki beberapa kekurangan yaitu sulit

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

dipisahkan dari produk karena katalis ini larut di

mengetahui apakah cangkang kerang lorjuk

dalam biodiesel, larut sempurna di dalam

dapat

gliserol, dapat menyebabkan korosi pada mesin,

biodiesel

dapat mencemari lingkungan, dan apabila

penambahan NaOH terhadap kualitas katalis

dipisahkan dari produk akan memerlukan biaya

yang dihasilkan.

dijadikan
dan

katalis

untuk

pembuatan

mengetahui

pengaruh

yang tidak sedikit. Usaha untuk penganti katalis
homogen

adalah

pengembangan

katalis

a.

heterogen untuk pembuatan biodiesel sehingga

Klasifikasi Kerang Lorjuk
Kerang

pisau

atau

lorjuk

(Solen

dapat menghasilkan biodiesel yang lebih ramah

lamarckii) merupakan salah satu jenis moluska

lingkungan, katalisnya lebih mudah di pisahkan

dari kelas Bivalvia yang nilai ekonomisnya

dari sisa pengolahan biodiesel, dapat digunakan

tinggi (Nurjanah et al., 2008). Biota ini

kembali, dan dapat mengurangi biaya produksi

bersembunyi atau menggali secara vertikal pada

biodiesel. Katalis CaO dapat menggunakan

sedimen dan akan sedikit keluar pada saat surut.

limbah sebagai bahan baku pembuatannya

Kerang tersebut banyak ditemukan di sepanjang

sehingga

dan

perairan Pantai Selatan Pamekasan, Madura

memproduksi biodiesel dengan biaya yang

dengan ciri pantai yang landai dan datar

rendah. Katalis CaO dapat diperoleh melalui

sehingga jika air laut surut jarak air dengan

kalsinasi kulit kerang.

garis pantai dapat mencapai 200 – 300 m

dapat

mengurangi

limbah

Kerang Lorjuk banyak dijumpai di
desa

Kosabe

dan

Mangunan,

(Nurjanah et al., 2008; Abroni, 2012).

Kecamatan

Pademawu Timur, pulau Madura. Masyarakat

b.

Katalis heterogen

memanfaatkan kerang lorjuk sebagai paduan

Katalis heterogen adalah jenis katalis

kuliner yang beraneka ragam seperti rengginang

yang berfase berbeda dengan media proses,

lorjuk, campur lorjuk dan tumis lorjuk. Nelayan

beberapa

kerang lorjuk banyak dijumpai di desa tersebut

padatan. Keuntungan dari penggunaan katalis

sehingga

yang

heterogen adalah mudah dipisahkan karena

dihasilkan dari pengolahan kerang lorjuk juga

memiliki fase yang berbeda. Akibatnya, produk

melimpah. Cangkang kerang lorjuk dibiarkan

yang dihasilkan bersih dari impurities katalis

menumpuk

dan

dan biaya proses dapat dikurangi. Saat ini masih

sedap.

banyak permasalahan terhadap katalis heterogen

dibiarkan

ini karena sifatnya harus tahan terhadap asam

menumpuk membuat lingkungan masyarakat di

lemak bebas dan mengalami deaktivasi saat

desa Mangunan dan Kosabe terlihat kumuh dan

kondisi tidak ada air. Sehingga tidak mengalami

berpotensi menjadi sarang penyakit karena

pelarutan dan yang terpenting dapat mendorong

banyaknya lalat yang hinggap pada cangkang

esterifikasi dan transesterifikasi (Fukuda, 2001;

kerang lorjuk.

Chisti, 2007; Di Serio dkk, 2010).

cangkang

di

menghasilkan
Cangkang

kerang

tempat
bau

kerang

yang
lorjuk

lorjuk

pembuangan
kurang
yang

katalis

heterogen
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c.

karbonat, silika, alumina, feri oksida terdapat

Kalsinasi
Menurut

(2010)

sedikit sebagai ketidakmurnian. Ditinjau dari

Kalsinasi berasal dari bahasa Latin yaitu

komposisinya, ada beberapa jenis gamping.

calcinare yang artinya membakar kapur. Proses

Gamping hidraulik didapat dari pembakaran

kalsinasi

batu gamping yang mengandung lempung,

yang

diaplikasikan

Di

Serio,

paling

untuk

dkk

umum

adalah

dekomposisi

kalsium

gamping

berkadar

kalsium

tinggi

lebih

karbonat (batu kapur, CaCO3) menjadi kalsium

dimanfaatkan didalam reaksi kimia. Pada suhu

oksida (kapur bakar, CaO) dan gas karbon

dibawah 650oC tekanan keseimbangan CO2

dioksida atau CO2. Produk dari kalsinasi

hasil dekomposisi cukup rendah. Akan tetapi

biasanya disebut sebagai “kalsin,“ yaitu mineral

suhu antara 650°C sampai 900°C, tekanan

yang telah mengalami proses pemanasan. Proses

dekomposisi itu cukup meningkat (Austin,

Kalsinasi dilakukan dalam sebuah tungku atau

1984). Kalsinasi CaCO3 pada suhu 900oC

reaktor yang disebut dengan kiln atau calciners

.Reaksinya :

dengan beragam desain, seperti tungku poros,
rotary kiln, tungku perapian ganda, dan reactor

CaO memiliki sisi-sisi yang bersifat

fluidized bed. Normalnya proses kalsinasi

basa dan CaO telah diteliti sebagai katalis basa

dilakukan di bawah temperatur leleh (melting

yang kuat dimana untuk menghasilkan biodiesel

point) dari bahan produk. Untuk batu kapur,

menggunakan

proses kalsinasi umumnya dilakukan pada

mempunyai banyak manfaat, misalnya aktivitas

temperatur antara 900 – 1000°C. Berikut

yang tinggi, kondisi reaksi yang rendah, masa

beberapa contoh proses kalsinasi antara lain :

katalis yang lama, serta biaya katalis yang

1) Dekomposisi mineral karbonat seperti pada

rendah.

kalsinasi calcium karbonat (limestone) menjadi

Beberapa keuntungan dari penggunaan CaO

calsium oksida dan gas carbon dioksida.

sebagai katalis:

2) Dekompisisi mineral hidrat seperti pada

1) Murah dan mudah di dapat.

kalsinasi

2) Mudah dipisahkan dari produk.

bauxsite

yang

bertujuan

untuk

membuang air Kristal

CaO

sebagai

katalis

basa

3) Yield yang dihasilkan tinggi.

3) Dekomposisi zat mudah menguap yang
terkandung pada petroleum coke.

e.

Transesterifikasi
Transesterifikasi adalah reaksi antara

d.

Kalsium oksida (CaO)

asam

lemak

atau

material

lain

yang

Menurut Di Serio, dkk (2010) Nama

mengandung ester dengan alkohol berantai

lain dari kalsium oksida adalah lime, caustic,

pendek yang diikuti pertukaran gugus asam

quicklime atau gamping. Kalsium oksida (CaO)

lemak menjadi sebuah ester. Reaksi antara ester

merupakan oksida basa yang didapat dari batuan

dengan sebuah asam disebut asidolisis. Ester

gamping dimana terkandung kalsium oksida

dengan alkohol disebut alkoholisis, dan reaksi

sedikitnya 90% dan magnesia 0- 5%, kalsium

antara ester-ester yang terjadi dalam reaksi
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tersebut disebut reaksi transesterifikasi. Dalam

b.

definisi lain dikatakan bahwa transesterifikasi

a) Furnace

adalah reaksi antara trigliserida dengan senyawa

b) Hot Plate

lain yang dapat berupa ester, alkohol, atau asam.

c) Labu Leher Tiga

Apabila reaktan berupa alkohol maka akan

d) Kondensor

disebut transterifikasi (bailey, 1982). Metil ester
(biodiesel)

dapat

transesterifikasi

dihasilkan

Peralatan Penelitian

e) Corong Pemisah

melalui

trigliserida

dengan

menggunakan katalis NaOH/KOH meskipun

c.

Prosedur

penelitian

Persiapan dan Sintesis Katalis

tidak menutup kemungkinan menggunakan
katalis lain. Metanol sering digunakan karena
harganya murah dan kemurniannya sangat

menghilangkan protein yang tersisa didalam
cangkang

tinggi.
Transesterifikasi terdiri dari sejumlah
reaksi reversible (Ma,et al, 1999). Trigliserida
terkonversi

tahap

digliserida,

monogliserida,

demi

tahap

menjadi

dan

akhirnya

gliserol. Satu mol methanol dipakai pada tiap
tahap. Reaksi yang terjadi bersifat reversibel,
dimana

a) Cangkang kerang lorjuk dibersihkan untuk

kesetimbangannya

mengarah

pada

produk asam lemak dan gliserol.

dan

zat-zat

lainnya

yang

mengganggu dan dikeringkan dibawah terik
matahari 5 jam.
b) Cangkang

kerang

yang

sudah

kering

dihancurkan menjadi ukuran yang lebih
kecil, kemudian dikalsinasi pada suhu
1000°C selama 1 jam.
c) Setelah dikalsinasi CaO dihaluskan menjadi
bubuk.
d) Katalis CaO siap digunakan.

2.

METODOLOGI PENELITIAN

a.

Bahan penelitian

Variasi Katalis
1. Bahan Untuk Proses

NaOH padat ditimbang
0,3gr;

0,5gr;

0,7gr;

0,9gr

sebanyak
kemudian

a) Minyak Kelapa

dicampurkan dengan metanol 35% dan diaduk

b) Metanol

sehingga NaOH larut dalam metanol. Setelah

c) NaOH

larut, masukkan 2 gr CaO kedalam larutan

d) Cangkang kerang lorjuk

metanol dan NaOH. Setelah itu aplikasikan pada

e) KOH

reaksi transesterifikasi dengan minyak kelapa.

2. Bahan Untuk Analisa
a) Indikator phenopthalen 1% dalam
alkohol

Pembuatan dan Uji Biodiesel
a) Standarisasi KOH

b) NaOH 0,1 N

Larutan KOH 0,1 N dititrasi dengan

c) Etanol absolut

larutan asam oksalat 0,1 N menggunakan

d) Aquadest

indikator phenoptalen hingga berubah warna
menjadi merah jambu.
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b) Penentuan % FFA minyak

h) Uji densitas

Minyak sebanyak 50 gran dalam
Erlenmeyer

dipanaskan

hingga

Piknometer

kosong

ditimbang

40°C.

terlebih dahulu dan ditimbang lagi setelah

Setelah dingin ditambah methanol teknis 50

diisi dengan biodesel. Setelah itu dilanjutkan

mL dan indicator PP kemudian dititrasi

dengan perhitungan densitas.

dengan KOH hasil standarisasi hingga
terbentuk

merah

jambu.

Setelah

i) Uji viskositas

itu

Air

dilakukan perhitungan % FFA.

dipanaskan

c) Esterifikasi

dalam
hingga

viskometer
38°C.

kapiler
Biodiesel

dimasukkan hingga melebihi batas atas pipa

Minyak bersuhu 60°C ditambahkan

kapiler atas dan dimasukkan ke dalam air

2,25 gram metanol dan 0,05 gram asam

penguji untuk dihitung berapa lama waktu

sulfat untuk setiap gram asam lemak dalam

yang dibutuhkan untuk mencapai batas

minyakdan

bawah. Setelah itu dihitung viskositasnya.

diaduk

2

jam.

Larutan

didinginkan hingga terbentuk dua lapisan,
dan diukur % FFA lapisan bawah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

d) Transesterifikasi

a.

Katalis dan methanol dilarutkan

% Yield Biodiesel
Persentase yield pada gambar 1 dapat

pada suhu 40°C. Minyak dipanaskan hingga
60°C

kemudian

katalis

dan

methanol

Pengaruh Massa Katalis CaO Terhadap

dilihat yang paling tinggi dari semua sampel

dimasukkan lalu diaduk 90 menit.

adalah dengan menggunakan katalis CaO 2 gr.

e) Pemisahan biodiesel dengan gliserol

Bertambahnya jumlah katalis akan memberikan

Hasil

transesterifikasi

dimasukan

pengaruh pengkonversian asam lemak menjadi

dalam corong pisah dan didiamkan selama 1

ester. Semakin banyak jumlah katalis CaO pada

hari. Gliserol yang ada di lapisan bawah

reaksi transesterifikasi maka yield biodiesel

dikeluarkan

semakin menurun.

dan

hanya

menyisahkan

biodiesel.

b.

f) Pencucian biodiesel

Pengaruh

Katalis

CaO

dengan

Penambahan NaOH terhadap % Yield

Air panas 80°C dicampurkan dengan

Biodiesel

biodiesel dan dikocok 10 kali. Air sisa

Persentase yield pada gambar 2 dapat

pencucian dikeluarkan dari corong pisah dan

dilihat yang paling tinggi dari semua sampel

diulangi hingga air pencuci bening.

adalah dengan

g) Pemurnian biodiesel
Biodiesel

menggunakan katalis CaO

dengan penambahan NaOH 0,7 gr. Semakin
yang

telah

dicuci

banyak jumlah NaOH yang dimasukkan maka

dipanaskan dengan hot plate hingga tidak

yield akan semakin menurun karena NaOH

ada gelembung-gelembung air saat mencapai

semakin jenuh.

titik didih air.
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60

% Yield

% Yield

64

54
52
50
48
46
44
42
40

56
52
48
44

0

1
2
Massa Katalis CaO (g)

40

3

0

0,3

0,6

0,9

NaOH (gr)

Gambar 3. Pengaruh Katalis CaO dengan
Penambahan NaOH terhadap % Yield
Biodiesel

Gambar 2. Pengaruh Massa Katalis CaO
terhadap % Yield Biodiesel

c. Pengaruh Tiga Perlakuan Katalis CaO terhadap Densitas Biodiesel
Tabel 1. Pengaruh tiga perlakuan Katalis CaO terhadap Densitas Biodiesel
Densitas
Perlakuan
Nama Sampel
(gr/mL)
CaO 0,5 gr
0,786
CaO 1 gr
0,856
CaO 1,5 gr
0,872
1
CaO 2 gr
0,881
CaO 2,5 gr
0,864
CaO 3 gr
0,827
2
CaO 2 gr + NaOH 1M
0,91
CaO 2 gr + 0,3 gr NaOH
0,86
3
CaO 2 gr + 0,5 gr NaOH
0,87
CaO 2 gr + 0,7 gr NaOH
0,89
CaO 2 gr + 0,9 gr NaOH
0,86
Densitas biodiesel pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar telah memenuhi kualitas biodiesel
menurut SNI-04- 7182-2006 yaitu 850 – 890 kg/m3 pada suhu 40°C. Semakin banyak katalis yang
ditambahkan maka densitas semakin menurun dan menunjukkan bahwa konversi asam lemak menjadi
ester tidak sempurna.
0,06

Bilangan Asam (mg
NaOH/gr)

Bilangan Asam (mg
NaOH/gr)

0,1

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,04
0

1

2

Massa Katalis CaO (gr)

Gambar 3. Pengaruh Massa Katalis CaO
terhadap Angka Asam Biodiesel

3

0,3

0,6

0,9

NaOH (gr)

Gambar 4. Pengaruh Katalis CaO dengan
Penambahan NaOH terhadap Angka Asam
Biodiesel
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d. Pengaruh Massa Katalis CaO Terhadap

e. Pengaruh

Angka Asam Biodiesel

Katalis

Penambahan NaOH

Seluruh sampel pada gambar 3 sudah

CaO

dengan

terhadap Angka

Asam Biodiesel

memenuhi kualitas biodiesel menurut SNI-04-

Seluruh sampel pada gambar 4 sudah

7182-2006, angka asam maksimal yaitu 0,8 mg-

memenuhi kualitas biodiesel menurut SNI-04-

NaOH/g.

yang

7182-2006, angka asam maksimal yaitu 0,8 mg-

biodiesel

NaOH/g. Semakin besar massa NaOH maka

Semakin

ditambahkan

maka

banyak
angka

katalis
asam

semakin rendah angka asam biodieselnya.

0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6

6,05

Viskositas (cst)

Viskositas (cst)

semakin rendah.

5,85
5,75
5,65
5,55

0

1
2
Massa Katalis CaO (gr)

0,3

3

Gambar 5. Pengaruh Massa Katalis CaO
terhadap Viskositas Biodiesel
f.

5,95

0,6
NaOH (gr)

Gambar 6. Pengaruh Katalis CaO dengan
Penambahan NaOH terhadap Viskositas
Biodiesel

Pengaruh Massa Katalis CaO Terhadap

suhu 40°C yaitu 2,3 – 6,0 mm2/s.(cst). Semakin

Viskositas Biodiesel

besar massa NaOH maka semakin besar

Seluruh viskositas biodiesel dengan
variasi massa katalis pada gambar 5 belum
memenuhi standar baku biodiesel. Menurut
SNI-04-7182-2006, viskositas kinematik pada

viskositasnya.
h.

Manfaat Katalis CaO dari Cangkang
Kerang Lorjuk
Katalis CaO dari cangkang kerang lorjuk

suhu 40°C yaitu 2,3 – 6,0 mm2/s.

memiliki

(cst). Hal ini disebabkan karena katalis CaO

sebagai berikut:

yang berwujud padatan sehingga semakin

1. Lingkungan

banyak jumlah katalisnya maka viskositasnya

Pengaruh
Penambahan

Katalis
NaOH

CaO

beberapa

Produk

ini

manfaat

sangat

diantarannya

bermanfaat

bagi

lingkungan yaitu dapat mengurangi limbah

semakin besar atau semakin kental.
g.

0,9

dengan
terhadap

Viskositas Biodiesel

cangkang kerang lorjuk yang ada di sekitar
lingkungan

desa

Kosabe

dan

Mangunan,

Kecamatan Pademawu Timur, pulau Madura.

Sebagian besar viskositas biodiesel

Limbah cangkang kerang lorjuk merupakan

dengan penambahan massa NaOH pada gambar

salah satu jenis limbah yang berbau tidak sedap

6 memenuhi standar baku biodiesel. Menurut

dan banyak dihinggapi oleh lalat sehingga

SNI-04-7182-2006, viskositas kinematik pada

mengakibatkan lingkungan sekitarnya beraroma
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busuk dan terlihat kumuh jika limbah cangkang

Pembuatan biodiesel menggunakan katalis dari

kerang tersebut tidak dikelola semakin lama

cangkang kerang lorjuk dapat menekan biaya

jumlah limbah cangkang kerang lorjuk semakin

produksi sehingga katalis cangkang kerang

meningkat, hal ini disebabkan oleh banyaknya

lorjuk dapat dijadikan bahan alternatif yang

makanan olahan yang berbahan daging lorjuk.

murah.

Berdasarkan hal tersebut mendaur ulang limbah

3.

cangkang
heterogen

kerang

lorjuk

berguna

katalis

Nilai sosial yang terkandung dalam

mengurangi

pembuatan katalis ini adalah dapat dijadikan

menjadi

untuk

Sosial

pencemaran lingkungan.

sebuah

2.

banyaknya pengangguran dengan menciptakan

Ekonomis

peluang

usaha

untuk

mengurangi

Nilai ekonomis yang terkandung dalam

lapangan kerja dalam bentuk usaha produk

produk ini adalah berasal dari bahan utamanya

katalis heterogen dari kulit kerang lorjuk, serta

yang tidak membutuhkan biaya. Limbah kulit

meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi

kerang lorjuk dapat dikumpulkan dengan mudah

rendah.

dari lingkungan desa Kosabe dan Mangunan.

Gambar 7. Cangkang Kerang Lorjuk dan Katalis CaO dari Cangkang Kerang Lorjuk

3)

KESIMPULAN
1)

Cangkang kerang lorjuk dapat dijadikan

dapat

bahan

sehingga pembuatan biodiesel lebih baik.

baku

katalis

heterogen

untuk

pembuatan biodiesel, karena cangkang
kerang

2)

Penambahan NaOH pada katalis CaO

lorjuk

dapat

4)

meningkatkan

katalis

Kualitas biodiesel terbaik yang semuanya
memenuhi

terdekomposisi

kebasaan

standar

SNI

dari

ketiga

menjadi CaO dan cangkang kerang lorjuk

perlakuan katalis CaO adalah biodiesel

mengandung kadar kalsium yang tinggi.

dengan penambahan NaOH 0,7 gram.

Persen yield yang tertinggi adalah sampel

5)

Pembuatan

katalis

heterogen

biodiesel dengan penambahan NaOH 0,7

mengggunakan limbah cangkang kerang

gram dengan nilai persen yield adalah

lorjuk

61,6%.

lingkungan, ekonomi dan sosial.

memiliki
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METODE PEMANFAATAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
DENGAN METODE RESAPAN DALAM FLEXIBLE BOX RECYCLE
Penulis ; Qolbi Lutfiansyah Sufiana.
Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua
bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi (Kodoatie 2010). Semua
bentuk kehidupan tidak luput dari air, suatu hal yang komplek air
menjadikebutuhan yang sangat berpengaruh setelah lingkungan. Di berbagai daerah
Indonesia air menjadi suatu hal yang langka atau sulit di jumpai pada waktu
tertentu, ini merupakan suatu pembuktian bahwa air adalah hal yang penting bagi
semua mahluk hidup. Namun dapat kita ketahui bahwa penggunaan air untuk
kebutuhan mahluk hidup dapat menghasilkan hasil buangan, buangan yang
dihasilkan dari kegiatan mahluk hidup adalah limbah salah satunya limbah cair
yang sangat erat hubunganya dengan air. Limbah adalah buangan yang dihasilkan
dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang
lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada susatu saat dan tempat
tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.
Wikipedia.org (2018). Limbah cair menjadi salah satu peranan penting dalam
perusakan ekosistem biota sungai, terutama pada drainase dan sungai – sungai,
selain perusakan secara terus – menerus limbah cair terhitung sangat banyak dari
sisi rumah tangga yang memberikan dampak berkepanjangan, jika dibandingkan
dengan domestik atau pabrik yang telah memiliki sistem IPAL (Instalasi
Pengolahan Air Limbah). Pencemaran akan terus terjadi dengan seiring tidak
adanya suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran. Dapat
kita lihat pada Gambar 1.1 Data Kerusakan Sumber Daya Air yang mengalami
kerusakan cukup besar.

Gambar 1.1 Data Kerusakan
Sumber Daya Air
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Kerusakan drainase terus meningkat seiring berjalanya waktu tanpa ada
perlakuan khusus dalam pencegahan sumbernya, salah satu sumber yang dominan
mencememari sumber daya air seperti limbah pabrik dan limbah domestik, namun
dapat kita cermati bahwasanya limbah pabrik telah memilki sistem pengelolaan air
limbah sebelum masuk badan air atau sering di sebut dengan IPAL, sedangkan
domestik sendiri tidak memiliki perlakuan secara khusus untuk mengurangi tingkat
pencemaran, serta jumlah yang domestik yang dominan lebih banyak jika
dibandingkan dengan pabrik ini membuat terus meningkatnya kerusakan drainase.
Dibalik pembuangan limbah cair domestik, membuang sampah sembarangan telah
menjadi budaya di kalangan masyarakat indonesia, kuranganya pemahaman
mengenai fungsi sungai menjadi penyebab banyaknya penyimpangan yang terjadi,
jika hal ini tidak memiliki suatu usaha khusus maka biota yang terdapat padat
drainase akan terus terancam, air bersih akan sulit didapatkan, pencemaran terus
tejadi, dan berbagai bibit penyakit akan timbul di berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu usaha dalam mengurangi tingkat pencemaran sungai adalah
dengan mengurangi sumber dari penghasil limbah cair tersebut. Pemanfaatan
limbah cair dapat dilakukan dengan upaya sederhana yang memiliki manfaat yang
cukup signifikan dan tentunya berkelanjutan, dengan menggambungkan beberapa
teori dari hasil pembelajaran selama beberapa tahun kebelakangan, terbentuklah
suatu sistem yang di rancang sedemekian rupa untuk mengatasi persoalan dalam
upaya mengurangi pencemaran limbah cair rumah tangga serta pemanfaatanya
dalam resapan dan sebagai suplai utama air tanah. Mekanisme ini di beri nama
(Flexible Box Recycle) dengan sistem tempat yang mudah dalam aplikatif hingga
tidak di persulit dalam hal maintenance. Untuk mengetahui bentuk secara fisik
mengenai mekanisme tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 Model FBR berikut.
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Gambar 1.2 Model FBR

Mekanisme (FlexibleBox Recycle) ini dapat memanfaatkan kembali limbah
cair domestik menjadi suplai sumber air utama atau air tanah, yang mana dapat kita
ketahui mana kala musim kemarau tiba masyarakat besar

banyak meraskan

kekeringan sedangkan kebutuhan air tidak dapat digantikan oleh zat lainnya, oleh
karena itu mekanisme ini memiliki daya resap air genangan yang cukup tinggi dan
tergantung pada ukuran media yang akan disesuaikan dengan kondisi struktur tanah
juga kondisi akuifer di daerah tersebut. Dalam mekanisme inia beberapa acuan teori
yang digunakan Media pori merupakan medua pengisian air tanah, dimana air
meresap melalui ruang antara butiran tanah. Besar kecilnya pengisian air tanah
melalui media pori dipengaruhi karakteristik tanah, yang meliputi porositas, ukuran
butiran dan konduktivitas

hidraulik.

Karakteristik

tanah tersebut

akan

mempengaruhi besar kecilnya specific retention dan specific yield. Dalam Tata
Ruang Air Kodoatie & Roestam (2010). Juga dalam pengisian air tanah terdapat
pada Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap oleh tanah, yang kemudian akan
mengisi sistem akuifer menjadi air tanah. Dalam proses pengisian air tanah
memerlukan media yang terbagi menjadi dua media yaitu media pori yang
merupakan media primer dan media sekunder yang sering disebut dengan media
retakan. Dalam Tata Ruang Air Kodoatie & Roestam (2010). Dengan mengacu
kepada beberapa teori tersebut maka di aplikatifkanya dapat dilihat pada Gambar 1.3
Aplikatif FBR.
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Gambar 1.3 Aplikatif

FBR.
Limbah cair domestik seperti air bekas cucian piring, air bekas pencucian baju akan
disalurkan kedalam (FlexibleBox Recycle) yang telah di tanam pada halaman rumah yang
nantinya akan diresapkan kedalam tanah yang lebih dalam, juga pada mekanisme akan
bermanfaat ketika hujan tiba dengan metode resapan air hujan yang menggenang atau
sering disebut banjir akan di resapkan oleh sistem ini dan langsung di salurkan kedalam
tanah yang lebih dalam. Penempatan di halaman rumah cocok untuk penyerapan yang
sempurna dan tidak mengganggu estetik dari taman tersebut karena permukaan tanah dapat
di lapisi dengan batuan yang indah dengan syarat memiliki pori cukup untuk air masuk,
untuk aplikatif pada halaman dapat dilihat pada Gambar 1.4 Model Aplikatif FBR.
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Gambar 1.4 Model Aplikatif FBR.
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Mekanisme (FlexibleBox Recycle) dengan sistem yang telah di rancang
sedemikian rupa memiliki manfaat yang berkelanjutan serta daya guna yang sangat
penting bagi penyelamatan konservasi sumber daya air, manfaat dari mekanisme
ini secara keseluruhan adalah :
1) Memanfaatkan limbah cair domestik sebagai suplai utama air tanah.
2) Menangani masalah resapan ketika banjir.
3) Menyelamatkan drainase dari pencemaran limbah domestik.
4) Melakukan upaya konservasi lingkungan.
5) Mengimplementasikan hasil dari pembelajaran.
Oleh karena itu sebuah gagasan ini diharapkan dapat membantu lingkungan
dan masyarakat banyak dalam mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang di
sebabkan oleh mahluknya sendiri, segala bentuk masukan penulis harapkan agar
tercapainya kesempurnaan dari gagasan ini.
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SISTEM TAMAN BERBASIS SUMUR RESAPAN UNTUK PENGATASAN
MASALAH BANJIR PERKOTAAN
Qolbi Lutfiansyah Sufiana

ABSTRAK
Berawal dari mengamati kondisi lingkungan sekitar saat ini yang kondisinya
mengalami penurunan secara berkala, terutama pada kondisi air yang mana pada
saat kemarau mengalami penurunan namun pada saat musim penghujan sebaliknya
bahkan terjadi genangan yang cukup serius. Kondisi ini berdampak pada sektor
lainya yang menunjang suatu kegiatan seperti pertanian, peternakan, hingga
kebutuhan masyarakat. Mengingat air adalah zat atau materi atau unsur yang
penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui saat ini di bumi, Kodoatie
(2010). Karena demikian kompleksnya isu dan masalah dalam pengelolaan sumber
daya air maka banyak disiplin yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung
untuk mendapatkan solusi dari isu dan masalah tersebut. Kodoatie (2010) . Namun
dibalik pentingnya air kita dapat menfokuskan pada suatu masalah yang begitu
sering terjadi di masa kini yaitu banjir, dimana hal tersebut menjadi masalah yang
sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek mulai dari sektor pangan, sanitasi,
kesehatan hingga kemacetan yang terjadi karena banjir yang cukup membuat
genangan di badan jalan. Jika tidak ada suatu inovasi atau terapan yang memuat
untuk mengatasi hal ini maka banjir akan terus-menerus menjadi momok bagi
masyarakat. Oleh karena itu penulis mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan
dengan judul “SISTAMBERSURES TEKNOLOGI ( SISTEM TAMAN
BERBASIS SUMUR RESAPAN UNTUK PENGATASAN MASALAH BANJIR
PERKOTAAN )”.
Kata kunci : Air, Banjir dan Lingkungan
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BABivI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi
semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi ( Kodoatie
2010). Semua bentuk kehidupan tidak luput dari air, suatu hal yang komplek
air menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh setelah lingkungan. Di
berbagai daerah Indonesia air menjadi suatu hal yang langka atau sulit di
jumpai pada waktu tertentu, ini merupakan suatu pembuktian bahwa air adalah
hal yang penting bagi semua mahluk hidup.
Indonesia sangat beruntung karena negara maritim, artinya memiliki
wilayah perairan laut yang cukup luas, Namun kondisi ini berbeda dengan
daratan pada masa kini, dalam sisi lain Indonesia masih memiliki persoalan
pada bidang ketersediaan air, terutama di daratan, terlihat dari beberapa daerah
yang tidak dapat merasakan air di waktu–waktu tertentu karena kondisi musim
dan struktur tanah yang berbeda, juga masalah kelebihan air ketika musim
penghujan tiba yang menyebabkan genangan air atau juga sering disebut banjir.
Hal ini terjadi karena telah menurunya area tangkapan air di hulu sungai jugai
banyaknya alih fungsi lahan.
Namun pada kala tertentu air menjadi bomerang bagi masyarakat,
terutama akan terasa ketika musim penghujan tiba, dimana yang semestinya air
menjadi sebuah berkah malah menjadikan petaka akibat terjadinya banjir. Hal
ini berpengaruh sangat besar pada sejumlah kegiatan manusia pada keseharian
ditambah lagi dengan genangan yang sulit surut karena banyaknya alih fungsi
lahan, daerah tangkapan air sendiri seperti yang kita tahu bahwasanya banyak
mengalami peralihan fungsi dan tidak lagi bekerja sebagai mana mestinya,
permasalah ini cukup menjadi isu yang hangat dan selalu menjadi

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era

486

perbincangan dari tahun ke tahun, penyebab masyarakat yang buruk juga
menjadi salah satu masalah, namun sekarang bagaimana upaya secara teknis
yang dilakukan untuk mengurangi masalah terutama banjir di perkotaan.
1

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini merancu kedalam beberapa objek dan tentu memiliki
keutamaan dalam hal yang diteliti, perumusan tersebut megacu kepada :
1. Apakah masalah banjir dapat di atasi?
2. Bagaimana cara mengatasi banjir tersebut?
3. Apakah banjir dapat berpengaruh terhadap lingkungan?
4. Apa yang dapat dihasilkan dari mekanisme terapan ini ?
C. Tujuan dan Manfaat
Pada penerapan konsep ini memiliki beberapa tujuan yang cukup
signifikan, yang pertama adalah 1) Menurunkan larian air atau run-off pada
perkotaan, 2) Menerapkan sitem tangkapan air seperti pada pegunungan, 3)
Memberikan edukasi bahwa taman dapat memiliki fungsi lebih dengan disiplin
ilmu.
Manfaat dari konsep ini dalam bidang ketahanan tanah sebagai infiltrasi
dan pengembalian lapisan atau rongga tanah yang rusak menjadi kembali utuh
dengan masuknya air, menyimpan atau menampung air kedalam akuifer tanah,
menyerap air di permukaan atau banjir kedalam lapisan tanah. Sistem ini
diharapkan dapat di implementasikan pada titik kota agar mengurangnya
insiden banjir, dengan sistem kamuflase taman ini akan menjadi daya tarik
tersendiri bahwa taman tersebut selain tempat yang indah namun memiliki
fungsi lain yang sangat bermanfaat.
BAB II
METODOLOGI
A. Tinjauan Pustaka
1. Air dan banjir
a) Air
Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua
bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini dibumi, tetapi tidak
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di planet lain dalam Sistem Tata Surya dan menutupi hampir 71%
permukaan di bumi (http://id.wikipedia.org/wiki/air, 2009; Matthews,
2005). Wujudnya bisa berupa cairan, es (padat) dan Uap/ gas. Dengan
kata lain karena air, maka Bumi menjadi satu-satunya planet dalam
Tata Surya yang memiliki kehidupan (Parker,2007) dalam (Kodoatie,
2010)
b) Banjir
Banjir dan genangan yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan antara
lain oleh sebab-sebab berikut ini (kodatie dan Sugiyanto, 2002) :
1) Perubahan tata guna lahan.
2) Pembuangan sampah.
3) Erosi dan Sedimentasi.
4) Kawasan kumuh di sepanjang sungai / drainase.
5) Curah hujan.
6) Pengaruh fisiografi / geofisik sungai
7) Kapasitas sungai dan drainase tidak memadai
8) Pengaruh air pasang
9) Perubahan tanah dan rob
10) Drainase lahan
2. Ketersediaan Air.
Ketersediaan air permukaan tidak hanya pada sungai, danau, waduk,
rawa dll., tetapi juga pada lapisan vadose zone yaitu daerah antara
permukaan sampai muka air tanah bebas (unconfined aquifer) proses
masuknya run-off

hujan kedalam tanah adalah melalui infiltrasi dan

perkolasi, yang kemudian menjadi air tanah. Kodoatie (2010).
3. Taman
Taman merupakan sebuah areal yang berisikan komponen material
keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja
direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat
penyegar dalam dan luar ruangan.Taman dapat dibagi dalam taman alami
dan taman buatan. Dalam wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Taman
(2018).

Pekan Ilmiah Uniska Mab 2019-Social, Humaniora, Science And Technologi In Disruption Era

488

B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan dalam melakukan
penelitian, dengan memperhatikan beberapa metode. Metode yang dipilih
untuk melakukan penelitian sebagai berikut :
1. Metode Penelitian Kualitatif.
Dalam mengumpulkan data yang berhasil dikumpulkan adalah jenis
data kulalitatif berupa catatan lapangan, gambar, teknik seluruhnya
diperuntukan untuk mendapatkan kesan keseluruhan. Tatang Apendi
(2010).
2. Metode Penelitian Literature.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode literature dimana
penulis menuangkan kajian dengan hasil membaca dari berbagai referensi
berbentuk buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. Tatang
Apendi (2010).
3. Metode Penelitian Rancang Bangun.
Metode rancang bangun di gunakan penulis sebagai media desain dari
untuk membuat suatu alat dengan mempertimbangkan dari hasil membaca
dan menganalisis hingga mendapatkan suatu hipotesa untuk di buat dalam
bentuk rancangan.
Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil
analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemograman untuk
mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem di
implementasikan. (Pressman 2009)
Bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun
mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara kesluruhan.
(Pressman 2009)
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3

BAB III
ANALISA dan PEMBAHASAN

4

A. Analisa
Analisa penelitian ini adalah penerapan model taman yang berbasis
resapan untuk mengatasi banjir di perkotaan dengan memperhatikan morfologi
tanah dan mendapatkan terapan yang bermanfaat.
B. Pembahasan
1. Mekanisme dan Rancangan
Mekanisme rancangan ini memuat
terintegritas

untuk

mendapatkan

penggabungan konsep yang

hasil

yang

maksimal,

dengan

menggunakan konsep sumur resapan yang dikamuflasekan dalam taman
yang akan menjadi sebuah mekanisme “SISTEM TAMAN BERBASIS
SUMUR RESAPAN”
a) Taman
Taman pada dasarnya memiliki fungsi yang umum sebagai
penyegar, rekreasi, maupun hiburan lainya, fungsi utama lainya adalah
agar mendapatkan keseimbangan antara lingkungan satu sama lain,
namun pada karya tulis ini penulis menambahkan fungsi lain yang
menjadi sangat penting yaitu sumur resapan, dengan terapan ini
setidaknya memiliki estetika terapan dan bukan hanya keindahan.
Taman disini dapat di gunakan sebagai mana mestinya tanpa ada
pengurangan fungsi utama tanah, dapat digunakan sebagai penanaman
taman, area bermain, dan sarana taman lainya. Dapat dilihat pada
gambar 3.1 Taman
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Gambar 3.1 Taman

b) Sumur resapan
Sumur resapan ini di aplikatifkan dalam taman dengan menggunakan
material serta injection khusus yang akan meneruskan air kedalam
akuifer di bawah tanah, tentunya material yang digunakan telah di
analisis terlebih danulu agar mendapatkan serapan dengan baik dan
berkelanjutan, pada sistem ini terjadi kamuflase yang artinya sumur
resapan nampak tidak terlihat di kasat mata karena di modifikasikan
dengan taman.
2.

SISTAMBERSURES TEKNOLOGI
Sistambersures atau Sistem Taman Berbasis Sumur Resapan ini adalah
modifikasi dan kamuflase sumur resapan yang di beri fungsi lebih untuk
dijadikan sebagai tangkapan air atau sering disebut sumur resapan, namun
tidak menampakan konstruksi sumur resapan dari kasat mata, sistem ini
mengadopsi mekanisme infiltrasi yang mana air masuk melalui tekanan
gravitasi kedalam tanah dengan diameter tanah cukup terbuka. Ini
diterapkan

dengan

menggunkan

material-material

pilihan

agar

menjdapatkan hasil resapan yang cukup siginifikan, namun untuk
mendapatkan hasil yang memuaskan diameter taman dan kedalaman
mekanismenya wajib diperhitungkan. Dapat dilihat pada gambar 3.2
Gambaran Konsep
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Gambar 3.2 Gambaran Konsep

6

a) Detail resapan
Mekanisme resapan memiliki beberapa inovasi dari berbagai
teknologi dan upaya resapan lainnya seperti pada sistem biopori,
namun sumur resapan ini memiliki kemampuan lebih dari biopori
dan kamuflasenya sebagai taman pada umumnya. Penggalian
dilakukan hingga mendapatkan lapisan tanah yang dapat
menyerap, untuk mencari lapisan tanah yang dapat menyerap
dibutuhkan observasi, setelah mendapatkan hasil data analisis,
maka dapat dilakukan penggalian sekitar 1-2 meter kedalam tanah,
dan di tanam kembali biopori dengan ukuran bermacan, biopori
dengan ukuran bermacam memiliki fungsi sebagai penyalur air
kedalam akuifer tanah dan menjadi infiltrasi air larian atau banjir.
Pada atas biopori kita gunakan tanah jenis humus juga pupuk yang
memiliki rongga tanah lebih terbuka namun dapat ditanami
tumbuhan agar dapat menyerap dengan maksimal. Material pada
resapan utama dapat berupa 1) Batuan Splite, brangkal (bronjong)
2) Pasir 3) Tanah Humus dengan kerapatan rendah ( 25-30 mm).
Dapat dilihat pada Gambar 3.3 Komponen Sistem
Lapisan tanah
Resapan
utama
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bronjong
injection

Gambar 3.3 Komponen Sistem

7

Gambar 3.4 Diameter
Komponen

b) Mekanisme
Mekanisme kerja Sistambersures adala`h ketika terjadi run-off
banjir, atau genangan maka taman ini dengan kerapatan tanah ratarata berdiameter 10-40 mm, mampu menyerap air dengan cepat
tergantung pada luas taman dan dalam mekanisme ini, air akan
masuk melalui tanah humus yang berkisar 0,5m hingga 1 meter
dengan kerapatan tanah 25-40 mm akan menyerap hingga
melewati komponen bebatuan dan bronjong, pada saat bebatuan air
akan terus masuk kedalam injection dengan ukuran pipa yang
bermacam sesuai penerapan, fungsi dari injection sendiri berperan
sebagai pemasok air kedalam akuifer lapisan tanah lebih dalam
yang nantinya akan mengisi kekosongan akuifer di wilayah
tersebut. Bronjong memiliki fungsi sebagai pondasi struktur untuk
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menahan erosi sistem dan sebagai masuknya tanah larian atau
banjir kedalam injection.
3. Aplikatif
Aplikatif untuk Sistambersures ini dibagi menjadi beberapa dengan
memperhitungkan lahan dan diameter yang akan dibuat, pada skala kecil
sistem ini diterapkan untuk taman tingkat rumah atau pemukiman
perseorangan, tingkat kedua adalah tingkat RT/RW dengan mengukur
jumlah rumah dan berapa titik yang akan di terapkan mekanisme ini dan
untuk skala besarnya adalah dalam taman kota yang diameternya cukup
besar, dapat dilihat pada tabel 3.1 Analisis Daya Serap Sistambersures
NO
1
2
3

NAMA

Galian

Luas
Taman
Skala Kecil
0.25m – 0.5m 0.7 m
1m
Skala Sedang 0.8m – 2m –
1.2m
5m
Skala Besar
1.3m – 6m –
2m
8m

Daya serap
per jam
400 – 900 L
/ Jam
1800 – 3500
/ Jam
4000 L –
12000 L /
Jam

Cakupan
wilayah
Rumah
tangga
RT/RW
Taman
Kota

Tabel 3.1 Analisis Daya Serap
Sistambersures
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8

BAB IV
KESIMPULAN DAN PENUTUP

9

Mekanisme terapan ini memilki fungsi estetika lebih selain untuk keindahan
namun bermanfaat juga untuk sumur resapan teurtaman dalam mengatasi persoalan
banjir, mekanisme ini juga dapat diterapkan diberbagai sektor komunal seperti
taman rumah, hotel, dan kalangan skala terapan kecil, juga pada sektor padat
penduduk yang dapat dibuat satu untuk puluhan rumah seperti sektor RT/RW,
terapan yang sangat perlu di aplikatifkan adalah dalam sektor taman kota, yang
mana kita ketahui banyak sekali taman- taman kota yang hanya dimanfaatkan
estetika keindahanya saja.
Harapannya konsep ini dapat diaplikatifkan untuk menanggulangi masalah
banjir terutama di area perkotaan dengan ruang yang cukup sempit dengan
memanfaatkan taman sebagai area yang cukup di gemari.
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Mekanisme Sumur Resapan Fleksible Berbasis Teknologi
Terbarukan
qolbi lutfiansyah Sufiana, Mochammad Rifqy Gymnastiar, Laode
Muhammad Naufal Fadlurohmman

ASBTRAK

Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi
semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi ( Kodoatie 2010).
Betapa pentingya air bagi kehidupan, namun dapat juga menjadi petaka ketika air
tidak lagi dapat dikendalikan. Salah satu sektor pemenuhan kebutuhan air di
indonesia adalah dengan pengambilan air tanah, sumur dan sumber daya air lainya.
Air juga dapat dikatakan berubah menjadi limbah ketika tidak dapat lagi
diuganakan, air tidak dapat digunakan jika sudah mencapai karakteristik yang tidak
sesuai yakni tidak berbau, berasa hingga berwarna, tentunya limbah air sudah
mengalami pencemeran, entah dari suatu kegiatan ataupun akibat perlakuan.
Kegiatan kecil seperti mencuci piring, pakaian dan juga mandi adalah salah satu
perlakuan dalam memanfaatkan air, namun setelah digunakannya air tersebut maka
terbuang begitu saja dengan membawa kotoran dari sebuah perlakuan. Hal tersebut
dapat dinamakan dengan air limbah rumah tangga yang mana telah terjadi bertahun
tahun di dalam kalangan masyarakat, mereka menggunakan dan membuang begitu
saja tanpa ada perlakuan atau usaha khusus untuk mengurangi limbah, kegiatan
tersebut terbukti telah mencemari drainase hingga sungai – sungai selain dari pada
domestik, limbah rumah tangga dengan jumlah yang cukup besar menjadi salah satu
penyumbang limbah yang merusak ekosistem biota sungai. Maka Flexsible Box
Recycle dirancang untuk mengurangi tingkat limbah yang dihasilkan oleh rumah
tangga, selain mengurangi Flexsible Box Recycle pun memiliki peranan penting
terhadap porositas dan keberadaan air tanah yang sering menjadi perbincangan
hangat kalangan masyarakat saat musim kemarau tiba dimana sistem ini akan
memberi suplai air terhadap tanah untuk sebagai sumber resapan.
KATA KUNCI : Air, Limbah & Sistem. `
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BAB I
PENDAHULUAN
ii
A. LATAR BELAKANG
Pada hakikatnya air adalah zat atau materi atau unsur yang penting
bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi
(Kodoatie 2010). Semua bentuk kehidupan tidak luput dari air, suatu hal
yang komplek air menjadi kebutuhan yang sangat berpengaruh setelah
lingkungan. Di berbagai daerah Indonesia air menjadi suatu hal yang langka
atau sulit di jumpai pada waktu tertentu, ini merupakan suatu pembuktian
bahwa air adalah hal yang penting bagi semua mahluk hidup. Indonesia
sangat beruntung karena negara maritim, artinya memiliki wilayah perairan
laut yang cukup luas, Namun kondisi ini berbeda dengan keadaan daratan
saat ini, dalam sisi lain Indonesia masih memiliki persoalan pada bidang
ketersediaan air terutama di wilayah daratan, terlihat dari beberapa daerah
yang tidak dapat merasakan air di waktu–waktu tertentu karena kondisi
musim dan struktur tanah yang berbeda, juga masalah kelebihan air ketika
musim penghujan tiba yang menyebabkan genangan air atau juga sering
disebut banjir. Hal ini terjadi karena telah menurunya area tangkapan air di
hulu sungai yang disertai dengan banyaknya alih fungsi lahan.
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi
baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang lebih dikenal sebagai
sampah, yang kehadirannya pada susatu saat dan tempat tertentu tidak
dikehendaki

lingkungan

karena

tidak

memiliki

nilai

ekonomis.

Wikipedia.org (2018). Limbah cair menjadi salah satu peranan penting
dalam perusakan ekosistem biota sungai, terutama pada drainase dan sungai
– sungai, selain perusakan secara terus – menerus limbah cair terhitung lebih
banyak di sumbangkan oleh rumah tangga yang memberikan dampak
berkepanjangan, jika dibandingkan dengan domestik atau pabrik yang telah
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memiliki sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Pencemaran
akan terus terjadi seiring tidak adanya suatu usaha yang dilakukan untuk
mengurangi tingkat pencemaran tersebut. Salah satu sumber utama air
masyarkat indonesia adalah air permukaan, seperti air sungai, danau, sumur
hingga air tanah. Namun jika sungai mengalami pencemaran secara
berkelanjutan maka ekosistem pada danau pun akan mengalami kerusakan,
tentunya masyarakat bergantung pada air tanah dan sumur, akan tetapi
ketika musim kemarau tiba akan dihadapkan dengan kekeringan. Namun
saat musim penghujan tiba akan mengalami peluapan dan lebih parahnya
adalah bencana banjir. Banjir sendiri terjadi karena beberapa akibat salah
satu hal yang paling terlihat adalah karena terganggunya atau tersumbarnya
saluran air seperti drainase atau sungai karena sampah, ketika banjir terjadi
dan limbah mengalami penumpukan secara berkala di wilayah sungai akan
menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, gangguan kulit hingga
masalah kesehatan lainnya.
B. RUMUSAN MASALAH
Dalam melakukan penelitian mengenai Cathcment Water Component
dalam mekanisme Flexible Box Recycle maka dirumuskan masalah sebagai
acuan untuk menjabarkan mengenai karya tulis ini sebagai berikut:
1. Mengapa ada genangan air pada halaman rumah atau taman ?
2. Mengapa limbah cair rumah tangga tidak di resapkan kedalam tanah?
3. Bagaimana cara meresapkan air dengan mekanisme CWC dalam FBR?
4. Apa manfaat dari meresapkan air kedalam tanah ?
C. TUJUAN
Pembuatan karya tulis ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan atau
mengapikasikan hasil dari pembelajaran yang mana baik untuk
implementasi, dengan menggambungkan beberapa konsep dan menangkap
genangan menggunakan Cathcment Water Component banjir serta
memanfaatkan limbah cair rumah tangga melalui mekanisme Flexible Box
Recycle yang nantinya memiliki dampak positif terhadap tanah dan
lingkungan, terutama pada kondisi yang berkelanjutan.
D. MANFAAT
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Manfaat dari konsep Catchment Water Component pada mekanisme
Flexible Box Recycle adalah dampak mengenai lingkungan yang
berkesinambungan dalam beberapa waktu kedepan terutama pada konsep
resapan genangan air hujan dan juga daur ulang yang menggunakan limbah
cair rumah tangga sebagai bahan utama, maka ketika diberi perlakuan daur
ulang akan mengurangi perusakan biota air pada drainase dan akan
memberikan dampak positif kondisi untuk kesetabilan air dalam tanah.
Konsep penangkapan resapan genangan air atau Catchment Water
Component juga memiliki dampak positif lainya yaitu untuk meresap air
genangan di atasnya dan juga apabila terjadi suatu genangan besar atau
banjir maka FBR akan meresap kedalam dan menyalurkan air kedalam
tanah, selain menyalurkan juga memberikan suplai utama kedalam akuifer
air secara tidak langsung, maka pengguna akan merasakan keberadaan air
tanpa takut kehilangan atau kekurangan air ketika kemarau tiba.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Resapan
1. Media pengisian Air Tanah
Air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap oleh tanah, yang kemudian
akan mengisi sistem akuifer menjadi air tanah. Dalam proses pengisian air
tanah memerlukan media yang terbagi menjadi dua media yaitu media pori
yang merupakan media primer dan media sekunder yang sering disebut
dengan media retakan. Dalam Tata Ruang Air Kodoatie & Roestam
(2010).
2. Media Pori
Media pori merupakan medua pengisian air tanah, dimana air meresap
melalui ruang antara butiran tanah. Besar kecilnya pengisian air tanah
melalui media pori dipengaruhi karakteristik tanah, yang meliputi
porositas, ukuran butiran dan konduktivitas hidraulik. Karakteristik tanah
tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya specific retention dan specific
yield. Dalam Tata Ruang Air Kodoatie & Roestam (2010).
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B. Teori Infiltrasi
1. Proses terjadinya Infiltrasi
Ketika air hujan jatuh di atas permukaan tanah, tergantung pada
kondisi biofisik permukaan tanah, sebgaian atau seluruh air hujan tersebut
akan mengalir masuk kedalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah.
Proses mengalirnya air hujan kedalam tanah disebabkan oleh tarikan gaya
gravitasi dan gaya kapiler tanah. Laju air infiltrasi yang dipengaruhi oleh
gaya gravitasi dibatasi oleh besarnya diameter pori-pori tanah. Dibawah
pengaruh gaya gravitasi, air hujan mengalir vertikal ke dalam tanah
melalui profil tanah. Pada sisi yang lain, gaya kapiler bersifat mengalirkan
air tersebut tegak lurus ke atas, ke bawah, dan ke arah horisontal (lateral).
Gaya kapiler tanah ini bekerja nyata pada tanah dengan pori-pori yang
lebih sempit dan tanah lebih kering. Dalam Hidrologi dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Chay Asdak (2007)
Mekanisme infiltrasi, dengan demikian, melibakan tiga proses yang tidak
saling mempengaruhi:
a) Proses masuknya air hujan melalui pori-pori permukaan tanah
b) Tertampungnya air hujan tersebut di dalam tanah.
c) Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain (bawah, samping,dan
atas). Meskipun tidak saling mempengaruhi secara langung ketiga
proses tersebut diatas saling terkait.
2. Faktor Penentu Infiltrasi
Proses infiltrasi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tekstur dab
struktur tanah, persediaan air awal (kelembaban awal), kegiatan biologi
dan unsur organik, jenis dan kedalaman seresah, dan tumbuhan bawah atau
tajuk penutup tanah lainnya. Tanah remah akan memberikan kapasitas
infiltrasi lebih besar dari pada tanah liat. Tanah dengan pori-pori jenuh air
mempunyai kapasitas lebih kecil dibandingkan tanag dalam keadaan
kering.. Laju infiltrasi ditentukan oleh:
a) Jumlah air yang tersedia di permukaan tanah.
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b) Sifat permukaan tanah.
c) Kemampuan tanah unuk mengosongkan air di atas permukaan tanah.
Dari ketiga unsur tersebut di atas, ketersediaan air (kelembaban tanah)
adalah yang terpenting karena ia akan menentukan besarnya tekanan
potensial pada permukaan tanah. Berkuranganya laju infiltrasi dapat
terjadi karena dua alasan. Pertama, bertambahnya kelembaban tanah
menyebabkan butiran tanah berkembang, dan dengan demikian, menutup
ruangan pori-pori tanah. Kedua, aliran air ke bawah tertahan oleh gaya
tarik butir-butir tanah. Gaya tarik ini bertambah besar dengan kedalaman
tanah yang lebih dalam berkurang sehingga akan menghambat masuknya
air berikutnya dari permukaan tanah. Dalam Hidrologi dan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai, Chay Asdak (2007)
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian Literature
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode literature dimana
penulis menuangkan kajian dengan hasil membaca dari berbagai referensi
berbentuk buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. Tatang
Apendi (2010). Oleh karena itu dalam melakukan pengumpulan data dan
teori untuk mendukung karya yang telah dirancang di ambil melalui
pemahaman membaca.
B. Metode Penelitian Rancang Bangun.
Metode rancang bangun di gunakan penulis sebagai media desain dari
untuk membuat suatu alat dengan mempertimbangkan dari hasil membaca
dan menganalisis hingga mendapatkan suatu hipotesa untuk di buat dalam
bentuk rancangan. Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk
menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam bahasa
pemograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponenkomponen sistem di implementasikan. (Pressman 2009). Bangun sistem
adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau
memperbaiki sistem yang telah ada secara kesluruhan. (Pressman 2009).
Metode ini digunakan untuk membuat model secara fisik atas karya yang
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dibuat dan di rancang sedemikian rupa agar menyerupai bentuk
sebenarnya.
C. Metode Purwarupa atau Prototype
Purwarupa adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah
entitas dalam bidang desain, sebuah prototipe

dibuat

sebelum

dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum
dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal.
https://id.m.wikipedia/org/wiki/purwarupa
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekansime dan Perancangan
Catchment Water Component adalah alat yang di rancang untuk
mendukung penangkapan genangan air secara maskimal agar dapat membantu
mekanisme resapan menjadi lebih fungsional dalam menangkap area
resapannya. CWC (Catchment Water Component) di tempatkan dalam
berbagai area yang memiliki titik central untuk masuknya air kedalam tanah
melalui mekanisme sumur resapan atau FBR. Mekanisme dari Flexible Box
Recycle (FBR) memanfaatkan limbah cair rumah tangga yang digunakan
kembali sebagai suplai utama air tanah dengan metode resapan. dalam
perancanganya sistem FBR di tanam dalam tanah yang telah di sambungkan
dengan saluran pembuang dari rumah tangga, dan ditempatkan dihalaman
rumah atau di area taman. Sedangkan Cathcment Water Component menjadi
alat pendukung utama dalam memperluas area penangkapan resapan air
kedalam tanah melalui alat FBR, Mekanisme ini pun dapat menjadi multifungsi pada saat musim penghujan tiba atau dalam keadaan banjir yang mana
dirancang untuk meresap genangan air diatasnya dengan area tangkapan yang
cukup luas berkisar antara 5-10 meter jangkauan yang tergantung dengan
rancangan atau menyesuaikan kondisi lapangan. Talang air pun dijadikan
sebagai suplai untuk resapan kedalam FBR melalui CWC. Mekanisme ini akan
memberikan suplai air kedalam tanah dengan resapan yang tentunya telah di
reratakan antara panjang dan ukuran, namun juga dapat di sesuaikan dengan
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keadaan setempat. Komponen dari Catchmet Water Component dapat dilihat
pada gambar 4.1 Komponen dari Catchment Water Component (CWC).
Water
Catch

Water
Catch

Straphole
Pipe
Gambar 4.1 Komponen dari Catchment Water
Component (CWC)

Perancangan Catchment Water Component dengan konstruksi Flexible
dibuat agar dapat dengan mudah merubah ukuran dalam pembuatan, juga
pengunci antar komponen dibuat agar mempermudah pemasangan dan
pemeliharaan. CWC ini memiliki beberapa komponen serta di lengkapi dengan
media pendukung untuk dapat bekerja dengan secara maksimal, mengacu
kepada beberapa teori resapan dan infiltrasi mekanisme ini menjadikan
komponen utama untuk membantu memperluas area resapan dari mekanisme
Flexible Box Recycle, dalam mendapatkan area resapan yang luas CWC di
hubungkan dengan FBR dengan menjangkau area, dapat dilihat pada Gambar
4.2 Perancangan Gabungan FBR dan CWC.

Mekanisme ini memiliki

komponen rancangan sebagai berikut :

Flexible
Box
Recycle
Catchment
Water
Component
Gambar 4.2 Perancangan Gabungan FBR dan
CWC.

Catchment Water Component menjadi peran utama dalam menambah radius
resapan untuk penangkapn air kedalam FBR, jika mekanisme resapan tanpa
menggunakan CWC hanya memiliki radius diantara 1-2 meter, namun ketika
di beri komponen pendukung CWC maka radius tangkapan resapan air dapat
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bertambah hingga 7-10 m, serta mempercepat proses penurunan muka air
ketika terjadi banjir. Radius dapat dilihat pada Gambar 4.3 Radius CWC
dengan FBR.

Gambar 4.3 Radius
CWC dengan FBR

Mekanisme dari alat Catchment Water Component ini adalah dengan
menangkap air yang bergenang di atasnya dengan wilayah radius tangkapan
berkisar 150cm dengan membagi menjadi beberapa jumlah CWC maka dalam
satu mekanisme resapan FBR dapat sekuranganya menangkap air untuk
resapan yang memiliki radius berkisar 7-10 meter, maka jika dalam satu buah
taman cukup untuk satu mekanisme FBR dengan membagi tangkapan dengan
sistem CWC, dan apabila di aplikatifkan dalam suatu domestik atau rumah
tangga dapat dengan mekanisme FBR sedang yang di bagi ke dalam beberapa
titik CWC untuk tangkapan satu bangunan rumah. Proses dalam penangkapan
melalui mekanisme ini ialah dengan menangkap dan menyalurkan air kedalam
FBR dan akan di resapkan melalui lapisan tanah lebih dalam melalui
mekanisme tersebut yang hasilnya memiliki tingkat resapan yang cukup cepat
untuk surutnya genangan air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar
4.4 Mekanisme CWC dalam FBR.

Gambar 4.4 Mekanisme CWC dalam FBR
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B. Model Aplikatif
Dalam aplikasi dari mekanisme CWC dan FBR yang menggunakan sistem
tanam di dalam tanah dengan rancangan yang dapat di sesuaikan dengan
kondisi lapangan. Dapat dilihat juga seperti pada Gambar 4.5 Model
Aplikatif CWC dalam FBR pada Taman.

Gambar 4.5 Model Aplikatif Mekanise CWC
dalam FBR pada Taman.

Pengaplikatifan mekanisme ini yang menyesuaikan dengan kondisi
lapangan hingga mendapatkan radius tangkapan air yang juga dapat di
sesuaikan dengan mekanisme tersebut. Gambar ( i ) adalah model dari
sebuah taman yang telah di tanamkan mekanisme respan dengan CWC
sebagai tangkapan, ( ii ) adalah model sketksa penempatan resapan air
dengan CWC yang telah di sesuaikan. Pada titik central dari FBR diberi
batuan koral yang dapat di buka untuk melakukan maintenance dan pada
titik penangkapan resapan CWC juga diberi batuan dengan penuruan elevasi
10cm kedalam tanah yang diberi batuan sebagai pori masuknya air.
C. Hasil Pembahasan
Mekanisme FBR dapat di bandingkan hasil resapan dengan mekanisme
serupa yang telah banyak di jumpai masyarakat umum yaitu biopori, namun
memiliki tingkat resapan dan infiltrasi yang berfungsi lebih siginifikan.
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No

Nama

Jarak

Tinggi /

Jangkauan

kedalaman

volume

1

Biopori Sedang

30cm

1 meter

2,041L

2

Biopori Besar

50cm

1,5 meter

3,140L

3

FBR Sedang

150cm

1 meter

125L

4

FBR Besar

250 cm

1,5 meter

500L

5

FBR dengan

500cm

1 meter

1000L

750cm

1,5 meter

1500L

CWC Sedang
6

FBR dengan
CWC Besar

Tabel 4.1 Perbedaan Volume Diameter
Biopori dan Flexible Box Recycle

Pada tabel 4.1 Perbedaan Volume Diameter Biopori dan Flexible Box
Recycle menunjukan perbedaan diameter dan volume yang signifikan antara
biopori dan Flexible box recycle yang dimana memiliki pengaruh lebih
terhadap resapan serta daya tampung air dari genangan di atasnya, oleh
karena itu akan membuat FBR memiliki fungsi lebih untuk daya resapan air
kedalam tanah.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Catchment Water Component (CWC) sebagai penangkap genangan air dalam
Flexible Box Recycle (FBR) mekanisme buatan serta rancangan hasil dari
pemikiran dan buah inovatif sebuah pembelajaran yang memiliki daya guna dalam
meresapkan air kedalam tanah serta mendaur ulang limbah cair rumah tangga yang
menjadikan teknologi tepat guna mendaur ulang serta memiliki dampak yang
berkelanjutan terhadap kondisi biota drainase dan konsentrasi air di dalam tanah,
juga mengatasi kesulitan air ketika kemarau dengan resapan air kedalam tanah.
Harapanya mekanisme ini memiliki penelitian lebih intensif secara kualitatif
maupun secara kuantitatif untuk mendapatkan kesempurnaan dari tekonologi tepat
guna yang memiliki dampak mengenai lingkungan yang positif dan berkelanjutan.
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PLASTIK RECYCLE COMPONENT
( Pemanfaatan Plastik sebagai Bahan Dasar Utama Pembuatan Komponen
Straphone dan Grassblok dalam Media Sumur Resapan )
Penulis ; 1) Qolbi Lutfiansyah Sufiana 2) Mochammad Rifqy Gymnastiar
3) Laode Muhammad Naufal Fadlurohmman
Sampah adalah sesuatu yang tidak asing lagi yang tengah menjadi
permasalahan yang serius di kota besar. Sampah merupakan material sisa yang
tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses (wikipedia.org). Peningkatan
jumlah penduduk di Indonesia berbanding terbalik dengan sampah yang dihasilkan
tiap harinya. Melihat begitu banyak nya sampah plastik yang setiap hari semakin
mengalami penumpukan menjadi latar belakang adanya gagasan pola pikir untuk
merubah sampah tersebut agar memiliki nilai ekonomis dan daya guna yang tidak
merugikan lingkungan. Dibalik hangatnya masalah mengenai sampah banyak
mekanisme lain yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan, salah satunya
adalah sumur resapsan namun jika kita ketahui sumur resapan memilki bahan dasar
utama yang terbuat dari media batuan dan pasir padahal jika kita cermati pula
bahwasanya sampah plastik dengan metode pengolahan yang tepat memiliki
potensi untuk berperan serta dari bagian bahan dasar tersebut. Mengelola sampah
plastik dengan metode tertentu yang akan menghasilkan suatu komponen
pendukung dari sebuah sistem tentunya akan berpengaruh besar terhadapa
pemanfaatan kembali atau daur ulang sampah, jika suatu ide atau gagasan hasil
pemikiran ini tersalurkan dengan baik dan mendapatkan dukungan dalam
implementatif maka besar kemungkinan sampah dapat menjadi susatu bahan dasar
utama dalam komponen dari suatu sistem. Pada karya tulis ini menenkankan kepada
pembuatan salah satu komponen sumur resapan yaitu grass blok dan straphole,
dimana komponen tersebut diletakan pada bagian terluar mekanisme sumur
resapan. Dalam proses pembuatan tentunya memperhatikan aspek kekuatan hingga
aspek yang berkelanjutan.
KATA KUNCI : Sampah, Pemanfaatan dan Bahan dasar.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Melihat begitu banyaknya potensi akan sampah plastik yang dihasilkan
setiap harinya tentu menyebabkan berbagai persoalan baru seperti penyakit,
tercemarnya lingkungan, sungai dan juga menimbulkan ketidak nyamanan
bagi mahluk hidup di sekitarnya. Sampah setiap hari terus bertambah seiring
dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Karena Sampah merupakan
material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses .dalam (
http://id.m.wikipedia.org ) .
Manusia dalam kegiatan sehari – hari tidak terlepas dari penggunaan
plastik. Plastik habis pakai atau yang mengalami kerusakan tidak
dimanfaatkan lagi oleh masyarakat dan dibuang menjadi sampah. Di sisi lain,
pemakaian kantong plastik dan kemasan pembungkus makanan juga
berkontribusi sebagai penambah volume sampah di samping jenis – jenis
sampah lainnya. Sampah yang tidak dikelola dan dibiarkan terus menerus
akan menimbulkan berbagai dampak bagi manusia dan lingkungan
menimbulkan pencemaran air, mengganggu ekosistem perairan, dan dapat
menyebabkan banjir. Pembakaran plastik dapat menimbulkan polusi udara
yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan pernapasan. Di sisi lain
membuang sampah sembarangan sudah menjadi budaya di kalangan
masyarakat indonesia terutama dalam pembuangan sampah plastik, pada saat
kini masih belum optimalnya daur ulang atau pengelolaan sampah yang
efektif jika dibandingkan dengan terus meningkatkan potensi sampah, oleh
karena itu dengan melihat potensi penulis memiliki gagasan dalam
pengelolaan dengan memanfaatkan sampah plastik untuk digunakan sebagai
bahan dasar pembuatan grassblock atau straphole dengan menjadikan
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komponen campuran dan menghemat bahan baku pembuatan hingga 25% dan
memanfaatkan sampah seutuhnya.

1

B. TUJUAN DAN MANFAAT
Pada dasarnya tujuan penelitian ini semata

– mata untuk

mengimplementasikan hasil pembelajaran para penulis serta ide gagasan
yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan oleh sesama mahluk hidup lainnya,
merubah pola pikiri masyarakat bahwa sampah sendiri dapat memiliki nilai
guna bila di perlakukan dengan tepat dan cermat. Melakukan konsep
Recycle adalah hal utama dalam penuangan karya tulis ini, mengurangi
tingkat pencemaran sampah dengan mengelola kembali hingga merubahnya
menjadi produk yang berdaya guna.
C. RUMUSAN MASALAH
Dalam melakukan penelitian “PLASTIK RECYCLE COMPONENT”
penulis memiliki rumusan untuk mengacu kepada permasalahan sebagai
berikut:
1) Berapa banyak potensi sampah ?
2) Apa yang dapat dilakukan dengan sampah tersebut?
3) Bagaimana cara untuk mengelola sampah tersebut?
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN SAMPAH
Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang
oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa
dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.(Panji Nugroho, 2013).
Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah
volume sampah yang sangat besar sehingga malebihi kapasitas daya
tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pengelolaan sampah
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yang terjadi selama ini dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada
lingkungan, dan kuranganya dukungan kebijakan dari pemerintah. Menurut
Prof. Dr. Ir. Ign. Suhatro dalam buku Limbah Kimia (2011).

B. JENIS – JENIS SAMPAH
2
Menurut Panji Nugroho dalam buku Panduan Membuat Pupuk Kompos
cair (2013), jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis,
antara lain :
a. Sampah organik
Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti
sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah
ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
b. Sampah anorganik
Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah
membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas,
plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan
sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau
sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk laiannya.
Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik
wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman,
kaleng, kaca, dan kertas.
C. PRINSIP DAN METODE PENGELOLAAN SAMPAH
Berikut adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan
sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 5M (Panji Nugroho,
2013), yaitu:
1. Mengurangi (Reduce)
mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang dapat
menimbulkan sampah. Karena semakin banyak barang terbuang maka
akan semakin banyak sampah.
2. Menggunakan kembali (Reuse)
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Mengusahakan untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai
kembali, dan mengindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai
guna memaksimalkan umur suatu barang.

3. Mendaur ulang (Recycle)
3
Selain mencari barang yang dapat dipakai kembali, dapat pula
mencari barang yang dapat didaur ulang. Sehingga barang tersebut dapat
dimanfaatkanbukan menjadi sampah.
4. Mengganti (Replace)
Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan
disekitar. Ganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan
lama, serta menggunakan barang yang ramah lingkungan.
5. Menghargai (Respect)
Metode ini menggunakan rasa kecintaan pada alam, sehingga akan
menimbulkan sikap bijaksana sebelum memilih.
BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian “Plastik Recycle Component” menggunakan beberapa metode
penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat menjawab hipotesis
dari penuangan gagasan, oleh karena itu berikut merupakan beberapa metode yang
digunakan :
A. Lokasi Penelitian
Lokasi dalam melakukan penelitian mengenai daur ulang sampah plastik
menjadi komponen GrassBlock atau Straphole bertepatan di SMAN 27
Bandung, dengan melakukan pemilahan sampah plastik dan melakukan
pengolahan.
B. Jenis Pengumpulan Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode literature dimana penulis
menuangkan kajian dengan hasil membaca dari berbagai referensi berbentuk
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buku, jurnal maupun media elektronik seperti internet. Tatang Apendi (2010).
Metode literature ini di gunakan sebagai tata cara untuk mencari berbagai teori
untuk mendudukung gagasan dengan berbagai sumber yang jelas seperti buku
dan jurnal.
C. Metode Purwarupa atau Prototype
Purwarupa adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah
entitas dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan
atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala
sebenarnya

atau

sebelum

diproduksi

secara

massal.

Dalam
4
https://id.m.wikipedia/org/wiki/purwarupa . Metode ini digunakan untuk
memperlihatkan bentuk serta model secara fisik mengenai gagasan yang
dikemukakan, dapat berupa model 3 dimensi dan dapat berupa model berupa
contoh hasil pembuatan.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. MEKANISME DAN PERANCANGAN
Plastik Recycle Component adalah komponen Grassblock dan
Straphole yang memiliki sebagian bahan dasar dari plastik yang telah di
daur ulang. PRC atau Plastik Recycle Component adalah campuran bahan
baku dalam pembuatan Grassblock dan Straphole yang mana itu adalah
salah satu komponen sumur resapan dari sebuah mekanisme FBR atau
Flexible Box Recycle, FBR dapat dilihat pada Gambar 3.1 Komponen dan
Rancangan Flexible Box Recycle sebagai berikut.
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Gambar 3.1 Komponen dan Rancangan
Fleksibel Box Recycle

Flexible box recycle sendiri suatu sistem yang di rancang sedemekian rupa
untuk mengatasi persoalan dalam upaya mengurangi pencemaran limbah cair
rumah tangga serta pemanfaatanya dalam resapan dan sebagai suplai utama air
tanah. Mekanisme rancangan sistem dan aplikatif.
Straphole merupakan salah satu komponen resapan utama dalam
5
mekanisme Flexible Box Recycle, dan Grassblock merupakan batu press yang
menyerupai paving block namun dapat meresapkan air kedalam tanah karena
rancanganya yang disesuaikan untuk resapan air.

(i)

(ii)

Gambar 3.2 Model Cetakan dan Straphole

Pada Gambar 3.2 Model Cetakan dan Straphole adalah komponen yang
dibuat dengan metode cetakan, cetakan dibuat dari besi dan plat yang di press
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dengan pengunci untuk menyetabilkan ketebalan straphole. Gambar ( i ) adalah
model dari cetakan untuk membuat Straphole seperi pada gambar ( ii ),
sedangkan pada Grassblock memiliki fungsi yang terbilang tidak jauh sama
namun dalam komponen tersebut berguna lebih sebagai media dasar atau dapat
dipijak tapi tidak mengurangi fungsi utamanya sebagai resapan air, Model
Grass blok dapat dilihat pada Gambar 3.3 Model Cetakan dan Grassblock.

Gambar 3.3 Model Cetakan dan Grassblock

B. PROSES PEMBUATAN
6
Proses pembuatan Straphole dan Grassblock menggunakan sistem cetak
namun pada proses perubahan bentuk fisik dari bahan baku sampah plastik
terbagi menjadi beberapa proses sebagai berikut :
1. Pemilahan Sampah
Pemilahan sampah plastik dengan memisahkan sampah plastik
seperti botol minuman dan bekas kantong plastik. Tujuan pemilihan
adalah agar dapat dengan mudah melakukan pencacahan untuk
merubah bentuk fisik agar memiliki diameter lebih kecil.
2. Proses Pembersihan
Setelah melakukan pemilahan antara sampah plastik botol dan
sampah kantong plastik dilakukan pembersihan dari berbagai
kotoran dengan desinfektan seperti tanah, kotoran bekas makanan
dan bekas minuman agar mudah dalam pencacahan.
3. Proses Pencacahan.
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Proses selanjutya adalah dengan pencacahan menggunakan mesin
pencacah hingga mendapatkan ukuran sampah hasil cacah maksimal
0,1 cm atau seperti berupa serbuk.
4. Proses pencampuran bahan
Proses pencampuran bahan menggunakan bahan semen dan pasiran
dengan 1/3 dari bahan pembuatan diganti dengan plastik hasil
pencacahan.
5. Pencetakan
Setelah bahan baku semua telah dicampurkan dilakukan proses
pencetakan dengan bentuk yang telah di tentukan seperti model di
bab sebelumnya.
6. Pengeringan
Proses pengeringan dilakukan setelah pencetakan dilakukan dengan
memanfaatkan matahari sebagai media pengering utama, dalam
proses pengeringan berkisar antara 3-5 hari bergantung pada kondisi
cuaca.

PEMILIHAN
SAMPAH PLASTIK

PROSES
PEMBERSIHAN

PROSES
PENCACAHAN

PROSES
PENCETAKAN

PROSES
PENNGERINGAN

7

PROSES
PENCAMPURAN
BAHAN BAKU

Konsep Mekanisme Proses Pembuatan

C. Model Aplikatif
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Model aplikatif Grassblock cukup sederhana seperti pengaplikasian
komponen lain secara umumnya, namun memiliki daya resap tinggi yang
mampu membantu mekanisme resapadan dari FBR menjadi maksimal dan
penghematan biaya pada pembuatan bahan baku yang cukup signifikan.
Untuk melihat bentuk model dapat dilihat pada Gambar 3.5 Aplikatif
Grassblock. Selain pada grassblok model aplikatif seperti straphole juga
menjadikan penurunan biaya yang cukup signifikan tanpa mengurangi nilai
fungsi dari alat tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.6
Aplikatif Straphole.

Gambar 3.5 Aplikatif Grassblock

8

Gambar 3.6 Aplikatif Straphole
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam melakukan mekanisme ini mendapat beberapa keuntungan positif
yang menjadi kearah lebih baik seperti menjadikan sampah memiliki nilai
ekonomis, mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan sampah plastik
hingga penurunan biaya karena digantikanya oleh sampah plastik yang
sudah di proses atau Plastik Recycle Component ( PRC ) tersebut, maka
untuk melihatnya dikemukakan dalam bentuk berikut :
NO
1
2
3
4

NAMA
Straphole
Straphole + PRC
Grassblock
Grassblock + PRC

UKURAN

BIAYA
PEMBUATAN

75 – 150 cm
75 – 150 cm
1 m²
1 m²

135.000,102.000,95.000,72,500,-

Tabel 3.1 Biaya Pembuatan Straphole dan
Grassblock

Pada Tabel 3.1 terlihat cukup siginifikan penurunan biaya
pembuatan dengan mengganti 1/3 bahan baku dengan PRC (plastik recycle
component) untuk menjadi bahan tanpa mengurangi tingkat fungsinya, hal
ini tentu memberikan dampak yang sangat positif secara ekonomis maupun
lingkungan. Dan jika pembuatan PRC ini berkelanjutan serta menggantikan
sebagian besar komponen lainnya maka dampak positif dari daur ulang
sampah akan semakin terasa oleh kalangan masyarakat itu sendiri, jika
dibandingkan dengan tidak adanya perlakuan khusu kepada sampah tersebut
yang menjadi bibit penyakit. Hal ini juga membuktikan kepada masyarakat9
banyak bahwasanya sampah memiliki daya guna setelah melakukan proses
pengolahan dan setidaknya merubah paradigma buruk menjadi lebih selektif
untuk memilah sampah tersebut.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Segala penuangan gagasan dalam sebuah karya adalah hal yang sangat positif,
terutama dalam membangun ide kritis pelajar untuk lebih peduli akan lingkungan
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sekitarnya. Konservasi memiliki makna luas yang tujuanya utamanya untuk
memperbaiki tatanan lingkungan, budaya masyarakat yang buruk dapat dirubah
sedikit demi sedikit dengan menuangkan gagasan untuk melakukan hal ke arah
yang lebih baik. Semoga karya tulis ini dapat di aplikatifkan oleh berbagai kalangan
masyarakat, serta penulis memohon dalam penyempurnaan karya untuk
mendapatkan hasil yang maksimal.

10
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