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SARI 

 
Puspasari, Desinta. 2020. Analisis Daya Dukung Sumber Air Untuk 

Kebutuhan Air Domestik Di Desa Wiru, Kecamatan Bringin,  Kabupaten 

Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Wahyu Setyaningsih ST. MT. 

Kata Kunci: Kebutuhan Air, Ketersediaan Air, Daya Dukung 

SumberAir 

 Desa Wiru merupakan desa yang mengalami kekeringan setiap 

tahunnya menurut data BPBD Kabupaten Semarang. Penduduk Desa Wiru 

menggunakan sumber air tanah dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan 

air sehari-hari. Pada musim kemarau debit sumber air mengalami 

penurunan, kebutuhan air penduduk tidak dapat terpenuhi dengan baik oleh 

ketersediaan air tanah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) Mengetahui 

kebutuhan air di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang (2) 

Mengetahui potensi sumber air di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang, (3) Menganalisis daya dukung sumber air di Desa 

Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportional 

random sampling dengan 92 KK sebagai sampel di 6 dusun. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mengenai kebutuhan air 

penduduk Desa Wiru, observasi lapangan mengenai ketersediaan air dan 

memetakan persebaran sumur dan mata air, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data pada penelitian ini adalah analisis perhitungan daya dukung 

sumber air dan analisis deskriptif. 

Kebutuhan air menurut SNI Penyusunan Neraca Sumberdaya Air 

Spasial Tahun 2002 yaitu sebesar 70.255.200 liter/tahun. Penggunaan air 

domestik penduduk Desa Wiru pada musim kemarau sebesar 122 liter/hari 

atau 142.852.240 L/Tahun. Proyeksi kebutuhan air di Desa Wiru pada tahun 

2024 di perkirakan sebanyak 155.725.790 liter/tahun, tahun 2029 di 

perkirakan kebutuhan air di Desa Wiru sebanyak 171.183.540 liter/tahun, 

dan tahun 2039 di perkirakan kebutuhan air di Desa Wiru sebanyak 

206.824.695 liter/tahun. Potensi air tanah di Desa Wiru yaitu sebesar 

19.082.375.565 liter/tahun. Daya dukung sumber air yang berupa air tanah 

di Desa Wiru sebesar 133.  Angka tersebut menunjukan daya dukung 

sumber air lebih dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa Desa Wiru dalam 

keadaan surplus air. Potensi air sungai di Desa Wiru yaitu sebesar 

68.338.512.000 liter/tahun. Daya dukung sumber air yang berupa air sungai 

di Desa Wiru sebesar 478. Angka tersebut menunjukan daya dukung sumber 

air lebih dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa Desa Wiru dalam keadaan 

surplus air. 

Saran dari penelitian ini adalah penggunaan air harus disesuaikan 

dengan ketersediaan air. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan 

penduduk dalam menanggulangi masalah kekeringan yang terjadi harus 

terus ditingkatkan agar mencapai hasil yang baik. 
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ABSTRACT 

 

Puspasari, Desinta. 2020. Analysis of carrying capacity of water sources 

for domestic water needs in the village of Wiru, Bringin District, Semarang 

Regency. Thesis. Geography Departement. Faculty of Social Sciences. 

University of Semarang. Advisor: Wahyu Setyaningsih ST. MT. 

Keywords: Domestic Water Needs, Potential Water Resource, Water 

Sources Carrying Capacity 

Wiru village is a village that is drought every year according to 

BPBD data of Semarang Regency. Wiru villagers use ground and river 

water sources for their daily water needs. In the dry season, water sources 

have decreased. So the availability of ground water cannot fulfill the 

villagers’ water needs. This study aims (1) To know the water needs and 

water demand projections in Wiru Village, Bringin District, Semarang 

Regency, (2) To know the potential of water source in Wiru Village, Bringin 

District, Semarang Regency, and (3) To analyze the water sources carrying 

capacity in Wiru Village, Bringin District, Semarang Regency.  

The sampling technique used in this study is proportional random 

sampling with 92 householders as sample of 6 villages. Data collection 

technique are by interviewing about water needs in Wiru Village, field 

observation about water availability, mapping the distribution of wells and 

springs, and documentation. Data analysis techniques in this study are 

calculation analysis of the carrying capacity of water sources and 

descriptive analysis.  

According to SNI Development of Spatial Water Resources 

Balance, water needs in 2002 was 70,255,200 liters/year. The domestic 

water use of the Wiru villagers in the dry season is 122 liters/day or 

142,852,240 liters/year. Projection of water demand in Wiru Village in 2024 

is estimated at 155,725,790 liters/year, in 2029 it is estimated at 

171,183,540 liters/year and in 2039 it is estimated at 206,824,695 

liters/year. Ground water potential in Wiru Village is 19.082.375.565 

liters/year. The carrying capacity of water sources in the form of ground 

water in Wiru Village is 133. The figure shows the carrying capacity of 

water sources is more than than 1, so it can be interpreted that the Wiru 

Village is in a state of water surplus. River water potential in Wiru Village 

is 68.338.512.000 liters/year. The carrying capacity of water sources in the 

form of river water in Wiru Village is 478. The figure shows the carrying 

capacity of water sources is more than than 1, so it can be interpreted that 

the Wiru Village is in a state of water surplus. 

The suggestion from this study is that the use of water must be 

adjusted to the water availability. Good coordination between the 

government and the villagers to overcome the problem of drought must be 

improved in order to achieve good results. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu sumberdaya alam utama yang mendapatkan perhatian 

khusus dalam pemanfaatannya sekaligus perlindungan kelestariannya 

adalah sumber daya air. Sumberdaya air merupakan sumberdaya alam 

yang perannya sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia 

pada umumnya dan laju perkembangan wilayah pada khususnya 

(Santosa, 2014:2). Indonesia memiliki musim penghujan dan musim 

kemarau sepanjang tahun, jumlah air yang berada di suatu wilayah 

bergantung kepada kedua musim tersebut. Pada saat musim penghujan, 

jumlah air meningkat sangat tajam dan di permukaan bumi air mengalir 

dari hulu ke hilir, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih 

rendah menuju air laut sebagai muara paling akhir. Air juga akan 

meresap ke dalam tanah kemudian membentuk aliran air tanah (Kodoatie 

dan Syarief, 2002:2). 

Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang 

mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan dengan sumberdaya 

lainnya. Air merupakan sumberdaya terbarukan dan dinamis, dengan 

demikian sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai 

dengan waktu atau musimnya sepanjang tahun. (Kodoatie dan Syarief, 

2010:1).
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Air adalah bentuk sumber daya strategis, yang mendukung 

pembangunan berkelanjutan di kawasan ini keamanan lingkungan 

ekologis kawasan. Daya dukung sumber daya air (WRCC) sebagai 

indeks penting pembangunan berkelanjutan regional dan subjek dasar 

untuk penelitian pembangunan berkelanjutan, menjadi salah satu 

masalah penting. (Min et al., 2011). 

Air merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. 

Dengan seiring pertambahan penduduk yang sangat cepat, kebutuhan 

akan airpun meningkat. Namun sumber air tidak bertambah bahkan 

cenderung berkurang akibat pengelolaan yang cenderung salah. 

Kerusakan lingkungan dan pencemaran air yang meningkat serta jaminan 

akan tersedianya air tawar yang bersih telah berkembang menjadi isu 

global. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air yang lebih 

baik. (Rahadiani, et al., 2014). 

Peningkatan jumlah penduduk berdampak terhadap peningkatan 

laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi 

kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Hal ini menyebabkan 

kuantitas dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang 

mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam 

harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan 

kemampuan daya dukung lingkungan hidup pada suatu wilayah. 

(DLH:2018) 
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Daya dukung lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui, 

dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber 

daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan 

ruang. Keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik 

secara kuantitas maupun kualitas, maka pemanfaatan sumber daya alam 

harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan 

kemampuan daya dukung  lingkungan (DLH ,2018) 

Daya dukung pada dasarnya terdapat dua komponen utama yaitu 

komponen penyedia ruang (supply) dan komponen pengguna ruang 

(demand). Komponen penyedia ruang meliputi potensi sumberdaya alam 

dan fisik binaan, sedangkan komponen pengguna ruang meliputi 

penduduk dengan akivitas nya (Muta’ali, 2012:8) 

Hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan hidup yaitu mempertahankan keseimbangan antara 

pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka yang pendek dengan 

keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang 

keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan 

sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa 

yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan 

keseimbangan antar sangat penting untuk diketahui, dipahami dan 

dijadikan dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan 

pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan. (DLH, 2018) 
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Berdasarkan data BPS jumlah penduduk di Kabupaten Semarang 

mengalami peningkatan kurang lebih 1,3% per tahun . Pada tahun 2015 

jumlah penduduk di Kabupaten Semarang berjumlah 1.000.887 jiwa, 

pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Semarang berjumlah 

1.014.198 jiwa dan pada tahun 2017 berjumlah 1.027.489 jiwa. 

Peningkatan penduduk yang terjadi pada tahun 2015 menuju 2016 

sebanyak 1,3%, dan pada tahun 2016 menuju tahun 2017 sebanyak 1,3%.  

Jumlah penduduk Kecamatan Bringin pada tahun 2015 berjumlah 

42.546 jiwa, pada tahun 2016 berjumlah 42.804 jiwa dan pada tahun 

2017 berjumlah 43.069 jiwa. Peningkatan penduduk yang terjadi di 

Kecamatan Bringin pada tahun 2015 menuju 2016 sebanyak 0,6%, dan 

pada tahun 2016 menuju tahun 2017 sebanyak 0,6%. Jumlah Penduduk 

Desa Wiru pada tahun 2015 berjumlah 2.652 jiwa dan pada tahun 2016 

berjumlah 2.794 jiwa. Peningkatan penduduk yang terjadi pada Desa 

Wiru pada tahun 2015 menuju 2016 sebanyak 5%. 

Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan kebutuhan air 

semakin meningkat. Jika kebutuhan air dan potensi sumber air yang 

tersedia tidak seimbang maka akan terjadi kekurangan air pada sebagian 

wilayah sehingga penduduk akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

air. Kekurangan air dapat terjadi disebabkan oleh  peningkatan jumlah 

penduduk dan dapat pula terjadi karena penggunaan air yang berlebihan, 

minimnya peresapan air karena sedikitnya vegetasi, sedikitnya 

tampungan air buatan dan kurangnya curah hujan yang terjadi di wilayah 
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tesebut. Saat musim kemarau datang, bencana kekeringan pun melanda 

beberapa Kecamatan di Kabupaten Semarang. Hal ini menjadi 

permasalahan yang vital di karenakan air merupakan sumber kehidupan 

bagi manusia. 

Kebutuhan air bersih semakin lama semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa yang akan mendatang. 

Untuk itu diperlukan adanya proyeksi penduduk untuk tahun 

perencanaan (BPSDM PU, 2018:1). 

Meningkatnya populasi penduduk dapat memicu terjadinya 

aktivitas-aktivitas baru yang dapat berpengaruh pada pola penggunaan 

air yang tersedia, dimana pada akhirnya menimbulkan dampak negatif 

terhadap ketersediaan air bahkan pula dapat menimbulkan bencana 

lingkungan apabila daya dukung lingkungan terhadap air telah 

terlampaui. (Admadhani, et al, 2014) 

Ketersediaan air adalah jumlah air (debit) yang diperkirakan akan 

terus menerus ada di suatu lokasi (bendung atau bangunan air lainnya) di 

sungai dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 

(Direktorat Irigasi,1980). Ketersediaan air dipengaruhi oleh jenis batuan, 

jumlah curah hujan dan jumlah pemanfaatannya. 

Semakin kritisnya keadaan hidrologi pada beberapa sungai 

menyebabkan semakin besarnya angka rasio antara debit maksimum 

pada musim hujan dengan debit minimum pada musim kemarau 

(Setyowati, 2007). 



6 

 

  

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Semarang pada tahun 2017, 

8 kecamatan di Kabupaten Semarang mengalami permasalahan air dan 

meminta bantuan pasokan air kepada BPBD Kabupaten Semarang 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air penduduk setempat. Kecamatan 

yang mengalami permasalahan air yaitu Kecamatan Bringin, Suruh, 

Bancak, Pringapus, Ungaran Timur, Tengaran,  Susukan, dan Jambu. 

Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 9 kecamatan di Kabupaten 

Semarang yang mengalami permasalahan air dan meminta bantuan 

pasokan air kepada BPBD Kabupaten Semarang sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan air penduduk setempat. Kecamatan yang 

mengalami permasalahan air yaitu Kecamatan Bringin, Suruh, Bancak, 

Pringapus, Ungaran Timur, Tengaran,  Susukan, Sumowono dan Jambu. 

Pada tahun 2017 dari 8 kecamatan tersebut, kecamatan yang 

mengalami kekurangan air paling tinggi yaitu Kecamatan Bringin yang 

terdiri dari 5 desa yaitu Desa Gogodalem, Rembes, Pakis, Kalikurmo, 

dan Wiru dengan bantuan dari BPBD Kabupaten Semarang berupa 

dropping air bersih sebanyak 52 tanki atau 312.000 liter. Pada tahun 

2018 dari 9 kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki permasalahan 

air paling tinggi yaitu Kecamatan Bringin yang terdiri dari 7 desa yaitu 

Desa Gogodalem, Wiru, Rembes, Kalikurmo, Kalijambe, Pakis, dan 

Popongan dengan bantuan dari BPBD Kabupaten Semarang berupa 

dropping air bersih sebanyak 56 tanki atau 336.000 liter untuk 110 KK. 

Desa yang dua tahun terakhir memiliki permasalahan air paling tinggi 



7 

 

  

yaitu Desa Wiru berdasarkan dusun yang terdampak paling banyak yaitu 

7 dusun yang terdiri dari Dusun Krajan, Mojo, Ngelo, Pelem,  Jrebeng, 

Kedunglaran dan Wiru.  

Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana kebutuhan air domestik, potensi sumber air dan daya dukung 

sumber air di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang 

dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Daya Dukung 

Sumber Air Untuk Kebutuhan Air Domestik di Desa Wiru Kecamatan 

Bringin Kabupaten Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah dirumuskan, terdapat 

beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah kebutuhan air di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang ? 

2. Bagaimanakah potensi sumber air di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang ? 

3. Bagaimanakah daya dukung sumber air di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui kebutuhan air di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang. 
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2. Menganalisis potensi sumber air di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang. 

3. Menganalisis daya dukung sumber air di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi dan tambahan pengetahuan baik bagi peneliti 

sendiri maupun peneliti lain dalam kajian yang berkaitan dengan daya 

dukung sumber air yang dapat digunakan sebagai parameter kemampuan 

maksimal wilayah dalam menyediakan air di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Wiru dalam 

penyusunan rencana pembangunan wilayah dalam rangka penyediaan 

sumber air yang berkelanjutan. 

1.5. Batasan Istilah 

1.5.1 Sumber Air  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumberdaya Air, yang dimaksud dengan Sumberdaya air adalah 

air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.  

Sumber Air yang dimaksud dalam penelitian ini adalah potensi air 

permukaan yaitu sungai dan potensi air tanah yaitu mata air dan sumur 

di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 



9 

 

  

1.5.2 Daya Dukung Sumber Air 

Daya dukung sumber air pada dasarnya mengadopsi istilah daya 

dukung lingkungan sebagai kemampuan lingkungan atau suatu wilayah 

dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi di dalamnya dengan 

mempertimbangkan potensi ketersediaan sumberair yang tersedia. 

(Muta’ali, 2012:126). 

Daya dukung sumber air yang dimaksud dalam penelitian ini 

dilakukan analisis terkait ketersediaan sumber air dan kebutuhan air di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 

1.5.3 Kebutuhan Air Domestik 

Kebutuhan air domestik merupakan kebutuhan air rumah tangga 

sehari-hari yang digunakan untuk minum, masak, wudhu, mandi dan 

mencuci. Pada dasarnya kebutuhan air setiap individu berbeda-beda, baik 

di setiap tempat maupun waktu yang terjadi. Kebutuhan air domestik 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun 

eksternal (Manik, 2003 dalam Muliranti dan Hadi, 2013:24). 

Kebutuhan Air Domestik yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kebutuhan air penduduk di Desa Wiru untuk minum, masak, 

mandi dan mencuci.
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Kebutuhan Air Untuk Domestik 

 Kebutuhan air domestik merupakan kebutuhan air rumah 

tangga sehari-hari yang digunakan untuk minum, masak, wudhu, mandi 

dan mencuci. Pada dasarnya kebutuhan air setiap individu berbeda-beda, 

baik di setiap tempat maupun waktu yang terjadi. Kebutuhan air 

domestik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik fator internal 

maupun faktor eksternal (Manik, 2003 dalam Muliranti dan Hadi, 

2013:24). Tingkat kebutuhan air sangat bervariasi berdasarkan keadaan 

alam di area pemukiman, banyaknya penghuni rumah, karakteristik 

penghuni serta ada atau tidaknya penghitungan pemakaian air. 

 Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi 

keperluan rumah tangga. Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh 

jumlah penduduk di wilayah tersebut dan konsumsi perkapita. 

Kecenderungan populasi dan sejarah populasi digunakan sebagai dasar 

perhitungan kebutuhan air domestik terutama dalam penentuan 

kecenderungan laju pertumbuhan (growth rate trends). Pertumbuhan ini 

juga berrgantung dari rencana pengembangan dari tata ruang Kabupaten 

(Kodoatie dan Syarief, 2008:175).
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Kebutuhan air domestik (Sutikno, 1980) adalah bentuk 

penggunaan air untuk kebutuhan perseorangan, apartemen, ataupun 

rumah untuk minum, mandi, memasak, menyiram tanaman, dan sanitasi. 

Besarnya kebutuhan air antara satu wilayah dengan wilayah lain 

bervariasi menurut tempat, waktu, dan kondisi sosial 

penduduk.(Yudistira, 2013).  

Penggunaan air domestik dipengaruhi oleh iklim, masalah 

lingkungan, ciri-ciri penduduk, jumlah penduduk, ukuran kota, industri 

dan perdagangan, konversi air dan harga air. (Riverningtyas, 2015). 

Konsumsi air individu dapat sangat bervariasi dari satu wilayah ke 

yang lain tergantung pada beberapa parameter. WHO (Organisasi 

Kesehatan Dunia) mendefinisikan hierarki kebutuhan air yang 

memberikan jumlah air minimum yang diperlukan untuk penggunaan 

domestik dalam hal kebutuhan dan tingkat masalah kesehatan (Howard 

& Bartram, 2003 dalam Ait-Aoudia, 2016). 

Penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari 

jumlah  penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan yang terdapat di 

suatu wilayah kemudian di kalikan dengan kebutuhan perkapita per 

satuan pada waktu tertentu. Berikut standar kriteria kebutuhan air 

domestik. 
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Tabel 2.1 Standar Kriteria Kebutuhan Air Domestik 

Sumber: Muta’ali, 2012:136 dan SNI Penyusunan Neraca Sumber Daya 

Tahun 2002 

Kebutuhan air untuk di perkotaan dan perdesaan termasuk 

kebutuhan untuk kepentingan komersial (pasar, pertokoan, pergudangan, 

hotel, perkantoran, tempat pencucian, dan lain-lain), serta untuk 

kepentingan sosial (tempat ibadah, pendidikan, kesehatan) (Muta’ali, 

2012:136). 

No Sumber Kriteria Kebutuhan 

1 NSDAS Perkotaan 120 liter /orang/hari, 

atau 

43800/orang/tahun 

versi lain 

150 liter/orang/hari 

Perdesaan 60 liter/orang/hari, 

atau 

21900 

liter/orang/tahun 

80 liter/orang/hari 

2 Linsley, 

1991 

Kota 

Besar 

150 - 250 

liter/kapita/hari 

Perdesaan 40 liter/kapita/hari 

3 Standar 

WHO Umum 

1000 sampai 2000 m³ 

/tahun 

4 KLH Umum 1600 m³ /kapita/tahun 

(domestik dan 

pangan) 

Atau 2 x 800 m³ 

/kapita/tahun 

5 SNI 

Penyusunan 

Neraca 

Sumber 

Daya Tahun 

2002 

Perkotaan 120 liter/ hari /kapita 

Perdesaan 60 liter/ hari /kapita 
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2.1.2 Sumber Air 

Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya air yang 

terkandung di dalamnya. Sumber air yaitu tempat atau wadah air alami 

dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan 

tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada 

sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi 

kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya (UU No. I7 

Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air). 

Sumber air merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk 

keberlanjutan kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Maka 

diperlukan adanya suatu pengelolaan terhadap sumber air agar 

keberadaannya tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan 

jangka panjang. Saleh dan Rasul (2008) menjelaskan bahwa pengelolaan 

sumber air merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara 

terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya. (Aulia, 2010). 

Pendayagunaan sumber air adalah upaya penatagunaan, 

penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber air 

secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. (Hariyanto dan 

Iskandar, 2011) 

2.1.3 Potensi Sumber Air 

Ketersediaan air adalah jumlah air (debit) yang diperkirakan akan 

terus menerus ada di suatu lokasi (bendung atau bangunan air lainnya) di 

sungai dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 
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(Direktorat Irigasi,1980). Ketersediaan air mencerminkan keadaan 

kondisi air, tentang ada atau tidak adanya air di dalam sistem DAS. 

Pergerakan air merupakan suatu rangkaian proses hidrologi siklus air 

yang terus berjalan dari waktu ke waktu, dimulai dari hujan turun jatuh 

di atas vegetasi (intersepsi) dan tanah, sebagian meresap ke dalam tanah 

(infiltrasi), sebagian air hujan mengalir sebagai aliran permukaan di atas 

tanah, bergabung dengan sungai-sungai lain menuju ke laut. (Setyowati, 

2008) 

Air yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan seperti air baku yang meliputi air domestik (air minum dan 

rumah tangga) dan non domestik dan industri, pemeliharaan sungai, 

peternakan, perikanan, irigasi dan pembangkit listrik tenaga air 

(Triatmodjo, 2009:323). Potensi sumber air terdiri dari air permukaan, 

air tanah dan mata air atau sumber-sumber air lainnya. 

a. Air Permukaan 

 Air permukaan adalah air yang berada di sungai, waduk, rawa, 

danau dan badan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah 

tanah. Air yang mengalir di sungai menuju laut disebut aliran air 

sungai (river run off). Sebanyak 69% air yang masuk ke sungai berasal 

dari hujan dan sisanya berasal dari air tanah. Wilayah di sekitaar 

daerah aliran sungai yang menjadi tangkapan air disebut catchemnt 

basin. (Effendi, 2003:30) 
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Air permukaan terdistribusi kedalam beberapa tempat, yaitu 

danau, sungai dan anak sungai, tambak, embung dan waduk. Volume 

keseluruhan yang ada tidak lebih dari 0,01% dari air bumi (Indarto, 

2010:9). 

Perhitungan cadangan air permukaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai, seperti yang 

dipaparkan berikut (Muta’ali, 2012:128) : 

1) Untuk daerah aliran sungai yang telah dilakukan pengukuran 

debit, maka disarankan agar menggunakan data hasil pengukuran 

debit sungai pada DAS tsb; 

2) Untuk DAS yang berdekata dengan DAS yang telah ada hasil 

pengukuran dapat dilakukan analisis dengan metode regresi. 

3) Untuk daerah aliran sungai yang belum ada hasil pengukuran 

debit air sungai sama sekali dapat melakukan perhitungan dengan 

pendekatan sungai lain yang telah ada hasil perhitungannya. 

b. Potensi air tanah 

Airtanah sebagai salah satu bagian dari sumber air. Air tanah 

merupakan sumber yang paling diminati oleh manusia. Keberadaan 

airtanah sangat melimpah serta kualitas yang baik menjadi salah satu 

faktor tingginya minat manusia menjadikan airtanah menjadi salah 

satu sumber air bersih. (Yudistira, 2013). 
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Air tanah merupakan salah satu fase dalam siklus hidrologi, 

yaitu suatu peristiwa yang terjadi berulang dari urutan tahap yang 

dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer 

(Setyowati, 2008:7). 

Air tanah (groundwater) biasanya terdapat di dalam aquifer, 

suatu daerah di bawah permukaan bumi yang terdiri dari bebatuan dan 

partikel tanah yang tidak terkonsolidasi. Aquifer ini mampu untuk 

menyalurkan dan menyimpan air. Jumlah air yang tersimpan sebagai 

air tanah tidak lebih dari 1% jumlah total air yang ada di bumi 

(Indarto, 2010:10). 

Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah 

dan terletak pada zona jenuh air. Di bawah permukaan tanah, pori-pori 

tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda. (Supadi, 2005) 

Air tanah adalah sumber air tawar terbesar di planet bumi, 

diperkirakan mencakup hingga 30% dari total air tawar atau 10,5 juta 

km³. Akhir-akhir ini pemanfaatan air tanah mengalami peningkatan 

dengan cepat, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah 

sampai tingkat yang membahayakan. Air tanah biasanya diambil 

utnuk digunakan, baik untuk sumber air bersih maupun irigasi, 

melalui sumur terbuka, sumur tabung, spring, atau sumur horizontal 

(Suripin, 2004:141).  

Kecenderungan memilih air tanah sebagai sumber air bersih, 

dibanding air permukaan, mempunyai yaitu: 
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1) Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga 

kebutuhan bangunan pembawa atau distribusi lebih murah 

2) Debit air (produksi) sumur biasanya relatif stabil 

3) Terjaga dari bahan cemaran (polutan) permukaan sehingga lebih 

bersih 

4) Kualitasnya air nya lebih seragam 

5) Bersih dari kekeruhan, bakteri, lumut, tumbuhan dan binatang air  

Menurut Wahyuni (dalam Rizki, 2003), potensi sumber air 

tanah yang dapat dimanfaatkan secara langsung adalah:  

a. Air tanah dangkal (akuifer tak tertekan), yakni air yang tersimpan 

dalam akuifer dekat permukaan hingga kedalaman (tergantung 

kesepakatan) 15 sampai 40 m. Air tanah dangkal dimanfaatkan 

secara langsung untuk keperluan kegiatan non pertanian, khususnya 

untuk keperluan rumah  

b. Air tanah menengah atau dalam (akuifer tertekan), yakni air yang 

tersimpan dalam akuifer pada kedalaman lebih dari 40 m (apabila 

kesepakatan air tanah dangkal hingga kedalaman 40 m). Biasanya 

dimanfaatkan oleh PDAM atau industri milik.  (Volentino, 2013) 

 Mata air merupakan air tanah yang ke luar dengan sendirinya ke 

permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir 

tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas atau kuantitasnya sama 

dengan keadaan air dalam (Pitojo dan Purwantoyo, 2002). Menurut 

Odum (1994), mata air adalah laboratorium alam dengan suhu yang 
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tetap bagi para ahli ekologi perairan, karena komposisi kimia, 

kecepatan air dan suhu relatif tetap bila dibandingkan dengan sungai, 

danau, lingkungan laut dan komunitas daratan. Mata air tanpa 

memandang ukuran dan jumlahnya, menduduki posisi yang penting 

sebagai tempat untuk penelitian. (Oviantari, 2011) 

 Mata air adalah pemusatan dari keluarnya air tanah yang muncul 

pada permukaan tanah sebagai arus dari aliran air. (Tolman dan Todd 

di dalam Setyowati, 2008:27). 

 Mata air yang terletak di bagian hulu suatu daerah tidak hanya 

memasok air untuk daerah sekitarnya, tetapi juga dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan air daerah di hilir. Keadaan ini diperlukan 

teknologi untuk mendistribusikan air ke konsumen di bagian hilir 

secara bijaksana agar tidak terjadi konflik pemanfaatan air mata air 

tersebut. Mata air yaitu pemunculan air tanah ke permukaan tanah 

karena muka air tanah terpotong, sehingga di titik tersebut air tanah 

keluar sebagai mata air atau rembesan. (Sudarmadji et al., 2016) 

 Berdasarkan sifat pengaliran, mata air di kasifikasikan menjadi 

tiga bentuk yaitu mata air menahun, mata air musiman, dan mata air 

periodik, yang diuraikan sebagai berikut (Setyowati, 2008:27). 

1) Mata air menahun (parennial springs) yaitu mata air yang 

mengeluarkan debit air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh 

curah hujan. 

2) Mata Air musiman (intermittent springs) yaitu mata air yang 
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mengeluarkan debit air pada musim-musim tertentu dan kondisi air 

sangat tergantung dari curah hujan. 

3) Mata air periodik (periodic spring) yaitu mata air yang 

mengeluarkan debit air pada periode tertentu saja. 

Transmisivitas adalah banyaknya air yang dapat mengalir 

melalui suatu penampang akuifer sebesar satu satuan panjang dalam 

satu hari (Kruseman dan de Ridder 2000). Satuan yang digunakan 

adalah m²/hari. Nilai transmisivitas yang cenderung meningkat, 

menunjukkan potensi debit yang besar sehingga depresi muka air 

akibat pemompaan pada sumur lebih datar dan lebar. Sedangkan bila 

nilai transmisivitas relatif menurun maka potensi debit air termasuk 

kecil sehingga depresi muka air akan lebih curam dan sempit 

(Kruseman dan de Ridder 2000). (Juandi dkk, 2013). 

 Akuifer adalah batuan yang dapat mengalirkan air yang cukup 

berarti misal pasir, kerikil, batu pasir, batu gamping yang berlubang-

lubang, lava yang retak-retak. (Supadi, 2005) 

Akuifer adalah lapisan batuan yang mempunyai susunan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan dan mengalirkan air 

tanah yang cukup berarti seperti batupasir dan batugamping. Tebal 

akifer merupakan ketebalan vertikal dari akifer dimana ruang pori 

terisi dengan air atau berada dalam kondisi jenuh. (Juandi dkk, 2013). 

Jumlah air tanah yang diperoleh di sembarang daerah tergantung pada 

sifat-sifat akuifer yang ada serta luas cakupannya. Kapasitas suatu 
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formasi untuk menampung air diukur dengan porositasnya 

(Soedarwoto dkk,1996 dalam Supadi, 2013) 

Konduktivitas hidrolika atau kelulusan air (K) adalah 

kemampuan batuan dalam meluluskan air di dalam rongga-rongga 

batuan tanpa mengubah sifat-sifat air nya. Kelulusan air ini sangat 

dipengaruhi oleh sifat cairan dan kesarangan yang melaluinya 

(Todd,1980 dalam Juani,2013) 

2.1.4 Daya Dukung Sumber Air 

Konsep daya dukung dipandang lebih bermakna untuk melihat 

jumlah manusia yang ditampung di dalam suatu wilayah (Rusli, 1996). 

Dalam hal ini konsep daya dukung dapat dibatasi sebagai kemampuan 

untuk mendukung kebutuhan manusia. 

Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup dapat diartikan sebagai 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia 

dan makhluk hidup lain.  

 Sifat daya dukung pada suatu wilayah tidak bersifat tetap. Daya 

dukung dapat berubah oleh perkembangan teknologi, tetapi yang paling 

sering terjadi adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih buruk akibat 

tekanan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sejalan 

dengan penurunan kualitas lingkungan, daya dukung aktual mengalami 

penyusutan sehingga tidak mampu lagi mendukung jumlah penduduk 

yang ada untuk hidup sejahtera (Huisman, 1991). 
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 Esensi dasar dari daya dukung adalah perbandingan antara 

ketersediaan dan kebutuhan atau supply and demand. Carrying capacity 

atau daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu 

tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum 

dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula 

diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme 

secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu wilayah 

(Muta’ali, 2012:17). 

 Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara 

mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk 

mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang 

bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di dalam suatu 

tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada 

di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan 

sumber daya akan menjadi alah satu faktor pembatas dalam penentuan 

pemanfaatan ruang yang sesuai dalam kelangsungan hidup bagi 

penduduk. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 

Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan 

Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah ). 

Daya dukung sumber air pada dasarnya mengadopsi dari istilah 

daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity) sebagai 

kemampuan lingkungan atau suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan  
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air bagi populasi di dalamnya (penduduk dan kegiatan budidayanya) 

dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumber air yang 

tersedia (Muta’ali, 2012:126). 

Daya dukung sumber air suatu wilayah merupakan parameter 

yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan 

air, atau dapat di definisikan sebagai kemampuan maksimal suatu 

wilayah menyediakan air bagi penduduk dalam jumlah tertentu beserta 

kegiatannya. Apabila daya dukung untuk suatu wilayah telah dilampaui, 

maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak dapat mendapatkan air 

dalam jumlah yang memadai sehingga terjadilah krisis air atau defisit air. 

Suatu negara dapat dikatakan menghadapi krisis air serius ketika 

air yang tersedia lebih rendah dari 1.000 m³ per orang per tahun. Di 

bawah titik ini, kesehatan dan pembangunan ekonomi pada suatu negara 

akan sangat terhambat. Ketika ketersediaan air tahunan setiap orang jatuh 

di bawah 500 m³, muncul ancaman terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat (Shiva, 2002 dalam Muta’ali, 2012:127). Dengan daya 

dukung sumberair dapat diketahui secara umum apakah sumber air di 

dalam suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus 

dapat diartikan ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sebalikya 

keadaan defisit terjadi jika ketersediaan air tidak mencukupi dalam 

memenuhi kebutuhan air. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat  
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digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 

pembangunan suatu wilayah dalam rangka penyediaan sumber air yang 

berkelanjutan (Muta’ali, 2012:127). 

Daya dukung sumber daya air (WRCC) berdasarkan pemahaman 

mendalam mengenai hubungan timbal balik antara pembangunan 

berkelanjutan sosial dan sumber daya air. Selain itu, WRCC digunakan 

sebagai kriteria untuk menilai apakah ekonomi sosial berkoordinasi 

dengan sistem lingkungan air, dan memainkan peran penting dalam 

pengembangan komprehensif suatu negara atau wilayah, serta skala 

pengembangannya (De la Sen dan Alonso-Quesada, 2009 dalam Wang, 

2017). 

2.1.5 Proyeksi Kebutuhan Air  

Proyeksi adalah perkiraan mengenai keadaan masa yang akan 

datang dengan menggunakan data yang ada. Kebutuhan air merupakan 

jumlah air yang diperlukan bagi kebutuhan dasar atau suatu unit 

konsumsi air (BPSDM PU, 2018:1). 

Mengingat kebutuhan air bersih dari tahun ketahun yang terus 

meningkat, maka sarana atau sistem penyediaan air bersih yang sudah 

ada mungkin tidak dapat melayani kebutuhan air pada masa yang akan 

datang. Sedangkan untuk merencanakan dan membangun sarana 

penyediaan air bersih tersebut, memerlukan waktu yang terbilang cukup 

lama. Oleh karena itu kita perlu memperkirakan jumlah air bersih pada 

masa yang akan datang, sehingga dengan demikian kita dapat 
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mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air 

bersih sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang. Selain itu 

dengan mengetahui kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang 

kita dapat memperkirakan kebutuhan tenaga dan biaya untuk mengelola 

sistem penyediaan air bersih pada masa yang akan datang (BPSDM PU, 

2018:1). 

Untuk dapat mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan 

datang, kita perlu mengetahui jumlah penduduk pada masa yang akan 

datang. Dengan kata lain kita perlu mengetahui: 

a) Jumlah penduduk saat ini perlu diketahui sebagai dasar untuk 

menghitung jumlah penduduk pada masa yang akan datang. 

b) Kenaikan penduduk. 

 Dengan adanya data tersebut, maka dapat menghitung atau 

memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Sehingga 

kita dapat mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan datang, karena 

jumlah air berkaitan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah 

kebutuhan air untuk setiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan 

meningkat, hal ini disebabkan antara lain:  

a) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih 

untuk kesehatan 

b) Meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang semakin 

beragam, misalnya untuk mencuci mobil, mesin pendingin udara dan 

sebagainya.  
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Penggunaan air oleh masyarakat bertambah besar selaras dengan 

kemajuan masyarakat tersebut. Sehingga penggunaan air seringkali 

dipakai sebagai salah satu tolok ukur tinggi rendahnya suatu masyarakat. 

Kebutuhan air bersih semakin lama semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di masa yang akan mendatang. Untuk 

itu diperlukan adanya proyeksi penduduk untuk tahun perencanaan. 

Walaupun proyeksi bersifat ramalan, dimana kebenarannya bersifat 

subyektif, namun bukan berarti tanpa pertimbangan dan metode. Metode 

proyeksi penduduk yang digunakan untuk perencanaan yaitu metode 

geometri. 

Proyeksi dengan metode geometri ini dianggap bahwa 

perkembangan penduduk secara otomatis berganda dengan pertambahan 

penduduk. Metode ini tidak memperhatikan adanya suatu saat terjadi 

perkembangan menurun, disebabkan kepadatan penduduk mendekati 

maksimum. Metode ini banyak digunakan karena mudah dan mendekati 

kebenaran. Berikut rumus perhitungan metode geometri. 

Rumus perhitungannya: 

Pn = Po ( 1 + r )ⁿ  

Dimana: 

Pn = jumlah penduduk pada tahun proyeksi (jiwa) 
Po  = jumlah penduduk pada awal tahun dasar (jiwa) 

a = rata-rata pertambahan penduduk (%) 

n = selisih antara tahun proyeksi dengan tahun dasar (tahun) 
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Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk 

di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah 

memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. 

Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju 

pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Berikut rumus 

perhitungan laju pertumbuhan penduduk metode geometri. 

Rumus perhitungannya: 

 

 

Keterangan: 

Pt = jumlah penduduk pada tahun t 

Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 

t =  jangka waktu 

r =  laju pertumbuhan penduduk 
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2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai rujukan 

penelitian ini mengambil dari jurnal. Kajian dari hasil-hasil penelitian ini 

digunakan sebegai referensi atau rujukan didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis 

Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan 

(Studi Kasus Kota Malang)” yang disusun oleh Dianindya Novita 

Admadhani, Alexander Tunggul Sutan Haji, dan Liliya Dewi Susanawati 

ini memilki masalah terkait meningkatnya populasi penduduk pada 

lokasi studi yang berpengaruh pada pola penggunaan air yang tersedia. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui status daya 

dukung lingkungan berdasarkan ketersedian dan kebutuhan air Kota 

Malang tahun 2012 hingga 2032. 

Berdasarkan penelitian dengan judul “Kajian Daya Dukung 

Sumberdaya Air berdasarkan Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan 

Sumberdaya Air: studi kasus Daerah Aliran Sungai Cerucuk, Pulau 

Belitung” yang disusun oleh Ida Narulita dan M. Djuwansah pada tahun 

2018 ini memiliki masalah terkait Kota Tanjungpandan mulai sering 

merasakan periode kelangkaan air saat musim kemarau. Tujuan dari 

penrlitian ini adalah untuk melihat prospek keberlanjutan perkembangan 

ekonomi ke depan dalam kaitannya dengan ketersediaan sumber daya air 

di Pulau Belitung. 
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Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Daya Dukung Air 

Untuk Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kecamatan Gianyar dan Ubud, 

Kabupaten Gianyar” yang disusun oleh Debora Tiencicia Napitu Wiyanti 

dan I Wayan Diara pada tahun 2018 ini memiliki masalah terkait 

Kawasan Bali bagian selatan perlahan-lahan mengalami kekurangan 

pasokan air bersih. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui 

kebutuhan air bersih domestik dan pariwisata (hotel) di Kecamatan 

Gianyar dan Ubud, (2) Mengetahui daya dukung air untuk kebutuhan air 

bersih di Kecamatan Gianyar dan Ubud, (3) Mengetahui indeks dan 

status daya dukung air untuk kebutuhan air bersih domestik dan 

pariwisata di Kecamatan Gianyar dan Ubud. 

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Ketersediaan Dan 

Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan Studi Kasus Di 

Kabupaten Bojonegoro” yang disusun oleh Nugraheni Setyaningrum dan 

Galih Adinanta Prasetya ini memiliki masalah terkait Kabupaten 

Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang menjadi icon bencana 

banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis status daya dukung lingkungan 

berdasarkan ketersedian dan kebutuhan air perbulan di Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 dan prediksinya tahun 2032, sesuai Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro. 
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Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Ketersediaan Air 

Meteorologis Dan Kebutuhan Air Domestik Di Kota Palu, Provinsi 

Sulawesi Tengah” yang disusun oleh Sukma Impian Riverningtyas ini 

memiliki masalah terkait. Beberapa tempat di Kota Palu telah mengalami 

seperti yang dilansir Darwis (2009) bahwa di Kelurahan Pengawu dan 

Kelurahan Tondo pasokan air sangat terbatas sehingga masyarakat harus 

membeli air dari daerah lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis ketersediaan air meteorologis dan kebutuhan air domestik 

masyarakat Kota Palu, serta menyusun rekomendasi pengelolaan 

sumberdaya air untuk mengatasi permasalahan sumberdaya air. 
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Tabel 2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 

1. Dianindya Novita 

Admadhani, 

Alexander Tunggul 

Sutan Haji, dan Liliya 

Dewi Susanawati. 

“Analisis 

Ketersediaan Dan 

Kebutuhan Air Untuk 

Daya Dukung 

Lingkungan (Studi 

Kasus Kota Malang)” 

Vol 1, No 3 (2014). 

Meningkatnya 

populasi penduduk 

pada lokasi studi 

(Kota Malang) 

memicu adanya 

aktivitas-aktivitas 

baru yang 

berpengaruh pada 

pola penggunaan air 

yang tersedia, dimana 

pada akhirnya 

menimbulkan 

dampak negatif 

terhadap ketersediaan 

air bahkan pula dapat 

menimbulkan 

bencana lingkungan 

apabila daya dukung 

lingkungan terhadap 

air telah 

terlampaui. 

 

Untuk mengetahui 

status daya dukung 

lingkungan 

berdasarkan 

ketersedian dan 

kebutuhan air Kota 

Malang tahun 2012 

hingga 2032 standar 

kebutuhan air. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

Thiessen untuk 

mengetahui 

ketersediaan air 

hujan tahunan 

dan kebutuhan air 

domestik 

dihitung 

berdasarkan 

jumlah penduduk 

yang ada di Kota 

Malang dan  

mengalikannya 

dengan 

Hasil analisis ketersediaan 

air dan kebutuhan air 

menyatakan bahwa status 

daya dukung lingkungan 

aspek sumberdaya air 

Kota Malang tahun 2012 

dan prediksinya hingga 

tahun 2032 dapat 

dikatakan aman untuk 

Kecamatan 

Kedungkandang dan 

Sukun sedangkan untuk 

tiga kecamatan lainnya 

yaitu Kecamatan 

Lowokwaru, Blimbing, 

dan Klojen masih 

membutuhkan 

pengawasan dikarenakan 

status daya dukung 

lingkungannya masih 

dikatakan aman bersyarat. 

https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/issue/view/12
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Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 

2. Ida Narulita dan M. 

Djuwansah (2018) 

“Kajian Daya Dukung 

Sumberdaya Air 

berdasarkan Analisis 

Ketersediaan dan 

Kebutuhan 

Sumberdaya Air: studi 

kasus Daerah Aliran 

Sungai Cerucuk, Pulau 

Belitung” 

Vol 9, No 2 (2018) 

Dalam beberapa 

dasawarsa terakhir 

Pulau Belitung 

mengalami 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

signifikan setelah 

dikembangkannya 

provinsi baru Bangka-

Belitung. Perubahan ini 

disusul pesatnya 

pertumbuhan penduduk, 

terutama 

di sekitar perkotaan. 

Pada dasawarsa 

terakhir, Kota 

Tanjungpandan mulai 

sering merasakan 

periode 

kelangkaan air saat 

musim kemarau. 

Untuk melihat prospek 

keberlanjutan 

perkembangan 

ekonomi ke depan 

dalam kaitannya 

dengan ketersediaan 

sumber daya air di 

Pulau Belitung. 

Metode yang 

digunakan adalah 

model twin pointers 

(Wang Zongying, 

2006, Zhihong and 

D. Jing, 

2010 yang diacu 

Zhang drr., 2010). 

Hasil analisis daya 

dukung memperlihatkan 

bahwa kuantitas sumber 

daya air tahunan (2012) 

di sebagian besar 

wilayah DAS masih 

berlebih.Keterbatasan 

ketersediaan air daya 

dukung hanya dijumpai 

di daerah padat 

penduduk padabulan-

bulan terkering. 

Keterdapatan air di area 

pemukiman yang padat 

penduduk masih di atas 

kebutuhan aktual 

kegiatan manusia, tetapi 

untuk memenuhi 

kebutuhan yang 

berkelanjutan secara 

ekologis ketersediaan 

air telah di bawah 

pemakaiannya. 
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Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 
    padat penduduk telah 

dirasakan adanya periode 

defisit air pada saat musim 

kemarau. 

3. Debora Tiencicia 

Napitu 

“Analisis Daya 

Dukung Air Untuk 

Kebutuhan Air 

Bersih Domestik di 

Kecamatan Gianyar 

dan Ubud, 

Kabupaten Gianyar” 

Vol.7, No.2, April 

2018. 
 

Kawasan Bali bagian 

selatan yang meliputi 

Kota Denpasar, 

Kabupaten Badung, 

Gianyar dan Tabanan 

perlahan-lahan 

mengalami kekurangan 

pasokan air bersih 

(Putra, 2011). 

1. Mengetahui 

kebutuhan air bersih 

domestik dan pariwisata 

(hotel) di Kecamatan 

Gianyar dan Ubud. 

2. Mengetahui daya 

dukung air untuk 

kebutuhan air bersih di 

Kecamatan Gianyar dan 

Ubud. 

3. Mengetahui indeks 

dan status daya dukung 

air untuk kebutuhan air 

bersih domestik dan 

pariwisata di 

Kecamatan Gianyar dan 

Ubud. 
 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

deskriptif kuantitatif 

yaitu menganalisis 

data yang diperoleh 

dari hasil survey dan 

data dari dinas-dinas 

terkait kemudian 

diinterpretasikan 

menggunakan angka 

berdasarkan teori dan 

literatur yang 

berhubungan dengan 

daerah penelitian 

(Sugiyono, 2014). 

Hasil penelitian tersebut 

Status daya dukung air 

permukaan dan imbuhan 

air tanah di Kecamatan 

Gianyar dan Ubud 

dinyatakan defisit 

(ketersediaan lebih kecil 

dibandingkan dengan 

kebutuhan), sedangkan 

status daya dukung CAT 

di Kecamatan Gianyar dan 

Ubud dinyatakan surplus 

(ketersediaan lebih besar 

dibandingkan dengan 

kebutuhan). 
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Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 

4. Nugraheni 

Setyaningrum dan Galih 

Adinanta Prasetya. 

“Analisis Ketersediaan 

Dan Kebutuhan Air 

Untuk Daya Dukung 

Lingkungan 

Studi Kasus Di 

Kabupaten Bojonegoro” 

Prosiding Seminar 

Nasional Geomatika 

2017. 

Kabupaten Bojonegoro 

merupakan salah satu 

daerah yang menjadi 

icon bencana banjir di 

musim hujan dan 

kekeringan di musim 

kemarau (RTRW) 

Kabupaten Bojonegoro. 

Untuk menganalisis 

status daya dukung 

lingkungan berdasarkan 

ketersedian dan 

kebutuhan air perbulan 

di Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 

dan prediksinya tahun 

2032, sesuai Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten 

Bojonegoro. 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

isohyet untuk 

melakukan 

penghitungan 

ketersediaan air. 

Metode untuk 

menghitung 

kebutuhan air 

mengacu pada 

Permen LH No. 17 

Tahun 2009 Kriteria 

penetapan status 

DDL-Air yang 

digunakan 

berdasarkan Prastowo 

(2010). 

 

Hasil analisis ketersediaan 

air dan kebutuhan air 

menyatakan bahwa status 

daya dukung lingkungan 

dengan pendekatan air di 

Kabupaten Bojonegoro 

tahun 2016 dalam kategori 

telah terlampaui 

(overshoot) dan 

prediksinya hingga tahun 

2032 juga dalam kategori 

telah terlampaui 

(overshoot). 

5. Sukma Impian 

Riverningtyas  

“Analisis Ketersediaan 

Air Meteorologis Dan 

Kebutuhan Air 

Domestik Di Kota Palu, 

Provinsi Sulawesi 

Tengah” 

Beberapa tempat di 

Kota Palu telah 

mengalami kekeringan 

seperti yang dilansir 

Darwis (2009) bahwa di 

Kelurahan Pengawu dan 

Kelurahan Tondo 

Untuk menganalisis 

ketersediaan air 

meteorologis dan 

kebutuhan air domestik 

masyarakat Kota Palu, 

serta menyusun 

rekomendasi 

pengelolaan 

Metode yang 

digunakan untuk 

analisis ketersediaan 

air dihitung dengan 

menggunakan metode 

neraca air 

Thornthwaite Mather 

menggunakan data 

Kecenderungan neraca air 

yang terjadi di Kota Palu 

adalah nilai 

evapotranspirasi potensial 

yang selalu lebih tinggi 

daripada evapotranspirasi 

aktual yang 

mengindikasikan 
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Nama/Judul Masalah Tujuan Metode Hasil 

Sulawesi Tengah” 

Volume 5, Nomor 1, 

Tahun 2016. 

pasokan air sangat 

terbatas sehingga 

masyarakat harus 

membeli air dari daerah 

lain. 

sumberdaya air untuk 

mengatasi permasalahan 

sumberdaya air. 

curah hujan bulanan 

dan suhu bulanan 

Kota Palu tahun 

1980-2013 yang 

berasal dari BMKG 

Kota Palu. 

Analisis kebutuhan 

air domestik 

menggunakan 

variabel jumlah 

penduduk dan 

kesejahteraan 

keluarga sebagai 

faktor yang 

mempengaruhi 

penggunaan air 

domestik. 

fenomena defisit air. Neraca 

air pada probabilitas 60% 

berbeda dengan probabilitas 

80% akan tetapi keduanya 

memiliki pola surplus dan 

defisit yang sama. Curah 

hujan pada probabilitas 

60% dan 80% mengalami 

defisit sepanjang tahun 

dikarenakan curah hujan di 

Kota Palu yang sangat kecil 

setiap bulan. Neraca air 

pada curah hujan normal 

menunjukkan kondisi yang 

serupa. Total defisit yang 

diperoleh adalah sebesar -

16.012.458 liter per tahun. 

Distribusi ketersediaan air 

yang tidak merata, curah 

hujan rendah, dan lama 

penyinaran matahari yang 

besar menyebabkan 

evapotranspirasi yang tinggi 

di Kota 

Palu. 

 

Sumber: analisis 2019 
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Persamaan penelitian pertama yang berjudul “Analisis Ketersediaan 

Dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan (Studi Kasus Kota 

Malang)” dengan penelitian yang akan dilakukan ialah 1. Penelitian ini 

sama-sama menganalisis daya dukung lingkungan, 2. Teknik pengambilan 

data dan pengambilan samplingnya sama yaitu dengan metode survey 

lapangan dan metode random sampling. Perbedaan penelitian pertama 

yang berjudul “Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Untuk Daya 

Dukung Lingkungan (Studi Kasus Kota Malang)”dengan penelitian yang 

akan saya lakukan ialah 1. Metode dalam mengetahui ketersediaan air, 2. 

Metode kebutuhan air domestik. 

Persamaan penelitian kedua yang berjudul “Kajian Daya Dukung 

Sumberdaya Air berdasarkan Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan 

Sumberdaya Air:studi kasus Daerah Aliran Sungai Cerucuk, Pulau 

Belitung” dengan penelitian yang akan dilakukan ialah 1. Penelitian ini 

sama-sama mengenai daya dukung sumberdaya air. Perbedaan penelitian 

kedua yang berjudul “Kajian Daya Dukung Sumberdaya Air berdasarkan 

Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya Air:studi kasus Daerah 

Aliran Sungai Cerucuk, Pulau Belitung” dengan penelitian yang akan saya 

lakukan ialah 1. Teknik analisis sumberdaya air yang gunakan, 2. Metode 

ketersediaan air yang digunakan yaitu metode neraca kelembaban tanah.
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Persamaan penelitian ketiga yang berjudul “Analisis Daya Dukung 

Air Untuk Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kecamatan Gianyar dan 

Ubud, Kabupaten Gianyar” dengan penelitian yang akan dilakukan ialah 

1. Penelitian ini sama-sama mengenai daya dukung sumberdaya air. 

Perbedaan penelitian ketiga yang berjudul“Analisis Daya Dukung Air 

Untuk Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kecamatan Gianyar dan Ubud, 

Kabupaten Gianyar” dengan penelitian yang akan saya dilakukan ialah 1. 

Metode penelitian yang digunakan berbeda, pada metode ketersediaan air 

penelitian ini menggunakan metode koefisien limpasan, 2. Metode 

penelitian yang digunakan berbeda, pada metode kebutuhan air penelitian 

ini  menggunakan metode menurut Yulistiyanto dan Kironoto. 

Persamaan penelitian keempat yang berjudul “Analisis 

Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan Studi 

Kasus Di Kabupaten Bojonegoro” dengan penelitian yang akan dilakukan  

ialah 1. Penelitian ini sama-sama mengarah pada ketersediaan dan 

kebutuhan air. Perbedaan penelitian keempat yang berjudul Analisis 

Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Untuk Daya Dukung Lingkungan Studi 

Kasus Di Kabupaten Bojonegoro” dengan penelitian yang akan saya 

lakukan ialah 1 Metode penelitian yang digunakan berbeda, pada metode 

ketersediaan air penelitian ini menggunakan metode isohyet, 2. Kriteria 

penetapan status daya dukung sumberdaya air yang di gunakan berbeda, 

pada penelitian ini menggunakan kriteria menurut Prastowo. 
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Persamaan penelitian kelima yang berjudul “Analisis Ketersediaan 

Air Meteorologis Dan Kebutuhan Air Domestik Di Kota Palu, Provinsi 

Sulawesi Tengah” dengan penelitian yang akan dilakukan ialah 1. 

Penelitian ini  sama-sama mengenai kebutuhan air domestik,  2. Proyeksi 

kebutuhan air yang digunakan menggunakan metode yang sama yaitu 

metode geometrik. Perbedaan penelitian kelima yang berjudul “Analisis 

Ketersediaan Air Meteorologis Dan Kebutuhan Air Domestik Di Kota 

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah” dengan penelitian yang akan saya 

lakukan ialah 1. Analisis ketersediaan air yang digunakan berbeda, pada 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode neraca air 

Thornthwaite Mather. 

Persamaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian yang akan 

saya lakukan ialah persamaan tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air domestik. Sedangkan 

perbedaan dari kelima penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan berada pada metode yang digunakan dalam perhitungan 

ketersediaan dan kebutuhan air .



38 

 

 

2.3.  Kerangka Berpikir 

Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang 

mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. 

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang penting perannya 

dalam mendukung kehidupan manusia pada umumnya dan laju 

perkembangan wilayah pada khususnya. Seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk setiap tahunnya dapat menyebabkan kebutuhan air 

semakin meningkat, hal ini dapat menyebabkan kekeringan yang melanda 

di beberapa wilayah. Analisis daya dukung sumber air didasarkan pada 

ketersediaan dan kebutuhan air. Terdapat parameter dalam mengetahui 

daya dukung sumberd air tersebut surplus atau defisit. Keadaan surplus 

berarti ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sebaliknya keadaan 

defisit terjadi jika ketersediaan air tidak mencukupi. Berdasarkan analisis 

daya dukung sumberdaya air dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan wilayah dalam 

rangka penyediaan sumber air yang berkelanjutan. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Daya Dukung 

Sumber Air Untuk Kebutuhan Air Domestik Di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin,  Kabupaten Semarang maka dapat disimpulkan: 

Penggunaan air domestik penduduk Desa Wiru pada musim 

penghujan sebesar 139 liter/hari dan 162.757.880 L/Tahun. Penggunaan air 

domestik penduduk Desa Wiru pada musim kemarau sebesar 122 liter/hari 

dan 142.852.240 L/Tahun. Proyeksi kebutuhan air di Desa Wiru pada tahun 

2024 di sebanyak 155.725.790 liter/tahun, tahun 2029 diperkirakan 

kebutuhan air di Desa Wiru sebanyak 171.183.540 liter/tahun, dan tahun 

2039 diperkirakan kebutuhan air di Desa Wiru sebanyak 206.824.695 

liter/tahun. 

Debit sungai tuntang dalam satu tahun adalah 52.192.080.000 

liter/tahun dan debit sungai senjoyo dalam satu tahun adalah 16.146.432.000 

liter/tahun. Total debit dari sungai senjoyo dan sungi tuntang yaitu 

68.338.512.000 liter/tahun. Debit mata air di Desa Wiru adalah 11 

liter/detik, atau 950.400 liter/hari. Maka debit mata air dalam satu tahun 

adalah 346.896.000 liter, dengan asumsi dalam satu tahun terdiri dari 365 

hari. Debit air tanah akuifer Desa Wiru yaitu 51.330.081 liter/hari atau 

18.735.479.565 liter/tahun.
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Berdasarkan perhitungan daya dukung sumber air pada tahun 2019 

menurut Luthfi dapat diketahui bahwa daya dukung sumber air yang berupa 

air tanah yaitu sebesar 133. Angka tersebut menunjukan daya dukung 

sumber air lebih dari 1, sehingga dapat diartikan bahwa Desa Wiru dalam 

keadaan surplus air dan masih mampu mendukung populasi yang ada di 

wilayah itu. 

Permasalahan kekeringan di Desa Wiru disebabkan oleh 

ketersediaan air tidak dapat memenuhi kebutuhan air penduduk Desa Wiru, 

faktor yang dapat mengakibatkan kekeringan yaitu jenis batuan yang 

terdapat di Desa Wiru termasuk kedalam batuan yang sulit untuk 

meloloskan air sehingga ketersediaan air tidak banyak. 

5.2 Saran 

Pemerintah Desa Wiru dengan masyarakat harus meningkatkan 

koordinasi untuk mendapatkan solusi terbaik dari pemecahan masalah 

kekeringan yang terjadi. Pemerintah Desa Wiru secara berkala melakukan 

dropping air dan di berikan secara adil dan merata. Pengelolaan 

PAMSIMAS dilakukan secara optimal agar pendistribusian air merata 

kepada seluruh penduduk. Penggunaan air dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan, agar seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan air. Sumber 

air dikelola secara bersama dengan baik serta memperhatikan kelestarian 

lingkungan.  
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