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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat 
dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup 
khususnya manusia. Selain digunakan untuk keperluan minum 
dan rumah tangga, air juga dimanfaatkan dalam aspek 
kehidupan lainnya yaitu untuk pertanian, perkebunan, 
perumahan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Sumber utama air 
berasal dari hujan yang turun ke bumi, dimana sebagian akan 
mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan dan 
sebagian lagi meresap ke dalam tanah membentuk air tanah.  

Kota Malang adalah kota di Provinsi Jawa Timur, 
Indonesia. Kota ini terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten 
Malang. Secara geografis Kota Malang terletak antara 112,06° - 
112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan 
batas wilayahnya di sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat 
dan di bagian selatan adalah Kabupaten Malang. Luas wilayah 
Kota Malang  tercatat 110,06 km2 dan terbagi menjadi 5 
kecamatan. Kota Malang terletak pada ketinggian  440 - 667 
meter diatas permukaan air laut. Kota Malang selain cocok 
untuk pemukiman dan industri juga cocok untuk pertanian 
karena daerahnya merupakan dataran tinggi, khususnya untuk 
wilayah Kota Malang bagian utara yang memiliki kondisi tanah 
yang subur untuk pertanian. Kondisi iklim Kota Malang selama 
tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C 
- 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan 
suhu minimum 18,4°C dengan curah hujan rata-rata 1.833 
mm/tahun (Pemerintah Kota Malang, 2013).   

Jumlah penduduk di wilayah Kota Malang terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil perhitungan data penduduk oleh BPS (Badan Pusat 
Statistik) Kota Malang mulai tahun 2003-2010, jumlah penduduk 
meningkat dari 780.863 jiwa menjadi 820.243 jiwa. Dengan 
meningkatnya populasi penduduk di wilayah tersebut maka tidak 
memungkiri untuk terjadinya alih fungsi lahan dimana lahan 
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yang semula sebagai lahan persiapan menjadi bangunan fisik 
atau bangunan tempat tinggal penduduk. 

Perubahan lahan atau pegunungan menjadi area 
pemukiman, industri, dan pertanian dapat menimbulkan 
degradasi lingkungan sehingga hal ini dapat berakibat pada 
penurunan ketersediaan air yang ada pada wilayah tersebut. 
Selain itu, dengan adanya aktivitas baru pada wilayah tersebut 
akan dapat berpengaruh pada pola penggunaan sumberdaya air 
yang tersedia. Bahkan tidak hanya akan mengalami defisit air 
tetapi juga dapat mengalami bencana lingkungan lainnya 
apabila aspek daya dukung lingkungannya telah terlampaui.  

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 17 tahun 2009 pasal 1, daya dukung lingkungan hidup 
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan 
daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara 
mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk 
mendukung kegiatan manusia (penduduk) yang menggunakan 
ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di 
suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik 
sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. 
Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi 
faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang 
sesuai. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan 
berdasarkan tiga pendekatan, salah satunya dengan 
pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan 
air. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui status daya dukung 
lingkungan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air Kota 
Malang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air untuk 
Daya Dukung Lingkungan (Studi Kasus Kota Malang)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada masalah : 
1. Berapa besarnya ketersediaan air di Kota Malang? 
2. Berapa besarnya kebutuhan air Kota Malang tahun 2012 dan 

proyeksinya hingga tahun 2032? 
3. Bagaimana status daya dukung lingkungan Kota Malang dari 

hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2012 dan 
proyeksinya hingga tahun 2032?   
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui besarnya ketersediaan air di Kota Malang. 
2. Mengetahui besarnya kebutuhan air (irigasi, peternakan, 

domestik, non domestik, industri, dan pemeliharaan/ 
penggelontoran sungai) Kota Malang tahun 2012 dan 
proyeksinya sampai dengan tahun 2032. 

3. Menganalisis ketersediaan air dan kebutuhan air untuk 
penentuan status daya dukung lingkungan Kota Malang. 
 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan sesuai dengan 
sasaran yang ingin dicapai maka diberikan batasan masalah 
sebagai berikut : 
1. Sistem yang dikaji adalah sistem ketersediaan dan 

kebutuhan air yang berada di Kota Malang 
2. Ketersediaan air yang diperhitungkan yaitu ketersediaan air 

permukaan di Kota Malang (data masukan/input dari data 
hujan dan data debit).  

3. Kebutuhan air yang diperhitungkan yaitu kebutuhan air irigasi 
(hanya sawah irigasi teknis), kebutuhan air peternakan, 
kebutuhan air penduduk, kebutuhan air non domestik, 
kebutuhan air industri, kebutuhan air untuk 
pemeliharaan/penggelontoran sungai Kota Malang. 
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4. Standart kebutuhan air industri dianggap sama antara 
industri kecil, menengah, dan besar. 

5. Kebutuhan air irigasi ditentukan berdasakan pola tata tanam 
yang diterapkan pada lokasi studi. 

6. Penentuan daya dukung lingkungan dilakukan berdasarkan 
pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan 
kebutuhan air. 

7. Tidak memperhitungkan besarnya air rembesan. 
 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan 
nantinya dapat dihasilkan sebuah kajian tentang kondisi 
ketersediaan air untuk menjadi masukan khususnya kepada 
pengelola sumberdaya air di Kota Malang dan juga untuk 
mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berwawaskan 
daya dukung lingkungan. Selain itu diharapkan hasil penelitian 
dapat dijadikan rekomendasi untuk penyusunan rencana tata 
ruang wilayah pemerintah Kota Malang 
 
 
 
 
 


