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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kota Malang, Provinsi Jawa 
Timur dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium Teknik 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Jurusan Keteknikan 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 
Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2013 
sampai dengan selesai. 

 

3.2 Alat dan Data 

Untuk menunjang kegiatan penelitian ini maka dibutuhkan 
alat dan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik. 

 

3.2.1 Alat 

Penelitian ini menggunakan PC (Personal Computer) 
sebagai hardware pengolah input data, sedangkan software 
yang digunakan adalah Ms. Office Word 2007, Ms. Office Excel 
2007, dan  ArcView GIS 3.3.  
 

3.2.2 Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data 
non spasial dan data spasial. Data non spasial tersebut antara 
lain : 
a. Data iklim Kota Malang tahun 2003-2012 meliputi : 

 Temperatur rata-rata (t) 

 Lembab Nisbi rata-rata (Rh) 

 Penyinaran matahari (n/N) 

 Kecepatan angin (u) 
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b. Data curah hujan harian Kota Malang tahun 2003-2012 dari 3 
stasiun pengamatan diantaranya Sta. hujan Blimbing, Sta. 
hujan Kedungkandang, dan Sta. Hujan Sukun.  

c. Data Debit Sungai Brantas dan Sungai Metro tahun 2003-
2012 

d. Data penduduk di Kota Malang tahun 2003-2010 
e. Data industri di Kota Malang tahun 2007-2011 
f. Data luas sawah irigasi di Kota Malang tahun 2004-2010 
g. Data jumlah dan jenis ternak di Kota Malang tahun 2009-

2011 
Sedangkan data spasial antara lain : 

a. Peta batas administrasi Kota Malang skala 1 : 110.435 
b. Peta topografi Kota Malang skala 1 : 110.435 
c. Peta penggunaan lahan Kota Malang skala 1 : 110.435 
 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis 
kuantitatif. Penentuan status daya dukung lingkungan berdasar 
pada perbandingan antara ketersediaan air yang ada dengan 
kebutuhan air yang diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat di 
kawasan tersebut. 
 

3.4 Langkah-langkah Pengolahan Data 

3.4.1 Analisis Ketersediaan Air 

Ketersediaan air adalah sejumlah air yang tersedia yang 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada studi kasus 
kali ini potensi ketersediaan air yang diperhitungkan adalah 
ketersediaan air hujan yang dihitung berdasarkan volume air 
hujan yang tertampung di Kota Malang dan ketersediaan air 
sungai yang dihitung berdasarkan debit sungai Brantas (dari 
outlet Kota Batu yang dialirkan ke Kota Malang) dan sungai 
Metro.  
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3.4.1.1 Perhitungan Ketersediaan Air Hujan 

Ketersediaan air hujan tahunan dihitung menggunakan 
metode Poligon Thiessen dengan bantuan program GIS. 
Prosedur penggunaannya adalah : 
1. Melakukan uji konsistensi data hujan dari beberapa stasiun 

hujan yang mewakili wilayah tersebut dengan menggunakan 
Metode Curva Massa Ganda 

2. Menyiapkan peta Kota Malang yang dilengkapi dengan 
informasi letak letak stasiun hujan beserta letak lintangnya. 

3. Memilih stasiun hujan yang mempunyai data bersesuaian 
dan letak proporsional untuk membuat Poligon Thiessen 

4. Mengubah bentuk letak stasiun hujan menjadi bentuk 
shapfile 

5. Meng-overlay peta Kota Malang dengan stasiun hujan 
6. Menghitung luas areal masing-masing poligon 
7. Menghitung curah hujan rerata daerah dengan rumus : 

𝑃 =  
𝑃1𝐴1+ 𝑃2𝐴2+ 𝑃3𝐴3+ … + 𝑃𝑛𝐴𝑛  

𝐴1+ 𝐴2+ …+𝐴𝑛
=  

 𝑃𝑖𝐴𝑖
𝑛
𝑟=1

 𝐴𝑖
𝑛
𝑟=1

       (3-1) 

Dimana 𝑃1, 𝑃2, ...., 𝑃𝑛  merupakan curah hujan yang tercatat di 
pos penakar hujan 1, 2, .....,  𝐴1, 𝐴2, .... 𝐴𝑛  adalah luas areal 
poligon 1, 2, ...., n, dan n adalah banyaknya pos penakar 
hujan.  

8. Menentukan volume air hujan tiap kecamatan di wilayah Kota 
Malang dengan mengalikan nilai hujan rerata daerah dengan 
luasan tiap kecamatan.   
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3.4.1.2 Perhitungan Ketersediaan Air Sungai 

Ketersediaan air sungai untuk pemanfaatan air ditentukan 
berdasarkan ketersediaan debit sungai andalan. Prosedur 
perhitungan ketersediaan debit andalan dilakukan dengan 
Metode Bulan Dasar Perencaan. Langkah perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Data debit periode 10 harian S. Brantas dan S.Metro yang 

didapat dari hasil pengukuran lapang oleh Balai PSAWS-
Bango Gedangan Malang 

2. Data debit  diberi nomor urut untuk mempermudah 
perhitungan persen keandalan 

3. Menghitung persen keandalan (%) dengan rumus m/n,  
dimana m adalah nomor urut dan n adalah jumlah data  

4. Data debit diurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah 
5. Ketersediaan air sungai ditentukan berdasarkan debit dengan 

keandalan 80%. 
 

3.4.1.3 Penentuan Ketersediaan Air Total 

Ketersediaan air total diperoleh dengan menjumlah 
ketersediaan air hujan dan ketersediaan air sungai (dari 
perhitungan debit andalan sungai dengan probabilitas 
keandalan 80%). 
 

3.4.2 Analisis Kebutuhan Air 

Kebutuhan air adalah sejumlah air yang digunakan untuk 
berbagai peruntukkan/kegiatan masyarakat dalam wilayah 
tersebut. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan 
menurut sumber data yang diperoleh yaitu kebutuhan air 
pertanian, kebutuhan air domestik, kebutuhan air non domestik, 
kebutuhan air industri, dan kebutuhan air untuk 
penggelontoran/pemeliharaan sungai. 
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3.4.2.1 Kebutuhan Air Pertanian 

Kebutuhan air pertanian adalah kebutuhan air yang 
dibutuhkan untuk kegiatan atau usaha pertanian. Pada 
penentuan kebutuhan air pertanian, kebutuhan air yang 
diperhitungkan adalah kebutuhan air irgasi dan kebutuhan air 
peternakan. 

 

3.4.2.1.1 Penentuan Kebutuhan Air Irigasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi 
adalah : 
1. Penyiapan lahan 
2. Penggunaan komsumtif tanaman 
3. Perkolasi  
4. Pergantian lapisan genangan 
5. Curah hujan efektif 

Perhitungan kebutuhan air irigasi pada daerah 
persawahan diperoleh dengan  persamaan (Triatmodjo, 2010) :  

𝐾𝐴𝐼 =
(𝐸𝑡𝑐+𝐼𝑅+𝑊𝐿𝑅+𝑃−𝑅𝑒

𝐼𝐸
 × 𝐴      (3-2) 

Dimana : 
KAI = kebutuhan air irigasi (m³/hari) atau (juta m³/tahun) 
Etc = penggunaan air komsumtif/air untuk tanaman (m/hr) 
IR = kehilangan air irgasi ditingkat persawahan (m/hr) 
WLR = kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (m) 
P = perkolasi (m/hari) 
Re = curah hujan efektif (m/hari) 
IE = efisiensi irigasi (%)  
A = luas areal irigasi (m²) 

Kebutuhan air irigasi dihitung berdasakan luas baku 
sawah dan pola tata tanam yang diterapkan di Kota Malang. 
Besar nilai kebutuhan air irigasi dianalisa dengan perhitungan 
Pola Tata Tanam 10 harian dengan metode PU (Water 
Balance). 
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3.4.2.1.2 Penentuan Kebutuhan Air Peternakan 

Kebutuhan air untuk ternak ditentukan sesuai dengan data 
yang digunakan oleh Nippon Koei Co., Ltd (1993) dalam 
Triatmodjo (2010), sebagaimana diberikan dalam Tabel 2.9 
(Bab II).  

Kebutuhan air untuk ternak diestimasi dengan cara 
mengalikan jumlah ternak dengan tingkat kebutuhan air 
berdasarkan persamaan sebagai berikut : 

𝑄𝑡 =  
365

100
  𝑞(𝑐/𝑏/) × 𝑃(𝑐/𝑏/) + 𝑞(𝑠/𝑔) × 𝑃(𝑠/𝑔) + 𝑞(𝑃𝑖) × 𝑃(𝑃𝑖) +

            𝑞(𝑃𝑜) × 𝑃(𝑃𝑜)    (3-3) 

Dengan : 
𝑄𝑡 = kebutuhan air untuk ternak (lt/hari) atau (juta 

m³/tahun)  
𝑞(𝑐/𝑏/) = kebutuhan air untuk sapi/kerbau/kuda (liter/ekor/hari) 

𝑞(𝑠/𝑔) = kebutuhan air untuk kambing/domba (liter/ekor/hari) 

𝑞(𝑃𝑖) = kebutuhan air untuk babi (liter/ekor/hari) 

𝑞(𝑃𝑜) = kebutuhan air untuk unggas (liter/ekor/hari) 

𝑃(𝑐/𝑏/) = jumlah sapi/kerbau/kuda (ekor) 

𝑃(𝑠/𝑔) = jumlah kambing/domba (ekor) 

𝑃(𝑃𝑖) = jumlah babi (ekor) 

𝑃 𝑃𝑜  = jumlah unggas (ekor) 

 

3.4.2.2 Penentuan Kebutuhan Air Domestik 

Untuk menentukan kebutuhan air untuk keperluan 
domestik dilakukan dengan prosedur : 
1. Menghitung jumlah penduduk pada masing-masing 

kecamatan 
2. Menetapkan standart kebutuhan air penduduk/domestik 

berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan oleh PDAM masing-
masing kabupaten/kotamadya 
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3. Menghitung besarnya kebutuhan air domestik dengan 
persamaan : 
Q = Pt . Un (3-4) 
Dimana : 
Q  =  Jumlah kebutuhan air penduduk (lt/hari) atau (juta 

m³/tahun)  
Pt =  Jumlah penduduk pada tahun bersangkutan (jiwa) 
Un  =  Standar kebutuhan air (lt/jiwa/hari)  

 

3.4.2.3 Penentuan Kebutuhan Air Non Domestik 

Untuk menghitung besarnya kebutuhan air perkotaan 
adalah dengan menggunakan standar kebutuhan air perkotaan 
yang didasarkan pada kebutuhan air rumah tangga. Besarnya 
kebutuhan air perkotaan dapat diperoleh dengan prosentase 
dari jumlah kebutuhan rumah tangga, berkisar antara 25% - 
40% dari kebutuhan air rumah tangga. Acuan perhitungan 
besarnya kebutuhan air non domestik dapat dilihat pada Tabel 
2.11. (Bab II). 

 

3.4.2.4 Penentuan Kebutuhan Air untuk Industri 

Kebutuhan air industri didasarkan pada penggunaan air 
dalam industri yang meliputi air sebagai bahan mentah dalam 
proses industri, pendingin, penggelontoran limbah dan lain 
sebagainya. Kebutuhan air untuk industri dihitung berdasarkan 
standar dari Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjen Cipta Karya 
Depertemen Pekerjaan Umum seperti berikut : 
Q =  n x St (3-5) 
Dimana : 
Q  =  Kebutuhan air (lt/hr) atau (juta m³/tahun)  
n  =  Jumlah unit industri (unit) 
St  =  Standar kebutuhan air industri (2000 liter/unit/hari) 
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3.4.2.5 Penentuan Kebutuhan Air Pemeliharaan/ 
Penggelontoran Sungai 
 

Perhitungan kebutuhan air untuk pemeliharaan atau 
penggelontoran sungai dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑄𝑓 = 365 ×
𝑞(𝑓)

1000
× 𝑃(𝑛)   (3-6) 

Dengan : 
𝑄𝑓   = jumlah kebutuhan air untuk pemeliharaan atau 

penggelontoran sungai (liter/hari) atau (juta m³/tahun) 
𝑞(𝑓)  = kebutuhan air untuk pemeliharaan atau 

penggelontoran sungai (liter/jiwa/hari) 
𝑃(𝑛)  = jumlah penduduk kota (jiwa) 
 

3.4.2.6 Proyeksi Kebutuhan Air 

Untuk proyeksi kebutuhan air diproyeksikan sampai 
dengan tahun 2032. Komponen kebutuhan air yang akan 
diproyeksikan adalah jumlah penduduk (sebagai fungsi 
kebutuhan air domestik). Prosedur perhitungan proyeksi 
kebutuhan air untuk penduduk adalah : 
1. Dari hasil perhitungan jumlah penduduk pada saat ini 

diketahui total jumlah penduduk yang ada di wilayah Kota 
Malang 

2. Menentukan angka pertumbuhan penduduk Kota Malang 
3. Perkiraan laju pertumbuhan penduduk dengan metode 

geometri, aritmatik, dan eksponensial  
4. Pemilihan metode proyeksi pertumbuhan penduduk 

berdasarkan nilai koefisien relasi yang terbesar mendekati +1 
5. Dari hasil proyeksi didapatkan jumlah penduduk di masa 

mendatang 
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Prosedur perhitungan pertumbuhan dan penyusutan lahan 
pertanian untuk proyeksi kebutuhan air irigasi adalah  
1. Menentukan besarnya laju pertumbuhan dan penyusutan 

lahan persawahan pada Kota Malang dari lahan pertanian 
tiap tahun sehingga didapatkan rata-rata pertumbuhan dan 
penyusutan lahan pertanian  

2. Memproyeksikan luasan lahan persawahan sampai dengan 
tahun 2032  untuk Kota Malang 

Prosedur perhitungan pertumbuhan industri untuk proyeksi 
kebutuhan air industri adalah : 
1. Menentukan besarnya laju pertumbuhan industri dari data 

industri Kota Malang 
2. Memproyeksikan jumlah industri sampai dengan tahun 2032 

Prosedur perhitungan pertumbuhan jumlah ternak untuk 
proyeksi kebutuhan air peternakan adalah : 
1. Menentukan besarnya laju pertumbuhan jumlah ternak dari 

data peternakan Kota Malang 
2. Memproyeksikan jumlah ternak sampai dengan tahun 2032 

 

3.4.2.7 Penentuan Kebutuhan Air Total 

Kebutuhan air total dapat diperoleh dengan menjumlah 
kebutuhan air dari berbagai peruntukan yaitu sebagai berikut : 
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 + 𝑄𝑝𝑒𝑡 + 𝑄𝑑𝑜𝑚 + 𝑄𝑛𝑜𝑛  𝑑𝑜𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑑 + 𝑄𝑝𝑒𝑚   (3-7) 

Dimana : 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  kebutuhan air total (juta m³) 
𝑄𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖  = kebutuhan air untuk irigasi (juta m³) 

𝑄𝑝𝑒𝑡  =  kebutuhan air untuk peternakan (juta m³) 

𝑄𝑑𝑜𝑚  =  kebutuhan air untuk penduduk/domestik (juta m³) 
𝑄𝑛𝑜𝑛  𝑑𝑜𝑚  =  kebutuhan air non domestik (juta m³) 
𝑄𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖  =  kebutuhan air untuk industri (juta m³) 
𝑄𝑝𝑒𝑚  =  kebutuhan air untuk pemeliharaan/panggelontoran 

sungai (juta m³) 
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3.4.3 Penentuan Status Daya Dukung Lingkungan Berbasis 
Neraca Air 
 

 Konsep ini membandingkan antara nilai ketersediaan air  
dan nilai kebutuhan air. Kriteria status daya dukung lingkungan 
berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan surplus / 
defisit saja. Namun untuk menunjukan besaran relatif, perlu juga 
dinyatakan dengan nilai rasio supply / demand. Supply 
menunjukan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu 
berupa volume curah hujan dan jumlah ketersediaan air sungai 
berupa debit sungai dengan keandalan 80%, sedangkan 
demand menunjukan jumlah kebutuhan air pada setiap 
penggunaan lahan pada wilayah tersebut. Kriteria penetapan 
status daya dukung lingkungan disajikan dalam Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1. Kriteria penetapan status daya dukung      
       lingkungan berbasis neraca air 

Rasio supply/demand > 2

Rasio supply/demand 1 - 2

Rasio supply/demand < 1

Kriteria Status DDL - air

Daya dukung lingkungan aman (sustain)

Daya dukung lingkungan aman bersyarat 

(conditional sustain)

Daya dukung lingkungan telah terlampaui 

(overshoot)  
Sumber: Rustiadi, 2010 
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3.4.4 Penentuan status daya dukung lingkungan 
berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air dengan 
Software Arcview GIS 3.3 
 
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa tahapan untuk mendapatkan data spasial 
ketersediaan air dan kebutuhan air. Data spasial ketersediaan 
air dan kebutuhan air didapat dari hasil perhitungan yang telah 
dilakukan dengan software Ms. Excel 2007 dan kemudian 
dijadikan sebagai data atribut untuk pembuatan peta 
ketersediaan air dan kebutuhan air (disajikan sebagai informasi 
spasial). Setelah itu dilakukan analisis spasial untuk 
menetapkan status daya dukung lingkungan (DDL-Air) tiap 
kecamatan di Kota malang.  

 

3.4.4.1 Layout Peta 

Peta yang telah selesai di-edit harus melalui suatu proses 
layout agar siap dicetak. Layout adalah suatu proses menata 
dan merancang letak-letak properti peta seperti judul peta, 
legenda, orientasi, label dan lain-lain. Peta yang di-layout 
dimaksudkan untuk memperjelas dan memberikan keterangan 
yang benar kepada pengguna peta tersebut. 
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