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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Siklus Hidrologi 

Siklus hidrologi merupakan proses kontinyu dimana air 
bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi 
lagi. Pada Gambar 2.1 menjelaskan tentang daur hidrologi 
beserta komponen-komponen dari siklus hirologi. Dimana 
neraca air tahunan diberikan dalam nilai relatif terhadap  hujan 
yang jatuh di daratan (100%).  

 

 
Gambar 2.1 Siklus Hidrologi 

 

Air di permukaan tanah, sungai, danau, dan laut menguap 
ke udara. Kemudian uap air yang menguap bergerak naik 
menuju atmosfer dan mengalami kondensasi  lalu berubah 
menjadi titik-titik air berbentuk awan. Selanjutnya titik-titik air 
tersebut jatuh sebagai hujan ke permukaan laut dan daratan. 
Hujan yang jatuh sebagian tertahan oleh tumbuh-tumbuhan 
(intersepsi) dan selebihnya sampai sampai ke permukaan 
tanah. Sebagian air hujan yang sampai ke permukaan tanah 
akan meresap ke dalam tanah (infiltrasi) dan sebagian lainnya 
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mengalir di atas permukaan tanah (aliran permukaan atau 
surface runoff) mengisi cekungan tanah, danau, dan masuk ke 
sungai dan akhirnya mengalir ke laut. Air yang meresap ke 
dalam tanah sebagian mengalir ke dalam tanah (perkolasi) 
mengisi air tanah yang kemudian keluar sebagai mata air atau 
mengalir ke sungai. Akhirnya aliran air di sungai akan sampai ke 
laut. Proses tersebut berlangsung terus menerus sehingga 
disebut dengan siklus hidologi (Triatmodjo, 2010).    

 

2.2 Konsep Dasar Neraca Air 

Dalam siklus hidrologi terdapat hubungan antara masukan 
air total dengan keluaran air total yang dapat terjadi pada suatu 
DAS tertentu. Hubungan itu umumnya disebut dengan neraca 
air. Menurut dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur (2004) 
neraca air adalah gambaran potensi dan pemanfaatan 
sumberdaya air dalam periode tertentu. Dari analisis ini dapat 
diketahui potensi sumberdaya air yang masih belum 
dimanfaatkan dengan optimal. 

Secara kuantitatif, neraca air menggambarkan prinsip 
bahwa selama periode waktu tertentu masukan air total sama 
dengan keluaran air total ditambah dengan perubahan air 
cadangan (charge storage). Nilai perubahan air cadangan ini 
dapat bertanda positif atau negatif (Soewarno, 2000). 

Konsep neraca air pada dasarnya menunjukkan 
keseimbangan antara jumlah air yang masuk ke, yang tersedia 
di, dan yang keluar dari sistem (sub sistem) tertentu. Secara 
umum persamaan neraca air dirumuskan dengan (Harto, 2000) : 

 
 
 

 
Gambar 2.2 Konsep Dasar Neraca Air  

 

Secara umum persamaan neraca air dirumuskan dengan : 
I     =  O ± ΔS 

dimana : I   = masukan (inflow); dan O = keluaran (outflow) 

+ S
I O
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Neraca air dibedakan menjadi dua jenis yaitu neraca air 
lahan/DAS dan neraca air ketersediaan dan kebutuhan. 
Perumusan kedua neraca air ini adalah (Baumgartner dan 
Riechel, 1975) : 
1. Neraca air lahan/DAS 

P = E + D + R + U   (2-1) 
Dimana : 
P  =  presipitasi/curah hujan (mm atau juta m³) 
E = evapotranpirasi (mm atau juta m³) 
D = debit (m³/dtk atau juta m³) 
R = tampungan (juta m³) 
U = kebutuhan untuk konsumsi air (lt/hr atau juta m³)  

2. Neraca air ketersediaan dan kebutuhan  
𝑄𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 − 𝑄𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢 𝑎𝑛 = ∆𝑆 

Teknik neraca air sebagai salah satu subjek utama dalam 
hidrologi, merupakan suatu cara untuk mendapatkan jawaban 
penting atas permasalahan praktis hidrologi, yaitu dalam hal 
evaluasi kuantitatif sumberdaya air wilayah, serta perubahan 
akibat intervensi kegiatan manusia. Informasi neraca air lahan 
dan waduk untuk suatu selang waktu tertentu diperlukan untuk 
operasional pengelolaan air waduk dan untuk tujuan prakiraan 
hidrologi dalam pengelolaan air umumnya. Perhitungan neraca 
air wilayah juga penting untuk perbandingan potensi 
sumberdaya air suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Pawitan, 
2000). 

 

2.3 Ketersediaan Air 

Menurut Notodihardjo (1989) permasalahan pertambahan 
penduduk yang berkembang dengan cepat tanpa disertai 
distribusi geografis yang merata, kebutuhan akan pangan tanpa 
bisa mengurangi kecenderungan konsumsi akan beras, dan 
peningkatan kesempatan kerja utamanya dalam bidang 
pertanian dan industri yang mengakibatkan lonjakan kebutuhan 
air untuk kedua bidang tersebut, adalah tiga permasalahan 
pokok yang menyebabkan ketidakseimbangan antara 
persediaan dan permintaan (Supply and demand) akan air. 



8 
 

Ketersediaan air yang merupakan bagian dari fenomena 
alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal 
ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang 
(spatial variability) dan variabilitas waktu (temporal variability) 
yang sangat tinggi. Oleh karena itu, analisis kuantitatif dan 
kualitatif harus dilakukan secermat mungkin agar dapat 
dihasilkan informasi yang akurat untuk perencanaan dan 
pengelolaan sumberdaya air (Bappenas, 2013). 

Air permukaan adalah air yang bergerak di atas 
permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau, makin 
landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran 
permukaan semakin besar. Sungai-sungai bergabung satu 
sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa 
seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju 
laut. 

Secara rinci ketersediaan air permukaan terdiri atas : 
1. Ketersediaan air hujan 
2. Ketersediaan air sungai 
3. Ketersediaan air di mata air 
4. Tampungan permukaan, yang dibedakan atas : 

 Tampungan alami  : danau/telaga/situ 

 Tampungan buatan  : waduk/embung 
Namun pada penelitian kali ini data ketersediaan air permukaan 
yang ditinjau adalah data ketersediaan air hujan dan data 
ketersediaan air sungai. 

 

2.3.1 Ketersediaan Air Hujan 

Ketersediaan air hujan yang dimaksud adalah volume air 
hujan rata-rata daerah Kota Malang yang dihitung guna 
mengetahui berapa besarnya volume air rata-rata daerah yang 
diterima sistem hidrologi pada wilayah tersebut. 

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu 
rancangan pemanfaatan air adalah curah hujan rata-rata di 
seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada 
suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut sebagai curah hujan 
daerah dan dinyatakan dalam mm (Sosrodarsono, 1980). 
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Mengingat hujan sangat bervariasi terhadap tempat 
(space), maka untuk kawasan yang luas, satu alat penakar 
hujan belum dapat menggambarkan hujan wilayah tersebut. 
Dalam hal ini diperlukan hujan kawasan yang diperoleh dari 
harga rata-rata curah hujan beberapa stasiun penakar hujan 
yang ada di dalam dan atau di sekitar kawasan tersebut. Ada 
tiga macam cara yang umum dipakai dalam menghitung huja 
rata-rata kawasan (Suripin, 2004) : 
1. Metode rata-rata hitung (rata-rata aljabar) 

Merupakan metode yang paling sederhana dalam 
perhitungan hujan kawasan karena didasarkan pada asumsi 
bahwa semua penakar hujan mempunyai pengaruh yang 
setara. Cara ini cocok untuk kawasan dengan topografi rata 
atau datar, alat penakar tersebar merata atau hampir merata, 
dan harga individual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga 
rata-ratanya. Curah hujan rerata daerah diperoleh dari 
persamaan : 

𝑃 =  
𝑃1+ 𝑃2+ 𝑃3+ … + 𝑃𝑛  

𝑛
=  

 𝑃1
𝑛
𝑟=1

𝑛
  (2-2) 

dimana 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, ....., 𝑃𝑛  merupakan curah hujan yang 

tercatat di pos penakar hujan 1, 2, 3, ...., n dan n adalah 
banyaknya pos penakar hujan. 

2. Metode Poligon Thiessen 
Metode ini dikenal sebagai metode rata-rata timbang (Weight 
mean). Cara ini memberikan proporsi luasan daerah 
pengaruh pos penakar hujan untuk mengakomodasi 
ketidakseragaman jarak sehingga hasil Metode Poligon 
Thiessen ini lebih akurat dibandingkan dengan Metode Rata-
rata Hitung. Daerah pengaruh dibentuk dengan 
menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap 
garis penghubung antar dua pos penakar hujan terdekat. 
Diasumsikan bahwa variasi hujan antara pos yang satu 
dengan yang lainnya adalah linier dan bahwa sebaran pos 
dianggap mewakili kawasan terdekat. Prosedur penerapan 
metode sebagai berikut : 
a. Lokasi pos penakar hujan diplot pada peta batas 

administrasi dan antar pos penakar dibuat garis lurus 
penghubung 
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b. Tarik garis tegak lurus ditengah-tengah tiap garis 
penghubung sedemikian rupa hingga membentuk Poligon 
Thiessen. Semua titik dalam satu poligon akan 
mempunyai jarak terdekat dengan pos penakar yang ada 
di dalamnya dibandingkan dengan jarak terhadap pos 
lainnya. Selanjutnya, curah hujan pada pos tersebut 
dianggap representasi hujan pada kawasan dalam poligon 
yang bersangkutan 

c. Luas areal pada tiap-tiap poligon dapat diukur  dengan 
planimeter dan luas total batas administrasi dapat 
diketahui dengan menjumlahkan semua luasan poligon. 

d. Curah hujan rerata batas administrasi dapat dihitung 
dengan persamaan berikut : 

𝑃 =  
𝑃1𝐴1+ 𝑃2𝐴2+ 𝑃3𝐴3+ … + 𝑃𝑛𝐴𝑛  

𝐴1+ 𝐴2+ …+𝐴𝑛
=  

 𝑃𝑖𝐴𝑖
𝑛
𝑟=1

 𝐴𝑖
𝑛
𝑟=1

   (2-3)  

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.  

Contoh Perhitungan : 
1. Diketahui suatu DAS seperti ditunjukkan dalam Gambar 

2.3 mempunyai 4 stasiun hujan. Dalam gambar tersebut 3 
stasiun hujan berada di dalam DAS sedang satu berada 
tidak jauh di luar DAS. Kedalaman hujan di stasiun A, B, 
C, dan D berturut-turut adalah 50 mm, 40 mm, 20 mm, 
dan 30 mm. Luas DAS adalah 500 km². Hitung hujan 
rerata dengan menggunakan metode Thiessen. 

 

 
Gambar 2.3 Stasiun Hujan di suatu DAS 
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Penyelesaian : 
Dengan menggunakan prosedur di atas dibuat poligon 
Thiessen seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4 
 

 
Gambar 2.4 Poligon Thiessen 

 

Dari gambar tersebut dihitung luasan daerah yang 
diwakili oleh masing-masing sta siun. Hujan rerata 
dihitung dengan menggunakan Tabel 2.1. 
Hujan rerata : 

𝑝 =  
16380

500
= 32,76 𝑚𝑚 

 

Tabel 2.1. Hitungan Hujan Rerata dengan metode 
Thiessen 

Hujan Luas Poligon

(mm) (km²)

A 50 95 4750

B 40 120 4800

C 20 172 3440

D 30 113 3390

500 16380

Stasiun Hujan x Luas

Jumlah  
Sumber : Triatmodjo, 2010. 
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3. Metode Isohyet 
Isohyet adalah kontur yang menghubungkan titik-titik dengan 
ketebalan hujan yang sama dimana dua garis isohyet tidak 
pernah saling berpotongan. Metode ini merupakan metode 
yang paling akurat untuk menentukan curah hujan rerata 
daerah, namun diperlukan keahlian dan pengalaman. Pada 
metode ini dapat mengkoreksi asumsi Metode Poligon 
Thiessen dimana tiap-tiap pos penakar mencatat kedalaman 
yang sama untuk daerah sekitarnya. Hal ini disebabkan pada 
metode ini memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-
tiap pos penakar hujan. 
Langkah-langkah sengan menggunakan metode ini sebagai 
berikut : 
a. Plot data kedalaman air hujan untuk tiap-tiap pos penakar 

hujan  
b. Gambar kontur kedalaman air hujan dengan 

menghubungkan titik-titik yang mempunyai kedalaman air 
yang sama. Interval isohyet yang umum dipakai adalah 
10 mm 

c. Hitung luas area antar dua garis isohyet dengan 
menggunakan planimeter. Kalikan masing-masing luas 
areal dengan rata-rata hujan antara dua isohyet yang 
berdekatan 

d. Hitung curah hujan rerata DAS dengan persamaan 
sebagai berikut : 

𝑃 =  
𝐴1   

𝑃1+𝑃2
2

 + 𝐴2   
𝑃2+𝑃3

2
 + ……+ 𝐴𝑛−1   

𝑃𝑛−1+𝑃𝑛
2

 

𝐴1+ 𝐴2+ ……+ 𝐴𝑛−1
 (2-4) 

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan ketiga metode 
tersebut, pemilihan metode yang cocok dipakai dalam 
perhitungan curah hujan rerata daerah dapat dilihat pada tabel 
berikut dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai 
berikut : 
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a. Jaring-jaring pos penakar hujan  
Tabel 2.2. Pemilihan metode penentuan curah hujan 

 berdasarkan jumlah pos penakar hujan 

Jumlah Pos Penakar Hujan Metode

Cukup Isohyet, Poligon Thiessen, dan Rata-rata Hitung

Terbatas Poligon Thiessen, dan Rata-rata Hitung

Tunggal Hujan Titik

Sumber : Suripin, 2004 
b. Luas DAS 

Tabel 2.3. Pemilihan metode penentuan curah hujan 
 berdasarkan luas DAS 

Luas DAS Metode

DAS besar (> 5000 km²) Isohyet

DAS sedang (500 – 5000 km²) Poligon Thiessen

DAS kecil (< 500km²) Rata-rata Hitung  
Sumber : Suripin, 2004 

c. Topografi DAS  
Tabel 2.4. Pemilihan metode penentuan curah hujan 

 berdasarkan topografi 

Topografi Metode

Pegunungan Rata-rata Hitung 

Dataran Poligon Thiessen

Berbukit dan tidak beraturan Isohyet
 

Sumber : Suripin, 2004 
 

2.3.2 Ketersediaan Air Sungai 

Sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta 
jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara 
dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang 
pengalirannya oleh garis sempadan (Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 35 Tahun 1991 pasal 1 ayat 184). 
Ketersediaan air sungai yang dimaksud adalah volume air yang 
senantiasa dapat digunakan dari sungai-sungai yang mengalir 
pada suatu DAS. 
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Dalam penentuan ketersediaan air sungai diperlukan data 
debit sungai yang mengalir pada sistem (wilayah/DAS). Apabila 
data debit tidak tersedia analisis ketersediaan air sungai dapat 
dilakukan dengan menggunakan model hujan-aliran. Di suatu 
daerah aliran sungai, pada umumnya data hujan tersedia dalam 
jangka waktu panjang, sementara data debit adalah pendek. 
Untuk itu dapat dibuat hubungan antara data debit dan data 
hujan dalam periode waktu yang sama, selanjutnya berdasarkan 
hubungan tersebut dibangkitkan data debit berdasar data hujan 
yang tersedia. Dengan demikian akan diperoleh data debit 
dalam periode waktu yang sama dengan data hujan. Ada 
beberapa metode untuk mendapatkan hubungan antara data 
debit dan data hujan, diantaranya adalah model regresi, model 
Mock, model Tank, dan sebagainya (Triatmodjo, 2010).  

Menurut Soemarto (1993) penentuan debit andalan dalam 
suatu pekerjaan biasanya dicari terlebih dahulu guna penentuan 
debit perencaraan yang diharapkan tersedia di sungai. Menurut 
pengamatan, besarnya debit andalan yang diambil untuk 
penyelesaian optimum penggunaan air di beberapa macam 
pekerjaan adalah : 

 

Tabel 2.5. Besarnya Keandalan Debit untuk Berbagai Keperluan 

Kebutuhan Debit Andalan (%) 
Air Minum 
Air Irigasi 
Air Irigasi 

 Daerah beriklim setengah 
lembab 

 Daerah beriklim kering 
Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) 

99 
95-98 

 
70-85 
80-95 
85-90 

Sumber : Soemarto, 1993   
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Untuk pemanfaatan air, perlu diketahui informasi 
ketersediaan air andalan (debit, hujan). Debit andalan adalah 
debit minimum sungai dengan besaran tertentu yang 
mempunyai kemungkinan terpenuhi yang dapat digunakan 
untuk berbagai keperluan. Dalam menentukan besarnya debit 
andalan apabila data debit bulanan tersedia dalam beberapa 
tahun, penentuan besarnya debit andalan dapat dilakukan 
dengan Metode Tahun Dasar Perencanaan dan Metode Bulan 
Dasar Perencanaan (Triatmodjo, 2010). 
 

2.4 Kebutuhan Air 

Kebutuhan air adalah sejumlah air yang digunakan untuk 
berbagai peruntukkan atau untuk menunjang 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. 

 

2.4.1 Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi adalah sejumlah air yang umumnya 
diambil dari sungai atau waduk dan dialirkan melalui sistem 
jaringan irigasi, guna menjaga keseimbangan jumlah air di lahan 
pertanian. Kebutuhan air irigasi dipengaruhi beberapa faktor 
diantaranya klimatologi, kondisi tanah, koefisien tanaman, 
efisiensi irigasi, jadwal tanam, pola tanam, pasokan air yang 
diberikan, luas daerah irigasi dan lain-lain. Berbagai kondisi 
lapangan yang berhubungan dengan kebutuhan air untuk 
pertanian bervariasi terhadap waktu dan ruang seperti 
dinyatakan dalam faktor-faktor berikut ini (Triatmodjo, 2010) : 
1. Jenis dan varietas tanaman yang ditanami petani 
2. Variasi koefisien tanaman, tergantung pada jenis dan tahap 

pertumbuhan dari tanaman 
3. Kapan dimulainya persiapan pengolahan lahan 
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4. Jadwal tanam yang dipakai oleh petani, termasuk di 
dalamnya pasok air sehubungan dengan persiapan lahan, 
pembibitan dan pemupukan 

5. Status sistem irigasi dan efisiensi irigasinya 
6. Jenis tanah dan faktor agroklimatologi 

Kebutuhan air irigasi dihitung dengan persamaan :  

𝐾𝐴𝐼 =
(𝐸𝑡𝑐+𝐼𝑅+𝑊𝐿𝑅+𝑃−𝑅𝑒)

𝐼𝐸
 × 𝐴   (2-5) 

Dimana : 
KAI = kebutuhan air irigasi (m³/hari)  
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) 
 

2.4.1.1 Kebutuhan Air Konsumtif 

Kebutuhan air untuk tanaman di lahan diartikan sebagai 
kebutuhan air konsumtif dengan memasukkan faktor koefisien 
tanaman (kc). Persamaan umum yang digunakan adalah : 
Etc = Eto × kc (2-6) 
Dimana : 
Etc = kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 
Eto = evapotranspirasi (mm/hari) 
Kc = koefisien tanaman 

Besarnya koefisien tanaman (k) sangat erat hubungannya 
dengan (Suhardjono, 1994) : 
a. Jenis tanaman (misalnya: padi, jagung, tebu) 
b. Varietas tanaman (misanya varietas padi PB5, padi IR 12) 
c. Umur pertumbuhan tanaman 

Salah satu tujuan irigasi adalah membagi sejumlah air 
yang sama pada lahan yang seluas mungkin. Salah satu 
caranya adalah dengan memperkecil kebutuhan irigasi (IR). 
Upaya memperkecil kebutuhan irigasi (IR) dapat dilakukan 
denga memperkecil besar kebutuhan air tanaman ( ET). 
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Besarnya koefisien tanaman (k) untuk setiap jenis 
tanaman berbeda-beda yang besarnya berubah setiap periode 
pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dalam studi ini nilai koefisien 
yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan dari NEDESCO 
Prosida Study. 

 

Tabel 2.6. Harga-harga koefisien tanaman padi 

0.5 1.20 1.20 1.10 1.10

1 1.20 1.27 1.10 1.10

1.5 1.32 1.33 1.10 1.05

2 1.40 1.30 1.10 1.05

2.5 1.35 1.30 1.10 0.95

3 1.24 0 1.05 0

3.5 1.12 0.95

4 0 0

Nedesco/Prosida FAO

Bulan Varietas 

Biasa

Varietas 

Unggul

Varietas 

Biasa

Varietas 

Unggul

 
Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA. 010, 1985 
 

Tabel 2.7. Harga-harga koefisien tanaman  

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kedelai 85 0.5 0.75 1 1 0.82 0,45

Jagung 80 0.5 0.59 0.96 1.05 1.02 0,95*

Kacang Tanah 130 0.5 0.51 0.66 0.85 0.95 0.95 0.95 0.55 0,55

Bawang 70 0.5 0.51 0.69 0.9 0,95*

Buncis 75 0.5 0.64 0.89 0.95 0.88

Kapas 195 0.5 0.5 0.58 0.75 0.91 1.04 1.05 1.05 1.05 0.78 0.65 0.65 0.65

Tanaman

Jangka 

tumbuh/

hari

1/2 

bulan

 
* untuk sisanya kurang dari ½ bulan 
Sumber : Dirjen Pengairan, Bina Program PSA. 010, 1985 
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2.4.1.2 Penyiapan Lahan 

Penyiapan lahan atau yang sering disebut pengolahan 
tanah membutuhkan jumlah air yang dapat diperhitungkan 
berdasarkan kebutuhan yaitu untuk (Wirosoedarmo, 1985) : 
1. Penjernihan tanah 
2. Membuat lapisan air 
3. Mengganti air yang hilang akibat evaporasi 
4. Mengganti air yang hilang akibat perkolasi 

Penyiapan lahan membutuhkan air yang baik yang berasal 
dari air hujan maupun air irigasi. Penyiapan tanah atau 
pengolahan tanah tanaman padi membutuhkan air lebih banyak 
daripada tanaman palawija, yaitu enam kali kebutuhan air untuk 
tanaman palawija. Besarnya air untuk penyiapan lahan 
mempengaruhi besarnya kebutuhan air irigasi. 

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan dapat dihitung 
dengan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan 
Zijlstra (1968) dengan persamaan sebagai berikut (Anonim/KP-
01, 1986) : 

𝐼𝑅 =
𝑀×𝑒𝑘

(𝑒𝑘−1)
  (2-7) 

Dimana : 
IR =  kebutuhan air untuk pengolahan lahan (mm/hr) 
M =  kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat 

evapotranspirasi dan perkolasi di sawah yang sudah 
dijenuhkan (mm/hr) 

 =  Eo + P 
Eo = evaporasi terbuka selama penyiapan lahan (mm/hr) 
 = 1.1 × Eto 
P = perkolasi  
k = (M × T)/S 
T = jangka waktu penyiapan lahan (hr) 
S = kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan 

lapisan air 50 mm, yakni 200 + 50 = 250 mm 
E = bilangan eksponensial (2,71828) 
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2.4.1.3 Pergantian Lapisan Air (WLR) 

Pergantian lapisan air erat hubungannya dengan 
kesuburan tanah. Bebrapa  saat setelah penanaman, air yang 
digenangkan di permukaan sawah akan kotor dan mengandung 
zat-zat yang tidak lagi diperlukan tanaman, bahkan akan 
merusak. Air genangan ini perlu dibuang agar tidak merusak 
tanaman di lahan. Saat pembuangan lapisan genangan, 
sampah-sampah yang ada di permukaan air akan tertinggal, 
demikian pula lumpur yang terbawa dari saluran saat pengairan. 
Air genangan yang terbuang perlu diganti dengan air yang 
bersih. 

Ketentuan WLR adalah sebagai berikut : 
1.  WLR diperlukan saat terjadi pemupukan maupun 

penyiangan, yaitu 1-2 bulan dari transplanting. 
2. WLR = 50 mm (diperlukan pergantian lapisan air, 

diasumsikan = 50 mm, hal itu sesuai dengan KP Bagian 
Penunjang) 

3. Jangka waktu WLR = 1,5 bulan (selama 1,5 bulan air 
digunakan untuk WLR sebesar 50 mm). 

 

2.4.1.4 Infiltrasi dan Perkolasi 

Infiltrasi dan perkolasi suatu proses masuknya air dari atas 
ke dalam tanah. Daya infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum 
yang memungkinkan, yang besarnya ditentukan oleh kondisi 
permukaan termasuk lapisan permukaan tanah (Wirosoedarmo, 
1985). 

Daya infiltrasi sangat berpengaruh terhadap besarnya air 
yang dapat diserap ke dalamtanah baik air hujan maupun air 
dari sumber lain. Setelah ruang pori pada permukaan tanah 
terisi oleh air seluruhnya sehingga menjadi jenuh, maka air 
tersebut akan terus bergerak ke bawah dan disebut perkolasi 
(Wirosoedarmo, 1985). 

 
 
 



20 
 

Perkolasi adalah gerakan air ke bawah dari zona tidak 
jenuh yaitu antara permukaan tanah sampai permukaan air 
tanah ke dalam daerah jenuh yaitu daerah di bawah permukaan 
air tanah. Harga perkolasi dari berbagai jenis tanah dapat dilihat 
pada Tabel 2.8. (Soemarto,1993) : 

 

Tabel 2.8. Hubungan jenis tanah dengan perkolasi 
Jenis Tanah Perkolasi Vertikasl (mm/hari)

Sandy Loam 3 – 6

Loam 2 – 3

Clay 1 – 2  
Sumber : Soemarto, 1993 
 

2.4.1.5 Curah Hujan Efektif 

Curah hujan efektif adalah curah hujan andalan yang jatuh 
di suatu daerah dan digunakan tanaman untuk pertumbuhan. 
Curah hujan tersebut merupakan curah hujan wilayah yang 
harus diperkirakan dari titik pengamatan yang dinyatakan dalam 
milimeter. Penentuan curah hujan efektif didasarkan atas curah 
hujan bulanan, yaitu menggunakan 𝑅80 yang berarti 
kemungkinan tidak terjadinya 20%. Besarnya curah hujan efektif 
untuk tanaman padi efektif diperoleh dari 70% x R80 per periode 
waktu 15 harian, maka persamaannya adalah sebagai berikut : 
Re = (R80  x 70%) /15 (2-8) 
Dengan : 
Re = curah hujan efektif (mm/hari) 
𝑅80 = curah hujan yang kemungkinan tidak terpenuhi sebesar 
          20% (mm) 
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2.4.1.6 Efisiensi Irigasi 

Hampir seluruh air irigasi berasal dari pembagian dari 
saluran-saluran dari reservoir. Kehilangan air terjadi ketika air 
berlebih. Efisiensi irigasi dapat dicari dengan menggunakan 
rumus (Hansen, 1992) :  

𝑬𝒄 =
𝑾𝒇

𝑾𝒓
 × 𝟏𝟎𝟎%   (2-9) 

dimana  
Ec = efisiensi irigasi 
Wf  = jumlah air yang terdapat di areal persawahan 
Wr  = jumlah air yang tersedia yang berasal dari reservoir   

Jumlah air yang tersedia bagi tanaman di areal 
persawahan dapat berkurang karena adanya evaporasi 
permukaan, limpasan air dan perkolasi. Efisiensi irigasi adalah 
perbandingan antara air yang digunakan oleh tanaman atau 
yang bermanfaat bagi tanaman dengan jumlah air yang tersedia 
yang dinyatakan dalam satuan persentase (Lenka, 1991). 
 

2.4.2 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.  

 

Tabel 2.9. Standar Kebutuhan Air untuk Ternak 
Kebutuhan Air

(liter/ekor/hari)

1 Sapi/Kerbau/Kuda 40.0

2 Kambing/Domba 5.0

3 Babi 6.0

4 Unggas 0.6

No Jenis Ternak

 
Sumber : Triatmodjo, 2010 
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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)   (2-10) 

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

(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) 

 

2.4.3 Kebutuhan Air Rumah Tangga/Domestik 

Kebutuhan air baku setiap anatara kota satu dengan yang 
lain berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemakaian air baku, adalah sebagai berikut (Cipta Karya,1996) : 
1. Iklim 

Di daerah beriklim panas, pemkaian air rata-rata per orang 
per hari akan lebih banyak daripada daerah dingin. 

2. Karakteristik Penduduk 
Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk dan pola 
hidup sehari-hari akan mempengaruhi pemakaian air. 

3. Keberadaan Industri 
Keberadaan industri membutuhkan air untuk produksi 
sehingga mempengaruhi pemakaian air. 
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4. Kualitas Air 
Semakin baik kualitas air akan mendorong orang untuk 
meningkatkan pemakaian air. Demikian juga sebaliknya, air 
yang kulitasnya kurang baik akan menimbulkan 
keeengganan orang untuk memakainya, sehingga 
pemakaian air rerata per orang per hari juga menurun. 

5. Harga Air 
Semakin tinggi harga air akan mendorong orang untuk 
berhemat pemakaian air, meskipun pada umumnya hal ini 
tidak terlalu besar pengaruhnya. 

Kebutuhan air baku untuk tujuan domestik didasarkan 
pada banyaknya penduduk, pengembangan daerah selanjutnya, 
prosentase pelayanan air, dan cara pembagian air yaitu melalui 
sambungan rumah tangga atau kran umum.  

Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan 
standar yang biasa digunakan serta kriteria pelayanan yang 
didasarkan pada kategori kotanya. Dalam setiap kategori 
tertentu kebutuhan air per orang per hari berbeda-beda. 

 

Tabel 2.10. Standart kebutuhan air penduduk 

1 Kota Metropolitan > 1.000.000 150 - 200

2 Kota Besar 500.000 - 1.000.000 120 - 150

3 Kota Sedang 100.000 - 500.000 90 - 120

4 Kota Kecil 10.000 - 100.000 60 - 90

5 Desa < 10.000 40 - 60

No Kategori Kota Jumlah Penduduk (orang)
Standar Kebutuhan Air 

(liter/orang/hari 

Sumber : DPU Cipta Karya, 1996 
 

Besarnya pemakaian air bersih pada suatu daerah 
tidaklah konstan, tetapi mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung 
pada aktifitas penggunaan air oleh masyarakat. Pada umumnya 
tingkat kebutuhan air pada masyarakat dibagi menjati 3 (tiga) 
kelompok sebagai berikut : 
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1. Kebutuhan air rata-rata, yaitu kebutuhan air rata-rata yang 
dikonsumsi setiap orang setiap harinya. 

2. Kebutuhan air maksimum, yaitu kebutuhan air sebesar dari 
kebutuhan rata-rata harian dalam satu minggu. Kebutuhan 
harian maksimum digunakan untuk meghitung kebutuhan 
kebutuhan air bersih pada pipa transmisi. 

3. Kebutuhan air pada jam puncak, yaitu kebutuhan puncak 
pada jam-jam tertentu dalam satu hari. Kebutuhan air pada 
jam puncak digunakan untuk menghitung kebutuhan air 
pada pipa distribusi. 

Jumlah penduduk pada daerah studi pada tahun saat 
perencanaan dimulai dan pada tahun-tahun yang akan datang 
harus diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan tiap 
penduduk. 

Perkiraan perkembangan pendududuk diproyeksikan 
untuk masa yang akan datang. Proyeksi perkembangan jumlah 
penduduk menggunakan rumus yang sesuai dengan pola 
kecenderungannya, yaitu dengan cara dilakukan pengujian 
terhadap data jumlah penduduk terdahulu menggunakan 
standar deviasi atau koefisien korelasi (Cipta Karya, 1996). 
Untuk proyeksi jumlah penduduk pada tahun-tahun yang akan 
datang, terdapat beberapa metode sebagai berikut : 
1. Metode Geometri 

Perkiraan laju pertumbuhan geometri diasumsikan 
mengikuti deret geometris dengan rasio pertumbuhan adalah 
sama untuk setiap tahun. Rumus dari pertumbuhan geometri 
adalah sebagai berikut (Muliakusuma, 2000 dalam Hasnantio, 
2006) : 
Pn = Po (1 + r)n  (2-11) 
dengan : 

Pn =  jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) 
Po =  jumlah penduduk pada awal proyeksi (jiwa) 
r =  prosentase pertumbuhan penduduk (%) 
n =  jumlah proyeksi (tahun) 
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2. Metode Aritmatik 
Perkiraan laju pertumbuhan penduduk aritmatik 

dinyatakan sebagai berikut (Muliakusuma, 2000 dalam 
Hasnantio, 2006): 
Pn = Po (1 + r.n)  (2-12) 
dengan : 
Pn =  jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) 
Po =  jumlah penduduk pada awal proyeksi (jiwa) 
r =  prosentase pertumbuhan penduduk (%) 
n =  jumlah proyeksi (tahun) 
3. Metode Eksponensial 

Perkiraan laju pertumbuhan eksponential diasumsikan 
pertambahan penduduk secara terus menerus setiap hari 
dengan angka pertumbuhan konstan. Rumus dari pertumbuhan 
eksponential adalah sebagai  berikut (Muliakusuma, 2000 dalam 
Hasnantio, 2006): 
Pn = Po. er.n  (2-13) 
dengan : 
Pn =  jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) 
Po =  jumlah penduduk pada awal proyeksi (jiwa) 
r =  prosentase pertumbuhan penduduk (%) 
n =  jumlah proyeksi (tahun) 
e =  bilangan logaritma natural (2,7183) 

Dari ketiga metode untuk menentukan proyeksi penduduk 
maka harus dilakukan Pemilihan metode proyeksi pertumbuhan 
penduduk di atas berdasarkan cara pengujian statistik yakni 
berdasarkan pada nilai koefisien korelasi yang terbesar 
mendekati +1. Adapun rumusan untuk menentukan besarnya 
koefisien korelasi adalah sebagai berikut (Dajan, 1986) : 

      

  






2222
YYnXXn

YXXYn
r

   (2-14)  
Dengan : 
r =  koefisien korelasi 
X =  jumlah penduduk data (jiwa) 
Y =  jumlah penduduk hasil proyeksi (jiwa) 
n =  jumlah tahun proyeksi (tahun) 
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2.4.4 Kebutuhan Air Non Domestik 

Kebutuhan air non domestik atau sering juga disebut 
kebutuhan air perkotaan (municipal) adalah kebutuhan air untuk 
fasilitas kota, seperti fasilitas komersial, fasilitas ibadah, fasilitas 
kesehatan, pariwisata, pelayanan kantor, hidran umum, dan 
fasilitas pendukung kota lainnya.  

Besarnya kebutuhan air perkotaan ditentukan oleh 
banyaknya fasilitas perkotaan. Kebutuhan ini sangat 
dipengaruhi oleh tingkat dinamika kota dan jenjang suatu kota. 
Untuk memperkirakan kebutuhan air perkotaan suatu kota maka 
diperlukan data lengkap tentang tentang fasilitas pendukung 
kota tersebut.  

Adapun cara lain untuk menghitung besarnya kebutuhan 
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. 

 

Tabel 2.11. Besarnya Kebutuhan Air Non Domestik Menurut 
Jumlah Penduduk 

> 500.000 40

100.000 - 500.000 35

< 100.000 25

Jumlah Penduduk 

(orang)

Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik 

(% Keb. Air Domestik) 

 
Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Dep. PU 
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2.4.5 Kebutuhan Air Industri 

Kebutuhan air industri adalah kebutuhan air untuk proses 
industri, termasuk bahan baku, kebutuhan air pekerja industri 
dan pendukung kegiatan industri. Namun besar kebutuhan air 
industri ditentukan oleh kebutuhan air untuk diproses, bahan 
baku industri dan kebutuhan air untuk produktifitas industri. 
Sedangkan kebutuhan air untuk pendukung kegiatan industri 
seperti hidran dapat disesuaikan untuk jenis industrinya. 

Industri perlu diklasifikasikan untuk menentukan jumlah air 
yang dibutuhkan seperti disajikan pada Tabel 2.12. berikut ini : 

 
Tabel 2.12. Klasifikasi industri 

Jumlah Tenaga Kerja Klasifikasi Industri

1 - 4 orang Rumah Tangga

5 - 19 orang Kecil

20 - 99 orang Sedang

> 100 orang Besar  
Sumber: Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Dep. PU. 
 
 

Besarnya kebutuhan air industri dapat diperkirakan 
dengan menggunakan standar kebutuhan air industri. 
Kebutuhan air industri ini berdasarkan pada proses atau jenis 
industri yang ada pada wilayah kawasan industri yang ada dan 
jumlah pekerja yang bekerja pada industri tersebut. Besarnya 
standar kebutuhan industri adalah sebagai berikut: 

 Untuk pekerja industri, kebutuhan air merupakan kebutuhan 
air domestik yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 
pekerja pabrik. Adapun kebutuhan air tersebut adalah 60 
liter/pekerja/hari. 

 Untuk proses industri, kebutuhan air diklasifikasi sesuai 
dengan Tabel 2.13. berikut ini : 
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Tabel 2.13. Kebutuhan air industri berdasarkan beberapa 
 proses industri 

Industri rumah tangga

Indusri kecil

Industri sedang Minuman ringan 1600 - 11.200

Industri es 18.000 - 67.000

Kecap 12.000 - 97.000

Industri besar Minuman ringan 65.000 - 7,8 juta

Kebutuhan Air 

(liter/hari)
Jenis Industri Jenis Proses Industri

Belum ada, rekomendasi dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan air rumah tangga

Industri pembekuan ikan dan 

biota perairan lainnya
225.000 - 1,35 juta

Industri tekstil Proses pengolahan tekstil
400 - 700 

liter/kapita/hari

Sumber: Pedoman Konstruksi dan Bangunan, Dep. PU. 
 

Apabila data industri yang diperoleh adalah data luas 
lahan areal industri maka dapat digunakan Kriteria Perencanaan 
Air Baku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya 
(1996) sebagai berikut: 

 Industri berat membutuhkan air sebesar 0,50-1,00 
liter/detik/ha. 

 Industri sedang membutuhkan air sebesar 0,25-0,50 
 liter/detik/ha. 

 Industri kecil membutuhkan air sebesar 0,15-0,25 
 liter/detik/ha. 

Banyak cara untuk memprediksikan kebutuhan air industri 
tergantung pada ketersediaan data yang ada. Jabotabek Water 
Resources Management Study JWRMS (1994) telah melakukan 
studi terhadap lebih dari 6.000 industri dari skala kecil sampai 
besar untuk mendapatkan korelasi antara jumlah karyawan 
dengan kebutuhan air untuk industri. Meskipun demikian 
ditemukan bahwa keanekaragaman parameter produksi sangat 
besar sehingga hubungan tersebut tidak dapat ditemukan. 
Akhirnya dipakai angka kebutuhan sebesar 500 
liter/karyawan/hari atau 2.000 lt/unit/hari untuk 
memperhitungkan kebutuhan air untuk sektor industri. 
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Kebutuhan air untuk industri dihitung berdasarkan standar 
dari Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjen Cipta Karya 
Depertemen Pekerjaan Umum seperti berikut : 
Q =  ( n x St ) (2-15) 
Dimana : 
Q  =  kebutuhan air (liter/hari) atau (m³/tahun) 
n  =  jumlah unit industri (unit) 
St  =  standar kebutuhan air industri (liter/unit/hari)   
 

2.4.6 Kebutuhan Air untuk Pemeliharaan/Penggelontoran 
Sungai 
 
Kebutuhan air untuk pemeliharaan/penggelontoran sungai 

diestimasi berdasarkan perkalian antara jumlah penduduk 
perkotaan dengan standart kebutuhan air untuk pemeliharaan/ 
penggelontoran sungai. Menurut Nippon Koei.,Ltd (1993) dalam 
Triatmodjo (2010), Proyeksi kebutuhan air per kapita untuk 
pemeliharaan/penggelontoran sungai disajikan pada Tabel 2.14. 

 

Tabel 2.14. Standart Kebutuhan Air untuk pemeliharaan/ 
  penggelontoran Sungai 

Kebutuhan Air

(liter/kapita/hari) 

1990 - 2000 330

2000 - 2015 360

2015 - 2020 300

Proyeksi Tahun

 
Sumber : Triatmodjo, 2010 
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Pada tahun 2015 ke depan kebutuhan air untuk 
pemeliharaan/penggelontoran sungai diasumsikan berkurang 
menjadi 300 liter/kapita/hari dengan pertimbangan bahwa pada 
tahun 2015 mendatang sudah semakin banyak penduduk yang 
mempunyai sistem pengolahan limbah. Perhitungan kebutuhan 
air untuk penggelontoran/pemeliharaan sungai dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

𝑄𝑓 = 365 ×
𝑞(𝑓)

1000
× 𝑃(𝑛)   (2-16) 

Dengan : 
𝑄𝑓   = jumlah kebutuhan air untuk pemeliharaan/ 

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

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

2.5 Daya Dukung Lingkungan 

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lain, dan keseimbangan diantara keduanya (Rustiadi, dkk, 
2010). Konsep daya dukung lingkungan (carrying capacity) 
dapat dipandang sebagai perkembangan lebih lanjut dan 
konsep kepadatan penduduk (population density). Kepadatan 
penduduk menunjukkan hubungan kuantitatif antara jumlah 
penduduk dan unit luas lahan. Suatu daerah agraris yang 
penting adalah kepadatan penduduk agraris yang menunjukkan 
jumlah penduduk yang tergantung  hidupnya pada pertanian 
(jumlah petani dan keluarganya). 

Menurut Prayana (2013), 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. 
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Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi 
faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang 
sesuai. 

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) 
komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) 
dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam 
pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas 
pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama 
berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan 
kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh 
karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada 
kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, 
penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini 
dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 
a) Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. 
b) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. 
c) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. 

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan 
kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi 
pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. 
Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan 
dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau 
defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan 
pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan 
hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang 
wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat 
dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan 
rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan 
ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta 
dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar 
daerah. 

Status daya dukung lingkungan diperoleh dari 
pembandingan antara ketersediaan air (SW) dan kebutuhan Air 
(DW). Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan 
membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. 
1. Bila SW > DW, daya dukung air dinyatakan surplus 
2. Bila SW < DW, daya dukung air dinyatakan defisit atau 

terlampaui. 
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2.5 Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem  informasi 
khusus  yang  mengelola  data yang memiliki informasi  spasial 
(bereferensi keruangan). Atau  dalam  arti  yang  lebih sempit 
adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 
membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 
informasi bereferensi geografis, misalnya data yang 
diidentifikasi menurut lokasinya (Sembiring, 2007). 

Dalam SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, 
baik manusia sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat 
alat (lunak/keras) maupun objek permasalahan. SIG adalah 
sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan perangkat keras 
dan lunak komputer untuk melakukan pengolahan data seperti 
perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, pembaruan 
dan perubahan, manajemen, manipulasi, penyajian, dan analisis 
(Bernhardsen, 1992). 

 

2.5.1 Sumber Data 

Sistem Informasi Geografi (SIG) memerlukan data 
masukan agar dapat berfungsi dan memberikan informasi lain 
hasil analisisnya. Data masukan tersebut dapat diperoleh dari 
tiga sumber diantaranya (Paryono, 1994) :  
a) Data lapangan 

Data ini diperoleh langsung dari pengukuran lapangan 
secara langsung seperti misalnya pH tanah, salinitas air, curah 
hujan suatu wilayah dan sebagainya. 
b) Data peta 

Informasi yang telah terekam pada peta kertas atau film, 
dikonversikan ke dalam bentuk digital. Misalnya, peta geologi, 
peta tanah dan sebagainya. Apabila data sudah terekam dalam 
bentuk peta, tidak diperlukan data lapangan, kecuali untuk 
pengecekan kebenarannya. 
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c) Data citra penginderaan jauh 
Cara penginderaan jauh yang berupa foto udara atau 

radar dapat diinterpretasi terlebih dahulu sebelm dikonversi ke 
dalam bentuk digital. Sedangkan citra yang diperoleh dari satelit 
yang sudah dalam bentuk digital dapat langsung digunakan 
setelah diadakan koreksi seperlunya. 

Ketiga sumber data tersebut saling mendukung satu 
terhadap yang lain. Data lapangan dapat digunakan untuk 
membuat peta fisis, sedangkan data penginderaan jauh juga 
memerlukan data lapangan untuk lebih memastikan kebenaran 
data tersebut. Jadi ketiga sumber ini saling berkaitan, 
melengkapi dan mendukung, sehingga tidak boleh ada yang 
diabaikan. Data yang belum dalam bentuk digital dapat diubah 
menjadi bentuk digital dengan menggunakan cara manual, yaitu 
mengubah informasi geografis menjadi data digital dengan 
sistem kisi-kisi (grid or raster system). 

 

2.5.2 Komponen Informasi Kenampakan Geografis 

Menurut Paryono (1994), ada empat komponen yang 
dapat diperoleh dari informasi kenampakan geografis, yaitu 
posisi geografis, atribut, hubungan keruangan (spatial 
relationships), dan waktu. Komponen ini juga dapat dinyatakan 
dalam bentuk sederhana, yaitu : dimana, apa, bagaimana 
hubungannya dengan kenampakan keruangan yang lain, dan 
kapan. 
1. Posisi geografis dapat dinyatakan dalam sistem koordinat 

lintang/bujur (Latitude/Longitude) atau sistem UTM 
(Universal Transfer Mercator). Sistem-sistem koordinat ini 
dapat dengan mudah dikonversikan, sehingga pengguna 
lebih leluasa menentukan sistem yang disukai. 

2. Atribut menjelaskan informasi apa (what it is). Contoh atribut 
ini misalnya : hutan, sawah atau tegal, kota dan sebagainya. 
Atribut ini sering memiliki informasi tambahan, seperti 
misalnya pada hutan, informasi tambahannya adalah jenis 
spesies dan tinggi pohon. Atribut tambahan yang tidak 
berkaitan dengan posisi geografis ini sering disebut sebagai 
atribut non-keruangan (non-spatial attribute). 
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3. Hubungan keruangan ini sangat kompleks, dan tidak 
mungkin semuanya disimpan dalam basis data. Yang perlu 
disimpan hanyalah hubungan keruangan yang khusus, 
sedangkan yang sederhana tidak perlu disimpan. 

4. Waktu, yang merupakan komponen keempat SIG ini perlu 
juga diperhatikan, terutama untuk mengenai suatu informasi 
geografis yang sangan dipengaruhi oleh waktu. Misalnya, 
suatu garis pantaidapat berubahdalam beberapa tahun 
karena terjadinya erosi atau abrasi. 

 

2.6 Arcview  

ArcView adalah salah satu perangkat lunak dekstop SIG 
(Sistem Informasi Geografis) dan pemetaan yang telah 
dikembangkan oleh ESRI (Enviromental System Research 
Institute). Dengan ArcView, pengguna dapat memiliki 
kemampuan untuk melakukan visualisasi, meng-explore, 
menjawab query (baik basis data spasial maupun non spasial), 
menganalisa data secara geografis, dan sebagainya. Secara 
umum kemampuan ArcView dijabarkan sebagai berikut : 

 Pertukaran Data. 

 Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis. 

 Menampilkan informasi (basisdata) spasial maupun atribut. 

 Menjawab query spasial maupun atribut. 

 Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG. 

 Membuat peta tematik. 

 Meng-costumize aplikasi dengan menggunakan bahasa 
skrip. 

 Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (dengan 
menggunakan extension yang ditujukan untuk mendukung 
penggunaan perangkat lunak SIG ArcView) (Prahasta, 
2001). 
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Gambar 2.5 Tampilan Perangkat Lunak ArcView Dalam Project 

 

Project ArcView merupakan kumpulan dari obyek-obyek 
yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama 
pada satu sesion. Suatu project ArcView disimpan dalam file 
yang disebut project file, yang berformat ASCII dan mempunyai 
extension (*.apr), misalnya pas.apr. ArcView hanya dapat 
menanpilkan satu project dalam satu sesion. Setiap project 
terdiri dari beberapa dokumen yang meliputi View, Table, Chart, 
Layout, dan Script. 

 

2.7 Metode Tumpang Susun (Overlay) 

Overlay adalah inti dari operasi SIG yang seolah 
mendefinisikan SIG. Apabila sebuah perangkat lunak dapat 
melakukan proses overlay, maka dapat dipastikan bahwa 
aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi SIG dan bukan hanya 
aplikasi Computer Aided Design (CAD) atau kartografi saja. 

Proses overlay memerlukan ketepatan dalam kesamaan 
lokasi. Dengan kata lain, pada suatu lokasi tertentu, suatu data 
yang terdapat dalam sebuah kelas fitur dan data yang terdapat 
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dalam kelas fitur lain digabungkan menjadi sebuah set data 
hasil dan membentuk geometri yang sebelumnya tidak ada, 
sehingga menghasilkan data yang benar-benar baru (Albrecht, 
2007).  

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal 
dua data spasial yang menjadi masukannya. Overlay suatu data 
grfis adalah untuk menggabungkan antara dua atau lebih data 
grafis untuk dapat diperoleh data grafis baru yang memiliki 
satuan pemetaan gabungan dari beberapa data grafis tersebut. 
Untuk dapat melakukan tumpang susun, maka antara dua data 
grafis tersebut harus mempunyai sistem koordinat yang sama. 
Menurut (Prahasta, 2001), terdapat empat cara melakukan 
tumpang susun data grafis yang dapat dilakukan antara lain 
sebagai berikut : 
a. Identitas (Identity)  

Adalah tumpang susun antara dua data grafis dengan 
menggunakan data grafis pertama sebagai acuan batas 
luarnya. Jadi apabila batas luar antara dua data grafis yang 
akan ditumpang susunan tidak sama, maka batas luar yang 
akan digunakan adalah batas luar data grafis pertama. 

b. Penggabungan (Union)  
 Adalah tumpang susun yang berupa penggabungan antara 

dua data grafis. Jadi apabila batas luar antara dua data grafis 
yang akan ditumpang susunan tidak sama maka batas luar 
yang baru adalah gabungan antara batas luar data grafis 
yang pertama dan atau gabungan batas-batas paling luar. 

c. Pemotongan (Intersection) 
 Adalah tumpang susun antara dua data grafis tetapi apabila 

batas luar dari dua data grafis tersebut tidak sama, maka 
yang dilakukan tumpang susun hanya pada daerah yang 
bertampalan.  

d. Pembaruan (Update)  
 Merupakan salah satu fasilitas untuk menumpang susunkan 

dua data grafis dengan menghapus informasi grafis pada 
coverage input dan diganti dengan informasi dari informasi 
coverage update. 

 
 
 


