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1 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Menurut UU No. 23 tahun 1997 daya  dukung 

lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lain. Sedangkan pelestarian daya dukung 
lingkungan hidup adalah  rangkaian upaya untuk 
melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap 
tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup 
lain. Daya dukung lingkungan dapat diartikan 
ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk 
hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu. 
Pembahasan daya dukung meliputi tingkat penggunaan 
lahan, pemeliharaan mutu lingkungan, tujuan 
pengelolaan, pertimbangan biaya pemeliharaan, dan 
kepuasaan pengguna sumber daya.  

 
Peningkatan jumlah penduduk, industri, dan 

eksploitasi terhadap alam secara tidak terkendali 
tentunya berakibat buruk terhadap sistem daya dukung 
lingkungan. Menanggapi hal tersebut, maka perlu 
adanya suatu pengendalian dalam upaya pelestarian 
daya dukung lingkungan. Salah satu aspek daya dukung 
lingkungan yang harus diperhatikan adalah aspek 
sumberdaya air, dimana air menjadi hal utama yang 
tidak bisa lepas dari kehidupan ini. Analisis daya dukung 
lingkungan aspek  sumberdaya air pada suatu  wilayah 
dapat dilakukan melalui 4 (empat) hirarki analisis, yaitu 
meliputi penetapan status daya dukung lingkungan 
berbasis neraca air, kajian sumberdaya iklim untuk  
pertanian, analisis potensi suplai air, dan kajian indikator 
degradasi sumberdaya air (Safitri, 2010). 

 

I.
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Menurut Prastowo (2010) analisis daya dukung 
lingkungan berbasis neraca air (DDL-air) menunjukkan 
perbandingan antara kondisi ketersedian air pada suatu 
wilayah dengan kebutuhan yang ada. Dari perbandingan 
keduanya, diperoleh status  kondisi ketersediaan air 
pada wilayah tersebut. Surplus-defisit neraca air dan 
rasio supply / demand. Daya dukung lingkungan 
berbasis neraca air suatu wilayah dapat diketahui 
dengan menghitung ketersediaan air pada wilayah 
tersebut. Ketersediaan ini sangat tergantung pada 
kemampuan menjaga dan mempertahankan dinamika 
silkus hidrologi pada daerah hulu Daerah Aliran Sungai 
(DAS). Dinamika mempertahankan siklus hidrologi 
secara buatan sangat ditentukan oleh kemampuan 
meningkatkan kapasitas simpan air, baik penyimpanan 
secara “alami” dengan cara mengupayakan rehabilitasi 
dan konservasi pada wilayah hulu DAS, ataupun dengan 
cara “struktur buatan” seperti pembuatan waduk. 

 
 Sumberdaya air merupakan salah satu 

komponen utama yang harus dijaga kelestariannya 
dalam menjaga status daya dukung lingkungan pada 
suatu wilayah. Sebagai upaya pelestariannya, maka 
dilakukan penelitian terhadap status daya dukung 
lingkungan berbasis neraca air dengan studi kasus Kota 
Batu, Jawa Timur. Status daya dukung lingkungan 
berbasis neraca air di Kota Batu dapat diketahui melalui 
proses pengumpulan data, pengolahan data, dan 
perhitungan. Dari proses tersebut akan didapatkan 
neraca air, yang kemudian dapat kita prediksi 
bagaimana status daya dukung lingkungan berbasis 
neraca air di Kota Batu pada tahun 2012 dan 20 tahun 
mendatang (2032) berdasarkan rencana tata ruang dan 
wilayah. Kedepannya, diharapkan penelitian ini dapat 
menjadi acuan bagi masyarakat dan instansi mengenai 
kebutuhan dan ketersediaan air di Kota Batu sehingga 
dapat menjaga daya dukung lingkungan aspek 
sumberdaya air di wilayah tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat 
dirumuskan beberapa masalah, antara lain : 
1. Bagaimana ketersediaan air di Kota Batu ? 
2. Bagaimana kebutuhan air di Kota Batu ? 
3. Bagaimana status daya dukung lingkungan 

berbasis neraca air Kota Batu pada tahun 2012 dan 
dimasa mendatang pada tahun 2032 berdasarkan 
rencana tata ruang wilayah (RTRW) ? 

 

1.3 Tujuan 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan 
beberapa tujuan penelitian ini, yaitu: 
1. Menghitung kebutuhan air penduduk, kebutuhan air 

industri, kebutuhan air irigasi, dan ketersediaan air 
di Kota Batu pada tahun 2012.  

2. Mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di Kota 
Batu sehingga dapat diketahui status daya dukung 
lingkungan berbasis neraca air. 

3. Mengetahui kondisi neraca air Kota Batu dimasa 
mendatang pada tahun 2032 berdasarkan rencana 
tata ruang wilayah (RTRW). 
 

1.4 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat memberikan pemahaman terhadap penulis 

dan pembaca mengenai cara menghitung 
kebutuhan air penduduk, kebutuhan air industri, 
kebutuhan air irigasi, serta menghitung 
ketersediaan air di suatu wilayah. 

2. Mengetahui total ketersediaan dan kebutuhan air 
Kota Batu, sehingga dapat diketahui status daya 
dukung lingkungan berbasis neraca air Kota Batu 
pada tahun 2012 dan  dimasa mendatang pada 
tahun 2032 berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah (RTRW). . 
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3. Memberikan nilai acuan bagi masyarakat Kota Batu 
untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 
air-nya. 
 

1.5 Batasan Masalah 
Penelitian ini tidak mengkaji semua masalah tetapi 
akan dibatasi dalam batasan, yaitu : 
1. Perhitungan nilai kebutuhan air tanaman hanya 

pada beberapa jenis tanaman yang tumbuh secara 
mayoritas di Kota Batu 

2. Perhitungan prediksi neraca air Kota Batu tahun 
2032 dibatasi dengan hanya memperhitungkan laju 
pertumbuhan penduduk. 
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2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Daya Dukung Lingkungan 
Menurut UU No. 23 tahun 1997 daya dukung 

lingkungan hidup adalah  kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk 
hidup lain. Sedangkan pelestarian daya dukung 
lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 
melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap 
tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu 
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup 
lain. 

 Daya dukung lingkungan dapat diartikan 
sebagai ketersediaan sumber daya alam untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup 
ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu. 
Pembahasan daya dukung meliputi tingkat penggunaan 
lahan, pemeliharaan mutu lingkungan, tujuan 
pengelolaan, pertimbangan biaya pemeliharaan, dan 
kepuasaan pengguna sumber daya (Prastowo, 2007). 

 Proses perencanaan pembangunan dengan 
konsep daya dukung mengandung pengertian adanya 
kemampuan dari alam dan sistem lingkungan buatan 
untuk mendukung kebutuhan yang melibatkan 
keterbatasan alam yang melebihi kemampuan yang 
secara tidak langsung dapat menyebabkan degradasi 
atau kerusakan lingkungan. Keterbatasan fisik 
lingkungan dapat ditoleransi jika terdapat kompensasi 
biaya untuk menghindari resiko atau bahaya yang terjadi. 
Demikian pembangunan hanya dapat dilakukan pada 
tempat yang memiliki zone potensial. Selain aspek fisik, 
daya dukung juga tergantung pada kondisi sosial, 
masyarakat, waktu dan tempat (Lisma, 2010).   

 

II.
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2.1.1  Daya Dukung Lingkungan Berbasis Neraca Air 
Prastowo (2010) menyatakan analisis daya 

dukung lingkungan berbasis neraca air (DDL-air) 
menunjukkan perbandingan antara kondisi 
ketersediaan air pada suatu kondisi wilayah 
dengan kebutuhan yang ada. Dari perbandingan 
keduanya, diperoleh status kondisi ketersediaan 
air pada wilayah tersebut. Kriteria status DDL-air 
dinyatakan dengan surplus-defisit neraca air dan 
rasio supply / demand. Kriteria status DDL-air 
disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Kriteria Penetapan Status DDL- air 

Kriteria Status DDL-air 

Rasio supply / 
demand  >2 

Daya dukung lingkungan 
aman (sustain) 

Rasio supply / 
demand 1-2 

Daya dukung lingkungan 
aman bersyarat 
(conditional sustain) 

Rasio supply / 
demand  <1 

Daya dukung lingkungan 
telah terlampaui 
(overshoot) 

 Sumber : Prastowo, 2010 
 

2.2 Neraca Air 

Neraca air (water balance) merupakan neraca 
masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode 
tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air 
tersebut kelebihan (surplus) ataupun kekurangan 
(defisit). Neraca air dapat dipergunakan untuk 
mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta 
dapat pula untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya 
(Matter, 1997). 
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 Menurut Sosrodarsono (1983) dalam proses 
sirkulasi air, penjelasan mengenai hubungan antara 
aliran ke dalam (inflow) dan aliran keluar (outflow) di 
suatu daerah untuk satu periode tertentu disebut neraca 
air (water balance). Perhitungan neraca air dilakukan 
berdasarkan pada perbandingan antara ketersediaan air  
permukaan dengan memperhatikan adanya titik-titik 
pengambilan (misalnya:  bendung  atau waduk) dengan 
total kebutuhan air di wilayah yang dilayani dengan 
memperhitungkan  adanya  optimasi pemanfaatan jika 
terjadi defisit air. 

 Langkah-langkah analisis neraca air dapat 
dijelaskan sebagai berikut (Direktorat Pengairan dan 
Irigasi, 2006):  
1) Menghitung ketersediaan air pada masing-masing 

DAS yang akan melayani wilayah administrasi 
tertentu sebagai titik-titik pusat kebutuhan yang juga 
dihitung kebutuhan airnya. 

2) Menghitung keseimbangan air antara titik-titik 
kebutuhan dengan wilayah-wilayah DAS yang 
melayaninya. 

3) Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan sehingga 
dapat diperkirakan kebutuhan air di masa yang akan 
datang. 

2.2.1  Faktor Neraca Air 
Neraca air dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu presipitasi, evapotranspirasi, run off, infiltrasi, 
dan air tanah. 

1) Presipitasi 
Presipitasi meliputi semua air yang jatuh 

dari atmosfer ke permukaan bumi. 
Presipitasi terjadi dalam berbagai bentuk 
yang menjadi perhatian ahli meteorologi, 
tetapi bagi ahli hidrologi yang penting 
hanyalah membedakannya dalam. 
presipitasi cair (curah hujan) dan presipitasi 
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beku (salju, batu es). Hujan di daerah  tropis  
(termasuk Indonesia) umumnya  dalam  
bentuk  air  dan  sesekali  dalam  bentuk es  
pada  suatu kejadian ekstrim, sedangkan di 
daerah subtropis dan kutub hutan dapat 
berupa air atau es (Linsley, 1989). 

 Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang 
turun pada suatu daerah dalam waktu 
tertentu. Curah hujan adalah butiran air 
dalam bentuk cair atau pada di atmosfer 
yang jatuh ke permukaan bumi. Curah hujan 
merupakan unsur iklim yang sangat penting 
bagi kehidupan di bumi. Jumlah curah hujan 
dicatat dalam inci atau milimeter (1 inci = 
25,4 mm). Jumlah curah hujan 1 mm, 
menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi 
permukaan 1 mm, jika air tersebut tidak 
meresap ke dalam tanah atau menguap ke 
atmosfer (Tjasyono, 2004). 

 Menurut Seyhan (1990) presipitasi 
dibedakan berdasarkan arah datangnya, 
yakni presipitasi vertikal dan horizontal. 
Presipitasi vertikal jatuh di atas permukaan 
bumi dan diukur oleh penakar hujan. 
Sedangkan presipitasi horizontal dibentuk di 
atas permukaan bumi dan tidak diukur oleh 
penakar hujan. Presipitasi vertikal meliputi : 
hujan, hujan gerimis, salju, hujan batu es, 
dan sleer. Sedangkan presipitasi horizontal 
meliputi : es, kabut, dan embun. 
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2) Run Off (Aliran Permukaan) 
Aliran permukaan (run off) adalah 

bagian dari curah hujan yang mengalir diatas 
permukaan tanah menuju ke sungai, danau 
dan lautan.  Air hujan yang jatuh ke 
permukaan tanah ada yang langsung masuk 
ke dalam tanah atau disebut air infiltrasi. 
Sebagian lagi tidak sempat masuk ke dalam 
tanah dan mengalir di atas permukaan tanah 
ke tempat  yang lebih rendah. Ada juga 
bagian dari air hujan yang telah masuk ke 
dalam tanah, terutama pada  tanah  yang 
hampir atau telah jenuh, air tersebut keluar 
ke  permukaan tanah lagi dan mengalir ke 
bagian yang lebih rendah (Mahbub, 2007). 

3) Evapotranspirasi 
Menurut Notodihardjo (1982) 

evapotranspirasi adalah perpaduan dua 
proses yakni evaporasi dan transpirasi. 
Evaporasi adalah proses penguapan atau 
hilangnya air dari tanah dan badan-badan air 
(abiotik), sedangkan transpirasi adalah 
proses keluarnya air dari tanaman (biotik) 
akibat proses respirasi dan fotosistesis. 

Evapotranspirasi adalah banyaknya air 
yang hilang oleh adanya proses penguapan 
dari permukaan tanah, air, dan tanaman. 
Jadi evapotranspirasi terdiri atas evaporasi 
(penguapan dari permukaan tanah dan air 
bebas) dan transpirasi (penguapan dari 
permukaan tanaman) (Linsley, 1989). 

4) Infiltrasi 
Infiltrasi adalah perpindahan air dari 

atas ke dalam permukaan tanah. Kebalikan 
dari infiltrasi adalah rembesan. Daya infiltrasi 
adalah laju infiltrasi maksimum yang 
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dimungkinkan yang besarnya dipengaruhi 
oleh kondisi permukaan, termasuk lapisan 
atas tanah. Besarnya daya infiltrasi 
dinyatakan dalam mm/jam atau mm/hari 
(Soemarto, 1999). 

Infiltrasi adalah suatu proses 
masuknya air dari atas kedalam permukaan 
tanah. Dengan kata lain bahwa aliran air 
yang arahnya vertikal disebut infiltrasi. 
Sedangkan daya infiltrasi adalah laju infiltrasi 
maksimum yang memungkinkan dan 
besarnya ditentukan oleh kondisi permukaan 
termasuk lapisan permukaan tanah. Daya 
infiltrasi ini sangat berpengaruh terhadap 
besarnya air yang dapat diserap ke dalam 
tanah, baik air hujan maupun air dari sumber 
lain (Wirosoedarmo, 2007). 

5) Air Tanah 
Air tanah merupakan sumber air bersih 

yang paling  banyak  dieksploitasi di seluruh 
dunia. Bahkan pada beberapa negara, 
kebutuhan air penduduk lebih banyak 
berasal dari air tanah. Mengingat pentingnya 
air tanah saat ini, dimana pemanfaatannya 
semakin berkembang baik dari segi jumlah 
maupun jenis penggunaan, maka dalam  
pengambilannya perlu memperhatikan aspek 
keseimbangan lingkungan agar  
berkelanjutan. Namun demikian, 
pengambilan air tanah terkadang tidak 
sesuai dengan prinsip keseimbangan 
hidrologi yang baik. Hal ini disebabkan 
karena pemanfaatannya secara bebas 
dengan biaya yang relatif murah 
(Kusumayudha, 2003). 
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2.3 Ketersediaan Air 

Ketersediaan air merupakan jumlah air (debit) 
yang diperkirakan ada terus menerus dalam sungai dan 
air hujan yang langsung jatuh dalam jumlah tertentu 
pada periode tertentu, sehingga ketersediaan air yang 
ada dapat ditentukan dengan mengacu pada 
ketersediaan air di sungai pada suatu DAS tertentu. Di 
sebagian besar wilayah, pola ketersediaan air 
bergantung pada pola curah hujan dan tatanan hidrologi 
pada wilayah tersebut (Notodihardjo, 1982).  

Masalah yang muncul dalam mencukupi 
ketersediaan air adalah masalah kuantitas, kualitas dan 
penggunaan. Adanya pembangunan dengan sistem 
berkelanjutan berkorelasi pada tingkat ketersediaan air, 
sehingga perlu adanya sebuah sistem pembangunan 
yang berwawasan lingkungan (Karama, 1991). 

 

2.4 Kebutuhan Air 

Kebutuhan air secara umum dapat dibagi dalam dua 
kategori yaitu  kebutuhan air yang digunakan untuk 
keperluan irigasi dan kebutuhan air yang digunakan 
untuk keperluan  non  irigasi. Kebutuhan air non  irigasi  
sendiri  masih  dibagi menjadi  kebutuhan  air  untuk  
keperluan  penduduk dan kebutuhan air untuk industri. 
Menurut Martopo (1986) penentuan kebutuhan air yang 
diperhitungkan adalah kebutuhan air  primer yaitu 
domestik dan pertanian. Kebutuhan air untuk domestik 
digunakan asumsi bahwa untuk daerah perkotaan 
sebesar 103 liter/orang/hari, sedangkan  untuk daerah  
pedesaan sebesar 68 Iiter/orang/hari. kebutuhan air 
domestik adalah banyaknya  air  yang digunakan suatu 
rumah tangga setiap hari untuk kebutuhan rumah tangga 
seperti minum, memasak, mandi, mencuci, sanitasi, 
membersihkan rumah, membersihkan peralatan atau 
barang, memberi minum ternak, menyiram halaman, dan 
berwudlu yang diukur dengan  liter per kapita per hari. 
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2.4.1 Kebutuhan Air Penduduk 
Kebutuhan air penduduk adalah kebutuhan 

air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 
sehari-hari. Kebutuhan air penduduk  tersebut 
antara lain: 1) Minum; 2) Memasak; 3) Mandi, cuci, 
kakus (MCK); dan 4) Lain-lain seperti cuci mobil, 
menyiram tanaman dan sebagainya. 
Memperkirakan jumlah kebutuhan air saat ini dan 
di masa yang akan datang dihitung berdasarkan 
jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk 
dan kebutuhan air perkapita. Kebutuhan air 
perkapita dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan 
kebiasaan atau tingkat kesejahteraan. Standar 
kebutuhan air berdasarkan kriteria jumlah 
penduduk dan jenis kota seperti disajikan pada 
Tabel 2. 

 
Tabel 2. Standar Kebutuhan Air Penduduk 

Berdasarkan Jenis Kota dan Jumlah 
Penduduk 

Jumlah Penduduk Jenis Kota 

Jumlah 
Kebutuhan Air 
(liter/ orang/ 

hari) 

> 2.000.000 Metropolitan > 210 

1.000.000 - 2.000.000 Metropolitan 150 – 210 

500.000 - 1.000.000 Besar 120 – 150 

100.000 -    500.000 Besar 100 – 150 

20.000  -   100.000 Sedang  90 – 100 

3.000  -     20.000 Kecil  60 – 100 
Sumber : Direktorat Pengairan dan Irigasi (2006) 
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2.4.2  Kebutuhan Air Industri 
Kebutuhan air industri adalah kebutuhan 

air untuk proses industri, termasuk bahan baku, 
kebutuhan air pekerja industri dan pendukung 
kegiatan  industri. Kebutuhan air untuk pendukung 
kegiatan industri dapat disesuaikan untuk jenis 
dan jumlah tenaga kerja industri tersebut. 
Kebutuhan industri dapat dibedakan dalam 
beberapa proses industri seperti yang ada pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Kebutuhan Air Industri Berdasarkan 
Jumlah Tenaga Kerja dan Jenis   
Industri 

Jenis 
Industri 

Jumlah 
Tenaga kerja 

( orang ) 

Kebutuhan Air 
(liter/ hari) 

Industri 
Kecil 100 -   900 1600 -  11200 

Industri 
Sedang 1000 - 2500 12000 -  86000 

Industri 
Besar > 2600 90000 -140500 

Sumber : Direktorat Pengairan dan Irigasi (2006) 

2.4.3  Kebutuhan Air Irigasi 
Menurut Suharto (2005) kebutuhan air irigasi 

adalah air yang disuplai untuk tanaman agar 
menjamin bahwa tanaman menerima kebutuhan 
secara penuh atau menentukan porsinya terlebih 
dahulu. Jika irigasi merupakan satu – satunya 
sumber air, kebutuhan irigasi akan setidaknya 
sama dengan kebutuhan air dan mungkin harus 
lebih besar untuk mengijinkan kehilangan yang 
mungkin terjadi dalam system irigasi, seperti 
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penjenuhan, perkolasi yang dalam, atau distribusi 
yang tidak merata. 

Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor: 1) kebutuhan untuk penyiapan 
lahan; 2) kebutuhan air konsumtif untuk tanaman; 
3) kebutuhan air untuk penggantian lapisan air; 4) 
perkolasi; 5) efisiensi air irigasi; 6) luas areal 
irigasi; 7) curah hujan efektif. Kebutuhan bersih air 
irigasi di sawah dapat dihitung menggunakan 
persamaan :  

 

dimana: 
IG =  kebutuhan air (m3),  
IR = kebutuhan air untuk penyiapan lahan   

(m/tahun),  
Etc =  konsumtif tanaman (m/tahun),  
RW =  penggantian lapisan air (m/tahun),  
P =  perkolasi (m/tahun),  
ER =  curah hujan efektif (m/tahun),  
EI =  efisiensi irigasi (%), 
A =  luas areal irigasi (m2).  

(Direktorat Pengairan dan Irigasi, 2006) 
 

1) Kebutuhan Air Selama Penyiapan Lahan 
(IR) 

Analisa kebutuhan air untuk penyiapan 
lahan bertujuan untuk mempermudah 
pembajakan dan menyiapkan kelembaban 
tanah guna pertumbuhan tanaman. 
Kebutuhan air untuk penyiapan lahan 
umumnya sangat menentukan kebutuhan 
maksimum air irigasi. Metode ini didasarkan 
pada kebutuhan air untuk mengganti 
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kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi 
di sawah yang sudah dijenuhkan selama 
periode penyiapan lahan. Faktor-faktor 
penting yang menentukan besarnya 
kebutuhan air untuk penyiapan lahan adalah 
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan penyiapan lahan dan jumlah 
air yang diperlukan untuk penyiapan lahan 
(Suhardjono, 1994). 

Menurut Farida (2006) perhitungan 
kebutuhan air irigasi selama penyiapan 
lahan dapat menggunakan metode Van de 
Goor dan Zitlstra dengan rumus persamaan 
sebagai berikut: 

 

 
 

dimana: 
IR= kebutuhan air irigasi di tingkat 

persawahan (mm/hari),  
M=  kebutuhan air untuk  mengganti  

kehilangan  air akibat evaporasi dan 
perkolasi di sawah yang telah 
dijenuhkan, M = Eo + P,  

Eo=  1,1 x Eto,  
P =  perkolasi (mm/hari),  
K =  M x (T/S),  
T = jangka waktu penyiapan lahan   (hari), 
S = kebutuhan air untuk penjenuhan 

ditambah dengan lapisan air 50 mm,
  

2) Kebutuhan Air Untuk Konsumtif Tanaman  
Kebutuhan air untuk konsumtif 

tanaman adalah sejumlah air yang 
dibutuhkan oleh tanaman pada saat 
berfotosintesis. Menurut Suhardjono (1994) 

𝐼𝑅 = 𝑀  
𝑒𝑘

𝑒𝑘 − 1
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air dapat menguap melalui permukaan air 
(evaporasi) yang dipengaruhi oleh faktor 
iklim yaitu: 1) suhu udara; 2) kecepatan 
angin; 3) kecerahan penyinaran matahari; 4) 
Kelembapan dan 5) Letak lintang. 
Persamaan umum yang digunakan sebagai 
berikut: 

 

dimana: 
Etc =  konsumtif tanaman (mm/hari),  
Eto = evapotranspirasi potensial  (mm/hari),  
kc =  koefisien tanaman. 

Air dapat menguap melalui  permukaan  
air  atau  tanah  maupun melalui  tanaman. 
Bila kedua proses tersebut terjadi bersama-
sama, terjadilah proses evapotranspirasi, 
yaitu gabungan antara penguapan air bebas 
(evaporasi) dan penguapan melalui tanaman 
(transpirasi). Sehingga besarnya kebutuhan 
air konsumtif ini adalah sebesar air yang 
hilang akibat proses evapotranspirasi 
dikalikan dengan koefisien tanaman. Nilai 
koefisien tanaman (kc) pada beberapa 
macam tanaman disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai koefisien tanaman (kc) pada 
beberapa macam tanaman 

Tanaman  
Nilai kc rata-rata 
pada beberapa 

fase pertumbuhan 

Anggur 0.80 - 0.90 

Bawang 0.80 - 0.90 

Jeruk 0.65 - 0.75 

Kedelai 0.75 - 0.90 

Kentang 0.75 - 0.90 

Padi 1.05 - 1.20 

Semangka 0.75 - 0.85 

Sorgum 0.75 - 0.85 

Tebu 0.85 - 1.05 

Tembakau 0.85 - 0.95 

Tomat 0.75 - 0.90 

Gandum 0.80 - 0.90 
Sumber : Doorenboos dan Kassam (1998) 

Besarnya evapotranspirasi (Eto) dapat 
dihitung dengan menggunakan Metode 
Penman Modifikasi yang telah disesuaikan 
dengan keadaan daerah Indonesia 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
 
  

 

dimana: 
Eto = evaporasi potensial (mm/hari) 
c = angka koreksi Penman 
Eto = evaporasi potensial (mm/hari) 
c = angka koreksi Penman 
W = faktor yang berhubungan denga suhu 

(t) dan elevasi daerah 
 

Eto = c. Eto* 

Eto* = W. (0,75.Rs-Rn1) + (1-W).f(u).(ea-ed) 
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Rs =radiasi gelombang pendek (mm/hari) 
 = (0,25 + 0,54 . n/N). Ra 
Ra = radiasi gelombang pendek yang 

memenuhi batas luar atmosfer, 
tergantung letak lintang daerah 
(mm/hari)  

n = lama kecerahan matahari yang nyata 
(tidak terhalang awan) dalam   

    1 hari (jam) 
N = lama kecerahan matahari yang 

mungkin dalam 1 hari (jam) 
Rn1=radiasi bersih gelombang panjang 

(mm/hari)      
  = f(t).f(ed).f(n/N)       
f(t) = fungsi suhu 

 = .Ta 4 

f(ed)= fungsi tekanan uap  

 = 0,34-0,044 ed  
f(n/N) = fungsi kecerahan 
 = 0,1+0,9.n/N 
f(u)  = fungsi kecepatan angin pada 

ketinggian 2m diatas permukaan 
tanah (m/dt) 

 = 0,27 (1+0,864.u) 
(ea-ed) =perbedaan tekanan uap jenuh 

dengan tekanan uap yang 
sebenaranya 

ed = tekanan uap jenuh  
 = ea.RH 
ea = tekanan uap sebenarnya 
RH = kelembaban udara relatif (%) 

 (Suhardjono, 1994) 
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3) Penggantian Lapisan Air 
Pergantian lapisan air menurut Gilang 

(2010) dapat dilakukan dengan cara sebagai 
berikut:  
1) Setelah pemupukan, usahakan untuk 

menjadwalkan dan mengganti lapisan 
air menurut kebutuhan. 

2) Jika tidak ada penjadwalan semacam 
itu, lakukan penggantian  sebanyak  2 
kali, masing-masing  50 mm  (3,3 
mm/hari selama ½ bulan) selama 
sebulan dan dua bulan setelah 
transplantasi. 

4) Curah Hujan Efektif 
Metode curah hujan efektif yang 

digunakan adalah metode Basic Year 
dimana menentukan suatu tahun tertentu 
sebagai tahun dasar perencanaan. Curah 
hujan yang dipakai untuk irigasi biasanya 
R80, artinya curah hujan yang lebih kecil dari 
R80 mempunyai kemungkinan 20% dan 
yang lebih besar atau sama dengan R80 
sebesar 80% sehingga persamaannya 
adalah sebagai berikut: 

 

 
 
dimana: 
R80 = curah hujan yang terjadi dengan 

tingkat kepercayaan 80%  (mm) 
n     = periode lamanya pengamatan curah 

hujan (tahun). 
(Margini, 2007). 

 

𝑅80 =
𝑛

5
+ 1 
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5) Perkolasi 
Perkolasi adalah gerakan air ke bawah 

dari zona tidak jenuh (antar permukaan 
tanah sampai ke permukan air tanah) ke 
dalam daerah jenuh (daerah di bawah 
permukan air tanah) (Soemarto,1999). 

Daya perkolasi sama dengan laju 
perkolasi maksimum yang dimungkinkan, 
laju perkolasi sangat dipengaruhi oleh faktor 
tanah dan permeabilitas tanah, tinggi 
permukaan tanah dan tebal lapisan tanah 
atas, lapisan kedap serta topografi daearh 
tersebut. Laju perkolasi untuk berbagai 
tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Laju Perkolasi untuk Berbagai 
Tekstur Tanah 

Tekstur Tanah 
Perkolasi 

(mm / hari) 

Lempung Berpasir 3 - 6  

Lempung 2 – 3 

Liat berlempung 1 – 2  
Sumber : Wirosoedarmo (2007) 

6) Efisiensi Irigasi 
Infiltrasi adalah perpindahan air dari 

atas ke dalam permukaan tanah. Kebalikan 
dari infiltrasi adalah rembesan. Daya infiltrasi 
adalah laju infiltrasi maksimum yang 
dimungkinkan yang besarnya dipengaruhi 
oleh kondisi permukaan, termasuk lapisan 
atas tanah. Besarnya daya infiltrasi 
dinyatakan dalam mm/jam atau mm/hari 
(Soemarto, 1999). 
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Penentuan tingkat infiltrasi sangat 
penting untuk prediksi yang dapat 
diandalkan untuk mencari tingkat limpasan 
permukaan. Sebagai penilaian dampak 
lingkungan pada jangka panjang data 
infiltrasi yang didapatkan harus stabil selama 
puluhan tahun. Pada tujuan perencanaan 
adalah hal yang terpenting untuk mengetahui 
stabilitas data infiltrasi dalam berbagai 
kondisi (Shanley, 2003). 

Efisiensi irigasi lebih didefinisikan 
secara luas untuk aplikasi efisiensi yang 
terdapat pada kebutuhan irigasi untuk 
memenuhi kebutuhan air tanaman. Efisiensi 
irigasi juga dapat dikatakan untuk 
pendistribusian air untuk menunjukkan 
tingkat keseragaman dalam jumlah air yang 
terinfiltrasi ke dalam tanah. Menurut 
Wirosoedarmo (2007) ditinjau dari segi 
pertanian, maka efisiensi irigasi dapat 
didefinisikan sebagai perbandingan antara 
jumlah air yang nyata bermanfaat bagi 
tanamanyang diusahakan terhadap jumlah 
air yang tersedia atau diberikan. 

Efisiensi irigasi dibagi menjadi dua 
bagian (Direktorat Pengairan dan Irigasi, 
2006):  
1) Efisiensi saluran pembawa (conveyance 

efficiency), yang dihitung sebesar 
kehilangan air dari saluran primer 
sampai ke saluran sekunder. 

2) Efisiensi sawah (in farm efficiency), 
yang dihitung sebesar kehilangan air 
dari saluran tersier sampai ke petak 
sawah. 
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7) Luas Areal 
Luas areal irigasi disini adalah luas 

semua lahan pertanian yang kebutuhan air-
nya dilayani oleh suatu sistem irigasi 
tertentu. Luas areal disini termasuk dalam 
sistem irigasi mencakup irigasi teknis, irigasi 
setengah teknis, irigasi sederhana maupun 
irigasi desa. 

 

2.5 Sistem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Georafis atau Georaphic 

Information Sistem (GIS) merupakan suatu sistem 
informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk 
bekerja dengan menggunakan data yang memiliki 
informasi spasial (bereferensi keruangan). Sistem ini 
mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, 
memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data 
yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi 
bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi 
umum database, seperti query dan analisa statistik, 
dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik 
yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang 
membedakan SIG dengan Sistem Informasi lainya yang 
membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan untuk 
menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan 
memprediksi apa yang terjadi (Prahasta, 2005). 

Komponen Sistem Informasi Geografi meliputi 
perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi 
geografi. Penjelasan untuk ke-tiga komponen dalam SIG 
tersebut adalah sebagai berikut (Kang-Tsung, 2002) : 
1. Perangkat keras 

Perangkat keras yang sering digunakan antara adalah 
Digitizer, scanner,Central Procesing Unit (CPU), 
mouse , printer, plotter 

2. Perangkat lunak 
(ArcView, Idrisi, ARC/INFO,ILWIS, MapInfo dan lain-
lain) 
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3. Data dan informasi geografi 
Data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak 
langsung dengan cara meng import-nya dari 
perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun 
secara langsung dengan cara menjitasi data spasial 
dari peta dan memasukan data atributnya dari table-
tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. 

Menurut John E. Harmon dan Steven J. 
Anderson, 2003, secara rinci SIG dapat beroperasi 
dengan komponen- komponen sebagai berikut : 
a) Orang yang menjalankan sistem meliputi orang 

yang mengoperasikan, mengembangkan bahkan 
memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang 
yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya 
operator, analis, programmer, database 
administrator bahkan stakeholder. 

b) Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk 
mengolah data menjadi informasi. Misalnya 
penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, 
query, overlay, buffer, jointable, dsb. 

c) Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data 
grafis dan data atribut. 

d) Software adalah perangkat lunak SIG berupa 
program aplikasi yang memiliki kemampuan 
pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis 
dan penayangan data spasial (contoh : ArcView, 
Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dll) 

e) Hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk 
menjalankan sistem berupa perangkat komputer, 
printer, scanner, digitizer, plotter dan perangkat 
pendukung lainnya. 

2.5.1  Tugas Utama SIG 
Desain awalnya tugas utama SIG adalah 

untuk melakukan analisis data spasial. Dilihat dari 
sudut pemrosesan data geografik, SIG bukanlah 
penemuan baru. Pemrosesan data geografik 
sudah lama dilakukan oleh berbagai macam 
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bidang ilmu, yang membedakannya dengan 
pemrosesan lama hanyalah digunakannya data 
digital. Adapun tugas utama dalam SIG adalah 
sebagai berikut (Prahasta, 2009) : 
1. Input Data, sebelum data geografis digunakan 

dalam SIG, data tersebut harus dikonversi 
terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses 
konversi data dari peta kertas atau foto ke 
dalam bentuk digital disebut dengan digitizing. 
SIG modern bisa melakukan proses ini secara 
otomatis menggunakan teknologi scanning. 

2. Pembuatan peta, proses pembuatan peta 
dalam SIG lebih fleksibel dibandingkan dengan 
cara manual atau pendekatan kartografi 
otomatis. Prosesnya diawali dengan 
pembuatan database. Peta kertas dapat 
didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat 
diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang 
dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala 
dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih 
sesuai dengan karakteristik tertentu. 

3. Manipulasi data, data dalam SIG akan 
membutuhkan transformasi atau manipulasi 
untuk membuat data-data tersebut kompatibel 
dengan sistem. Teknologi SIG menyediakan 
berbagai macam alat bantu untuk 
memanipulasi data yang ada dan 
menghilangkan data-data yang tidak 
dibutuhkan. 

4. Manajemen file, ketika volume data yang ada 
semakin besar dan jumlah data user semakin 
banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan 
adalah menggunakan database management 
system (DBMS) untuk membantu menyimpan, 
mengatur, dan mengelola data . 

5. Analisis query, SIG menyediakan kapabilitas 
untuk menampilkan query dan alat bantu untuk 
menganalisis informasi yang ada. Teknologi 
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SIG digunakan untuk menganalisis data 
geografis untuk melihat pola dan tren. 

6. Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai 
macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya 
divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. 
Peta sangat efisien untuk menyimpan dan 
mengkomunikasikan informasi geografis. 
Namun saat ini SIG juga sudah 
mengintegrasikan tampilan peta dengan 
menambahkan laporan, tampilan tiga dimensi, 
dan multimedia. 

2.5.2  Aplikasi dan Pemanfaatan SIG 
Sistem Informasi Geografis dapat 

dimanfaatkan untuk mempermudah dalam 
mendapatkan data-data yang telah diolah dan 
tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. 
Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya 
terdiri dari data spasial dan data atribut dalam 
bentuk dijital. Sistem ini merelasikan data spasial 
(lokasi geografis) dengan data non spasial, 
sehingga para penggunanya dapat membuat peta 
dan menganalisa informasinya dengan berbagai 
cara. SIG merupakan alat yang handal untuk 
menangani data spasial, dimana dalam SIG data 
dipelihara dalam bentuk digital sehingga data ini 
lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, 
table, atau dalam bentuk konvensional lainya yang 
akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan 
meringankan biaya yang diperlukan (Barus dan 
Wiradisastra, 2000 dalam As Syakur 2007). 

Alasan yang mendasari mengapa perlu 
menggunakan SIG, menurut (Barus dan 
Wiradisastra, 2000 dalam As Syakur 2007) alasan 
yang mendasarinya adalah: 
1. SIG menggunakan data spasial maupun atribut 

secara terintergarsi. 
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2. SIG dapat memisahkan antara bentuk 
presentasi dan basis data. 

3. SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-
unsur yang ada dipermukaan bumi ke dalam 
beberapa layer atau coverage data spasial. 

4. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik 
dalam menvisualisasikan data spasial berikut 
atributnya. 

5. Semua operasi SIG dapat dilakukan secara 
interaktif. 

6. SIG dengan mudah menghasilkan peta -peta 
tematik. 

7. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat 
kaitanya dengan bidang spasial dan 
geoinformatika. 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi adalah 
sebagai berikut (Burrough, 1986) : 
a) Pengelolaan Fasilitas 

Peta skala besar, network analysis, biasanya 
digunakan untuk pengolaan fasilitas kota. 
Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa 
dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas 
perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi. 

b) Pengolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Untuk tujuan ini pada umumnya digunakan citra 
satelit, citra Landsat yang digabungankan 
dengan foto udara, dengan teknik overlay. 
Contoh aplikasinya adalah studi kelayakan 
untuk tanaman peranian, pengelolaan hutan 
dan analisis dampak lingkungan. 

c) Bidang Transportasi 
Untuk fungsi ini digunakan peta skala besar 
dan menengah dan analisis keruangan, 
terutama untuk manajemen transit 
perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisa 
pelayanan, penanganan pemasaran dan 
sebagainya. 
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d) Jaringan telekomunikasi 
GIS digunakan untuk memetakan Sentral MDF 
(Main Distribution Poin), kabel primer, rumah 
kabel, kabel sekunder, daerah catu langsung 
dan seterusnya sampai ke pelanggan. Dengan 
GIS kerusakan yang terjadi dapat segera 
diketahui. 

e) Sistem Informasi Lahan 
Untuk keperluan ini yang digunakan adalah 
peta kadastral skala besar atau peta persil 
tanah dan analisis keruangan untuk informasi 
kadastral pajak. 
 

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). Pengguna ArcView dapat 
memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, 
meng-explore, menjawab query (baik basis data spasial 
maupun non spasial), menganalisis data secara 
geografis, dan sebagainya. Tampilan perangkat lunak 
arcview dalam project disajikan pada Gambar 1. Secara 
umum kemampuan ArcView dijabarkan sebagai berikut 
(Prahasta, 2001): 
1. Pertukaran data 
2. Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi 

matematis 
3. Menampilkan informasi (basis data) spasial maupun 

atribut 
4. Menjawab query spasial maupun atribut 
5. Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG 
6. Membuat peta tematik 
7. Meng-costumize aplikasi dengan menggunakan 

bahasa script 
8. Melakukan fungsi SIG khusus lainnya (dengan 

menggunakan extension) yang ditujukan untuk 
mendukung penggunaan perangkat lunak SIG. 
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Gambar 1. Tampilan Perangkat Lunak ArcView 
dalam Project (Prahasta, 2001) 

 
Project ArcView merupakan kumpulan dari obyek-

obyek yang saling berhubungan dan bekerja secara 
bersama-sama pada satu session. 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 session. Setiap project terdiri 
dari beberapa dokumen yang meliputi View, Table, 
Chart, Layout, dan Script (ESRI, 1996). 

 
2.7 Metode Tumpang Susun (Overlay) 

Overlay adalah inti dari operasi SIG (Sistem 
Informasi Geografis) yang seolah mendefinisikan SIG 
(Sistem Informasi Geografis). Perangkat lunak yang 
dapat melakukan proses overlay dapat dipastikan bahwa 
aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi SIG dan bukan 
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hanya aplikasi Computer Aided Design (CAD) atau 
kartografi saja. Proses overlay memerlukan ketepatan 
dalam kesamaan lokasi, dengan kata lain apabila pada 
suatu lokasi tertentu, suatu data yang terdapat dalam 
sebuah kelas fitur dan data yang terdapat dalam kelas 
fitur lain digabungkan menjadi sebuah set data hasil dan 
membentuk geometri yang sebelumnya tidak ada, maka 
dihasilkan data yang benar-benar baru (Prahasta, 2001). 

Overlay suatu data grafis adalah menggabungkan 
antara dua atau lebih data grafis untuk dapat diperoleh 
data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan 
gabungan dari beberapa data grafis tersebut. Tumpang 
susun dapat dilakukan apabila antara dua data grafis 
tersebut harus mempunyai sistem koordinat yang sama 
(Prahasta, 2001).  

Adapun cara untuk melakukan tumpang susun 
data grafis yang dilakukan dengan cara antara lain 
(Prahasta, 2001):  
a) Identitas (Identity)  

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)  
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)  
Pemotongan (Intersection) adalah tumpang susun 
antara dua data grafis tetapi apabila batas luar dari 
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dua data grafis tersebut tidak sama, maka yang 
dilakukan tumpang susun hanya pada daerah yang 
bertampalan.  

d) Pembaruan (Update)  
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.  
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3 BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Pengambilan dan analisa data dilaksanakan pada 

bulan Februari sampai Agustus 2013 di Badan Pusat 
Statistik dan Dinas Pengairan dan Irigasi Kota Batu, 
Badan Pusat Statistik Pusat Jawa Timur, Badan 
Mateorologi dan Geofisika Karangploso, serta 
Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

1) Alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
a) Seperangkat komputer lengkap dengan beberapa 

software yaitu ArcView 3.3 ESRI sebagai 
software SIG, dan Microsoft office excel 2010 
sebagai software perhitungan. 

b) Peralatan tulis, gambar, kalkulator, dan alat 
penunjang lainnya. 

2) Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu : 
a) Peta Wilayah Kota Batu, 
b) Data curah hujan wilayah / lokasi penelitian dari 

tahun 2003-2012 stasiun penakar hujan di Kota 
Batu, yang diperoleh dari Dinas Pengairan Kota 
Batu. 

c) Data iklim wilayah Kota  Batu dari tahun 2003-
2012, yang diperoleh dari Badan Mateorologi dan 
Geofisika ( BMKG ) Karangploso, 

d) Data jumlah penduduk wilayah Kota Batu untuk 
mengetahui jumlah kebutuhan air penduduk 
dengan kurun waktu dari tahun 2003-2012, yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 
Batu serta Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat 
Jawa Timur ,dan 

III.
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e) Data jumlah pekerja industri di Kota Batu untuk 
mengetahui jumlah kebutuhan air industri dengan 
waktu dari tahun 2003-2012, yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu serta 
Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Jawa Timur. 

 
3.3 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskripsi dengan pelaksanaan 
penelitian yaitu membandingkan ketersediaan (supply) 
dengan kebutuhan (demand) air. Metode analisis 
digunakan untuk mengetahui status daya dukung air 
dengan cara membandingkan ketersediaan (supply) 
dengan kebutuhan (demand) air. Metode deskripsi yang 
digunakan adalah deskripsi spasial yang merupakan 
visualisasi wilayah administrasi sesuai dengan status 
daya dukung. Metode Aritmatik digunakan untuk 
perhitungan proyeksi penduduk 20 tahun yang akan 
datang dari tahun 2012 ke tahun 2032. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
tahun 2012 yang berasal dari buku Kota Batu Dalam 
Angka 2012. 
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Gambar 2. Diagram Alir Daya Dukung Lingkungan Berbasis 

Neraca Air 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini mengacu pada perhitungan 

neraca air. Perhitungan neraca air digunakan untuk 
menghitung kelebihan atau kekurangan air pada suatu 
wilayah. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian ini 
terbagi menjadi 5 yaitu : pengumpulan data, pengolahan 
data, dan penentuan status daya dukung lingkungan 
berbasis neraca air di Kota Batu tahun 2012 dan 
prediksi 2032, pengelolaan database, serta overlay 
peta. 

 

3.4.1 Pengumpulan Data 
Tahap pengumpulan data menjadi pokok 

utama pada penelitian ini. Adapun data yang 
dibutuhkan pada penelitian ini adalah : 
a) Peta Wilayah Kota Batu, 
b) Data curah hujan wilayah / lokasi penelitian 

dari tahun 2003-2012 stasiun penakar hujan 
di Kota Batu, yang diperoleh dari Dinas 
Pengairan Kota Batu. 

c) Data iklim wilayah Kota  Batu dari tahun 
2003-2012, yang diperoleh dari Badan 
Mateorologi dan Geofisika ( BMKG ) 
Karangploso, 

d) Data jumlah penduduk wilayah Kota Batu 
untuk mengetahui jumlah kebutuhan air 
penduduk dengan kurun waktu dari tahun 
2003-2012, yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kota Batu serta Badan Pusat 
Statistik (BPS) Pusat Jawa Timur ,dan 

e) Data jumlah pekerja industri di Kota Batu 
untuk mengetahui jumlah kebutuhan air 
industri dengan waktu dari tahun 2003-2012, 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Batu serta Badan Pusat Statistik 
(BPS) Pusat Jawa Timur. 
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3.4.2 Pengolahan Data 
Pengolahan data terbagi menjadi dua 

tahapan perhitungan, yaitu tahap perhitungan 
nilai ketersediaan air dan tahap perhitungan nilai 
kebutuhan air. Hal pertama yang harus dihitung 
adalah total ketersediaan air dengan 
memanfaatkan data curah hujan. Langkah kedua 
yaitu menghitung nilai kebutuhan air total dengan 
terlebih dahulu mengetahui data iklim, pertanian, 
luas lahan, jumlah penduduk dan jumlah industri 
di Kota Batu. Luas lahan disini sangat diperlukan 
untuk menghitung kebutuhan air tanaman pada 
tiap kecamatan. Setelah didapatkan datanya 
kemudian dihitung total kebutuhan air tanaman 
dengan menggunakan perhitungan kebutuhan air 
irigasi. 

Hal yang sama digunakan untuk mencari 
kebutuhan air yang digunakan oleh penduduk, 
dimana terlebih dahulu mendapatkan data jumlah 
penduduk pada tiap tahun pada setiap 
kecamatan. Kemudian dicari total kebutuhannya 
dengan menggunakan perhitungan sesuai 
dengan landasan teori yang ada. Selanjutnya 
untuk mencari kebutuhan air pada industri, hal 
yang harus dicari adalah jumlah industri yang 
dibedakan atas industri besar, sedang dan kecil. 
Kebutuhan air industri dilihat dari jumlah tenaga 
kerja pada setiap Kecamatan, kemudian 
didapatkan nilai kebutuhan air-nya. Hasil akhir 
yang didapatkan adalah peta neraca air tahun 
2012 dan prediksi tahun 2032 di tiap Kecamatan 
Kota Batu. Peta neraca air yang didapatkan 
sebelumnya telah diolah dengan program 
ArcView 3.3.  
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3.4.3 Status Daya Dukung Lingkungan Berbasis 
Neraca Air  

Analisis daya dukung lingkungan berbasis 
neraca air (DDL-air) menunjukkan perbandingan 
antara kondisi ketersediaan air pada suatu 
kondisi wilayah dengan kebutuhan yang ada. Dari 
perbandingan keduanya, diperoleh status kondisi 
ketersediaan air pada wilayah tersebut. Kriteria 
status DDL-air dinyatakan dengan surplus-defisit 
neraca air dan rasio supply / demand sesuai 
dengan tinjauan pustaka . 

3.4.4 Penentuan Status Daya Dukung 20 Tahun yang 
akan datang melalui  skenario Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) 

Penentuan kondisi pada tahun 2032 yang 
dimulai dari tahun 2012 digunakan data 
perhitungan yang sama untuk ketersediaan air, 
sedangkan untuk data penduduk diproyeksikan 
20 tahun yang akan datang yang dimulai dari 
tahun 2012. Data yang digunakan untuk 
menentukan angka pertumbuhan penduduk 
digunakan data tahun 2003 sebagai tahun 
pertama dan tahun 2012 sebagai tahun akhir. 
Data jumlah penduduk di wilayah administrasi 
kecamatan digunakan untuk menentukan 
kebutuhan air penduduk di wilayah administrasi 
Kecamatan tersebut. 
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Persamaan aritmatika untuk menghitung 
laju pertumbuhan penduduk secara umum yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimana:  
Pf = jumlah penduduk pada tahun ke-t (jiwa) 
Pi = jumlah penduduk mula-mula/tahun  awal 

(jiwa) 
Tf   =  tahun awal 
Ti = tahun akhir 
Ka = laju pertumbuhan penduduk per tahun (jiwa) 

 
Meningkatnya jumlah penduduk akan 

berkorelasi positif terhadap kebutuhan air 
penduduk. Sehingga dapat diprediksi bahwa 
pada tahun 2032 akan terjadi peningkatan 
kebutuhan air dan penurunan kuantitas 
ketersediaan air. Pada kondisi tersebut dilakukan 
perhitungan dan analisa mengenai kondisi neraca 
air tiap Kecamatan di Kota Batu untuk 
menyimpulkan status daya dukung lingkungan 
aspek sumberdaya air di wilayah tersebut. 

 

Pf = (Ka (Tf-Ti)) + Pi 
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Penentuan status daya dukung untuk 
kondisi 20 tahun yang akan datang melalui 
skenario Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
merupakan arahan kebijakan dan strategi untuk 
mengetahui keadaan wilayah/unit analisis pada 
kondisi 20 tahun yang akan datang, serta 
digunakan untuk mengetahui pemanfaatan ruang 
suatu wilayah yang nantinya dijadikan acuan 
untuk perencanaan jangka panjang. 

3.4.5 Pengelolaan Database 
Perangkat lunak (software) yang 

digunakan dalam pengelolaan database adalah 
program ArcView 3.3. ArcView 3.3 merupakan 
salah satu perangkat lunak SIG (Sistem Infomasi 
Geografi) dan pemetaan yang telah 
dikembangkan oleh ESRI (Environmental System 
Research Institute). 

3.4.6 Overlay Peta 
Overlay atau penggabungan peta 

dimaksudkan untuk mengetahui perubahan peta 
awal dengan peta daya dukung lahan secara 
visual, sehingga dapat dilakukan analisa dan 
evaluasi. Penggabungan peta secara visual 
ditampilkan dengan bantuan perangkat lunak 
ArcView 3.3. 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah
http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan
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4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Wilayah Studi 
Deskripsi penelitian ini mencakup tentang kondisi 

geografis dan astronomi lokasi penelitian, iklim, 
topografi, tata guna lahan, dan kependudukan Kota 
Batu. 

4.1.1  Kondisi Geografis dan Astronomi Lokasi 
Penelitian 

Kota Batu terbagi menjadi dua bagian 
utama yaitu daerah lereng/bukit dan daerah 
dataran. Sebagai daerah yang topografinya 
didominasi wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki 
pemandangan alam yang sangat indah, sehingga 
banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang 
mengedepankan potensi wisata alam. Kota Batu 
terdiri dari 3 Kecamatan dengan luas wilayah 
secara keseluruhan adalah sekitar 19908.72 Ha 
atau sekitar 0,42% dari luas wilayah Jawa Timur. 
Luas wilayah Kota Batu dirinci menurut 
Kecamatan ditunjukkan oleh Tabel 6. 

 
Tabel 6. Luas wilayah Kota Batu dirinci 
menurut Kecamatan 

Kecamatan 
District 

Luas Wilayah (Ha) 
Area (Ha) 

Batu 4545.81 

Junrejo 2565.02 

Bumiaji 12797.89 

Kota Batu 19908.72 

Sumber : Batu Dalam Angka 2012 

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu 
terletak diantara 122° 17’ - 122° 57’ Bujur Timur 
dan 7° 44’ - 8° 26’ Lintang Selatan. Secara 
Administratif sampai dengan tahun 2012, wilayah 

IV. 
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Kota Batu terbagi atas 3 Kecamatan yang meliputi 
25 Kelurahan / Desa. Adapun peta administrasi 
kabupaten Ponorogo disajikan pada Gambar 3. 
Secara administratif, batas-batas wilayah Kota 
Batu adalah sebagai berikut :  

 Sebelah Utara    : Kabupaten Mojokerto 
        dan Pasuruan  

 Sebelah Timur   : Kabupaten Malang  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Malang 
        dan Blitar  

 Sebelah Barat    : Kabupaten Malang             
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Gambar 3. Peta Administratif Kota Batu  
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4.1.2 Kondisi Iklim Kota Batu 
Iklim adalah keadaan rata-rata dari cuaca di 

suatu daerah dalam periode tertentu. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi keadaan iklim antara lain 
suhu, kelembaban, curah hujan, angin dan 
penyinaran matahari. Wilayah Kota Batu termasuk 
wilayah yang berilklim tropis dengan unsur 
klimatologi pada tahun 2012 diantaranya suhu 
rata-rata 220C, kelembapan rata-rata 75 %, 
penyinaran matahari sebesar 65 %, kecepatan 
angin rata-rata sebesar 6.7 km/jam, dan 
mempunyai dua musim yaitu musim penghujan 
dan kemarau. Unsur klimatologi Kota Batu pada 
tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 Kota Batu sendiri memiliki 7 stasiun 
penakar hujan dalam menakar hujan harian di 
kota tersebut, yaitu stasiun Ngujung, Ngaglik, 
Pendem, Temas, Tinjumoyo, Junggo, dan stasiun 
Tlekung. Curah hujan tertinggi terdapat pada 
Stasiun Junggo dengan hujan rata-rata 1955 mm 
tiap tahun pada 10 tahun terakhir. Hujan tahunan 
Kota Batu pada tiap stasiun hujan selama 10 
tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.1.3 Tata Guna Lahan Kota Batu 
Tata guna lahan di Kota Batu secara umum 

dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu lahan yang 
digunakan untuk sawah dan lahan yang 
digunakan bukan untuk sawah (selain sawah). 
Kota Batu ditinjau dari kondisi  topografi lahannya, 
sebagian besar merupakan lahan yang tergolong 
subur sehingga sektor pertanian dan perkebunan 
berkembang dengan cukup baik. Adapun 
penggunaan tanah di Kota Batu dirinci menurut 
kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Penggunaan Tanah di Kota Batu Dirinci 
Menurut Kecamatan (Ha) 

Kecamatan 
District  

Sawah (Ha) 
Rice Field  

Bukan Sawah (Ha) 
Non Rice Field  

Jumlah (Ha) 
Total 

Batu 591.00 3954.81 4545.81 

Junrejo 1108.00 1751.02 2565.02 

Bumiaji 814.00 11983.89 12797.89 

Kota Batu 2513.00 17395.72 19908.72 

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi, 2012 
 

Penggunaan lahan bukan untuk sawah 
paling tinggi di Kota Batu terdapat di Kecamatan 
Batu dengan luas area bukan sawah seluas 
3954.81 hektar. Penggunaan lahan bukan untuk 
sawah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 
untuk pekarangan, tegal/kebun, hutan, dan lain-
lain (hotel, tempat wisata, dsb). Luas lahan bukan 
sawah dirinci menurut jenis penggunaan dan 
kecamatan dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Luas Lahan Bukan Sawah Dirinci Menurut Jenis 
Penggunaan dan Kecamatan 

Kecamatan Pekarangan 
(Ha) 

Tegal/ 
Kebun 

(Ha) 

Hutan 
(Ha) 

Lain-lain 
(Ha) 

Jumlah  
(Ha) 

Batu 533.41 772.56 1105.00 1543.84 3954.81 

Junrejo 259.74 527.37 412.01 551.90 1751.02 

Bumiaji 799.68 1253.81 6682.30 1954.10 11983.89 

Kota Batu 1592.83 2553.74 8199.31 5622.75 17395.72 

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi, 2012 

Secara umum penggunaan lahan terbesar 
di Kota Batu adalah untuk sektor pertanian, yang 
mana termasuk sawah, tegalan dan pekarangan. 
Keadaan vegetasi yang ada Kota Batu terbagi 
atas beberapa tata guna lahan seperti: 
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1)  Sawah 
Menurut data yang diperoleh dari BPS 

Kota Batu luas areal persawahan Kota Batu 
pada tahun 2012 adalah seluas 2513 ha. 
Sawah adalah lahan usaha pertanian yang 
secara fisik berpermukaan yang rata dan 
dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami 
padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. 
Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok 
tanaman padi. Keperluan untuk bercocok 
tanam padi, sawah harus mampu menyangga 
genangan air karena padi memerlukan 
penggenangan pada periode tertentu dalam 
pertumbuhannya dan untuk mengairi sawah 
digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai 
atau air hujan. Sawah beririgasi terdiri dari 
sawah irigasi teknis, setengah teknis dan non 
teknis. Jenis tanaman yang ditanam sepanjang 
tahun adalah padi. 

2)  Tegal / Kebun 
Menurut data yang diperoleh dari BPS 

Kota Batu luas areal tegal / kebun Kota Batu 
pada tahun 2012 adalah seluas 2553.74 ha, 
yang mana komoditi utama yang diusahakan 
adalah palawija, kentang, dan tomat. 
Penelitian ini mengutaman tanaman tersebut 
sebagai komoditi yang diperhitungkan 
kebutuhan airnya. 

3)  Pekarangan 
Salah satu penggunaan lahan sektor 

pertanian bukan sawah di Kota Batu yang 
menghasilkan produk pertanian cukup besar 
adalah lahan yang dikhususkan untuk 
pekarangan. Menurut data yang diperoleh dari 
BPS Kota Batu luas areal pekarangan Kota 
Batu pada tahun 2012 adalah seluas 1592.83 
ha, yang mana komoditi utama yang 
diusahakan adalah apel. Penelitian ini 
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mengutamakann tanaman tersebut sebagai 
komoditi yang diperhitungkan kebutuhan 
airnya. 

 
4.2 Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah 
penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk yaitu kelahiran (natalitas), kematian 
(mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). 
Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, 
sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor 
non alami. Migrasi ada dua yaitu migrasi yang dapat 
menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk 
(imigrasi), dan yang dapat mengurangi penduduk 
disebut migrasi keluar (emigrasi). 

Memperkirakan kebutuhan air pada tahun-tahun 
berikutnya, diperlukan adanya proyeksi penduduk untuk 
mendapatkan perkiraan jumlah penduduk pada kurun 
waktu tertentu Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan 
dengan menggunakan metode Aritmatik. Metode 
Aritmatik digunakan untuk mempermudah dalam 
perhitungan.  Dengan metode tersebut dapat diketahui 
jumlah penduduk pada 20 tahun mendatang 
(berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah).  

Jumlah penduduk yang diproyeksikan adalah 
pertumbuhan jumlah penduduk pada data tahun 2003-
2012 pada setiap kecamatan di Kota Batu. Proyeksi 
dilakukan hingga tahun 2032. Jumlah penduduk pada 
tahun 2009 mencapai 206980 jiwa, selanjutnya pada 
tahun 2012 mencapai 207527 jiwa, dan diperkirakan 
akan mencapai 301,169 jiwa pada tahun 2032. Rincian 
jumlah penduduk tiap kecamatan di Kota Batu hingga 
Tahun 2032 ditunjukkan pada Tabel 9. 
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Tabel 9.  Jumlah penduduk tiap kecamatan di Kota 
Batu hingga tahun 2032 

Kecamatan Jumlah Penduduk pada Tahun (jiwa) 

2009 2012 2032 

Batu  97881 96352 143907 

Junrejo 50447 51263 74793 

Bumiaji 58652 59912 82470 

Kota Batu 206980 207527 301170 

 Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 9 menunjukkan bahwa dari tahun 2012 
hingga 2032 peningkatan jumlah penduduk terbesar 
terdapat di Kecamatan Batu yang mencapai 143907 jiwa 
atau meningkat sebanyak 47555 jiwa. Sedangkan 
jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo mencapai 74793 
jiwa atau meningkat sebanyak  23530 jiwa. Dan 
peningkatan penduduk paling rendah terdapat di 
Kecamatan Bumiaji yaitu meningkat sebanyak 22558 
jiwa, dengan jumlah penduduk tahun 2032 mencapai 
82470 jiwa. 

4.3 Ketersediaan Air 
Ketersediaan air adalah berapa besar cadangan 

air yang tersedia untuk keperluan kebutuhan penduduk, 
industri dan irigasi. Ketersediaan air ini biasanya 
terdapat pada air permukaan seperti sungai, danau, dan 
rawa-rawa. Prinsip perhitungan ketersediaan air ini 
bersumber dari banyaknya curah hujan, atau dengan 
perkataan lain hujan yang jatuh pada daerah tangkapan 
hujan sebagian akan hilang menjadi evapotranspirasi, 
sebagian lagi menjadi limpasan langsung, sebagian 
yang lain akan masuk sebagai infiltrasi. Perhitungan 
ketersediaan air di Kota Batu pada penelitian ini 
mengacu pada sumber utama yaitu ketersediaan air dari 
curah hujan tiap stasiun hujan yang mewakili tiap 
Kecamatan di Kota Batu.  
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4.3.1  Uji Konsistensi Data Hujan 
Ketersediaan air hujan merupakan 

sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi 
ini. Karena dengan air hujan, semua kebutuhan 
manusia dan makhluk hidup akan air secara 
langsung dan tidak langsung dapat terpenuhi. 
Oleh karenanya pengelolaan air hujan haruslah 
dilakukan dengan sebaik-baiknya secara 
bijaksana dan berdaya guna agar air hujan 
dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kehidupan manusia. 

Data curah hujan didapatkan dari Dinas 
Pengairan Kota Batu. Jumlah stasiun hujan di 
Kota Batu ada 7 stasiun hujan yang tersebar di 3 
Kecamatan. Data hujan yang diperoleh adalah 
data hujan harian selama 10 tahun terakhir 
(2003-2012) pada tiap stasiun hujan. 
Perhitungan data hujan dilakukan setiap 
tahunnya pada data 10 tahun terakhir, setelah 
itu dilakukan uji konsistensi data hujan pada 
tiap-tiap stasiun hujan. Uji konsistensi data hujan 
dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Pengujian konsistensi data hujan 
memberikan hasil bahwa data hujan pada tiap-
tiap stasiun hujan telah konsisten. Setelah 
pengujian konsistensi data hujan dilakukan 
perhitungan ketersediaan air hujan di tiap 
Kecamatan Kota Batu. 

4.3.2 Ketersediaan Air Hujan 
Ketersediaan air hujan merupakan sesuatu 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 
makhluk hidup yang ada di bumi ini. Karena 
dengan air hujan, semua kebutuhan manusia dan 
makhluk hidup akan air secara langsung dan tidak 
langsung dapat terpenuhi. Oleh karenanya 
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pengelolaan air hujan haruslah dilakukan dengan 
sebaik-baiknya secara bijaksana dan berdaya 
guna agar air hujan dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. 
Ketersediaan air pada penelitian ini mengacu 
pada ketersediaan air hujan. Ketersediaan air 
hujan di Kota Batu pada tahun 2012 ditunjukkan 
pada Tabel 10. 

Tabel 10. Ketersediaan Air di Kota Batu Dirinci 
Menurut Kecamatan 

 
Kecamatan 

 

Ketersediaan Air Hujan 
(m

3
) 

Batu 64391001.60 

Junrejo 39126741.69 

Bumiaji 233314368.31 

Kota Batu 336832111.60 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 10 menunjukkan bahwa ketersediaan 
air terbesar terdapat di Kecamatan Bumiaji 
dengan total ketersediaan air sebesar 
233314368.31 m3. Sedangkan total ketersediaan 
air terendah terdapat di Kecamatan Junrejo 
dengan total ketersediaan air sebesar 
39126741.69 m3. 

 
4.4 Kebutuhan Air  

Kebutuhan air pada penelitian ini mencakup tiga 
pokok utama yaitu kebutuhan air domestik (penduduk), 
kebutuhan air industri, dan kebutuhan air irigasi. 
Kebutuhan air tersebut dirinci pada tiap-tiap kecamatan 
di Kota Batu. 

4.4.1 Kebutuhan Air Penduduk  
Kebutuhan air penduduk dihitung pada tiap 

Kecamatan di Kota Batu dengan mengacu pada 
standar kebutuhan air penduduk berdasarkan 
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jenis kota dan jumlah penduduk yang ditetapkan 
Direktorat Pengairan dan Irigasi. Perhitungan 
jumlah kebutuhan air penduduk di Kota Batu 
tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Sedangkan jumlah kebutuhan air penduduk tahun 
2012 pada tiap Kecamatan di Kota Batu 
ditunjukkan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Kebutuhan Air Penduduk di Kota 
Batu Dirinci Menurut Kecamatan 

Kecamatan 
Kebutuhan Air Penduduk 

(m3) 

Batu 3989547.54 

Junrejo 2122593.98 

Bumiaji 2480714.18 

Kota Batu 8592855.70 
Sumber: Hasil Perhitungan 

 
Tabel 11 menunujukkan bahwa kebutuhan 

air penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Batu, 
dengan total kebutuhan air penduduk sebesar 
3989547.54 m3. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
tingkat kepadatan penduduk berkorelasi positif 
terhadap kebutuhan air-nya atau dengan kata lain 
semakin banyak jumlah penduduk yang 
menempati suatu daerah, maka semakin besar 
kebutuhan air penduduk pada daerah tersebut.                              

4.4.2 Kebutuhan Air Industri 
Kebutuhan air industri dihitung pada tiap 

Kecamatan di Kota Batu dengan mengacu pada 
standar kebutuhan air industri berdasarkan jenis 
industri dan jumlah industri yang ditetapkan 
Direktorat Pengairan dan Irigasi. Perhitungan 
jumlah kebutuhan air industri di Kota Batu tahun 
2012 dapat dilihat pada Lampiran 5. Sedangkan 
jumlah kebutuhan air industri tahun 2012 pada tiap 
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Kecamatan di Kota Batu ditunjukkan pada Tabel 
12. 

Tabel 12. Kebutuhan Air Industri di Kota Batu 
Dirinci Menurut Kecamatan 

Kecamatan 
Kebutuhan Air Industri 

(m3) 

Batu 572539.00 

Junrejo 493096.75 

Bumiaji 509448.75 

Kota Batu 1575084.50 
Sumber: Hasil Perhitungan 

Tabel 12 menunjukkan bahwa kebutuhan 
air industri di Kota Batu tertinggi adalah pada 
Kecamatan Batu dengan total kebutuhan air 
industri sebesar 572539.00 m3. Sedangkan paling 
rendah pada Kecamatan Junrejo dengan total 
kebutuhan air industri sebesar 493096.75 m3. 
Kebutuhan air industri dipengaruhi oleh jumlah 
industri pada daerah / wilayah tersebut, yang 
mana jumlah industri pada daerah tersebut 
berkorelasi positif akan kebutuhan air industri-nya. 

4.4.3 Kebutuhan Air Irigasi 
Kebutuhan air irigasi dihitung pada tiap 

Kecamatan di Kota Batu dengan mengacu pada 
data pertanian yang diperoleh dari badan statistik 
Kota Batu. Perhitungan kebutuhan air irigasi pada 
penelitian ini dibatasi dengan hanya 
memperhitungkan beberapa tanaman saja 
(tanaman yang menjadi komoditi mayoritas di Kota 
Batu). Tanaman mayoritas yang dipilih 
dikelompokkan berdasarkan lahan / tempat 
tumbuh tanaman tersebut. Tanaman yang dipilih 
untuk dihitung kebutuhan air-nya pada lahan 
sawah adalah tanaman padi, sedangkan pada 
lahan pekarangan dipilih tanaman apel. Untuk 
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lahan yang berupa kebun / tegal dipilih 3 tanaman 
utama yaitu kubis, kentang, dan tomat. 
Perhitungan jumlah kebutuhan air irigasi di Kota 
Batu tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Sedangkan jumlah kebutuhan air irigasi tahun 
2012 pada tiap Kecamatan di Kota Batu 
ditunjukkan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Kebutuhan Air Irigasi di Kota Batu 
Dirinci Menurut Kecamatan 

Kecamatan Kebutuhan Air Irigasi 
(m

3
) 

Batu 14584819.35 

Junrejo 14655525.57 

Bumiaji 21659745.35 

Kota Batu 50900090.27 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 13 menunjukkan bahwa kebutuhan 
air irigasi di Kota Batu tertinggi adalah pada 
Kecamatan Bumiaji dengan total kebutuhan air 
irigasi sebesar 21659745.35 m3. Sedangkan 
paling rendah pada Kecamatan Batu dengan total 
kebutuhan air industri sebesar 14584819.35 m3. 

4.4.4 Kebutuhan Air Total 
Kebutuhan air total pada penelitian ini 

mengacu pada kebutuhan air domestik 
(penduduk), kebutuhan air industri, dan kebutuhan 
air irigasi. Dimana kebutuhan air tersebut dirinci 
menurut Kecamatan di Kota Batu. Kebutuhan air 
total di Kota Batu pada tahun 2012 dirinci menurut 
Kecamatan ditunjukkan pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Kebutuhan Air Total di Kota Batu 
Tahun 2012 Dirinci Menurut 
Kecamatan 

Kecamatan 
 

Kebutuhan Air 
Total (m3) 

Batu 19146905.89 

Junrejo 17271216.30 

Bumiaji 24649908.28 

Kota Batu 61068030.47 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Tabel 14 menunjukkan bahwa kebutuhan 
air total terbesar di Kota Batu berurut-urut terdapat 
di Kecamatan Bumiaji, Batu, dan Junrejo dengan 
nilai 24649908.28 m3, 19146905.89 m3, dan 
17271216.30 m3. Kebutuhan air di tiap Kecamatan 
Kota Batu paling utama adalah pada sektor 
pemanfaatan air untuk irigasi pertanian. 

 

4.5 Neraca Air 
 Neraca air merupakan perimbangan antara 

masukan (input) dan keluaran (output) air di suatu 
tempat pada suatu periode tertentu. Sebagai keluaran 
dari analisis neraca air akan diperoleh informasi tingkat 
ketersediaan air, dimana terjadi nilai surplus (kelebihan) 
atau bernilai defisit (kekurangan). 

4.5.1 Neraca Air Kota Batu Tahun 2012 
Perhitungan neraca air Kota Batu 

didapatkan dari jumlah total ketersediaan air 
dikurangi jumlah kebutuhan air Kota Batu pada 
tahun 2012. Total ketersediaan air diperoleh dari 
perhitungan data curah hujan, sedangkan total 
kebutuhan air didapatkan dari hasil perhitugan 
kebutuhan air penduduk, kebutuhan air industri 
dan kebutuhan air irigasi pada tahun 2012. Hasil 
perhitungan neraca air Kota Batu tahun 2012 
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dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada 
Gambar 4. 

Gambar 4. Grafik Neraca Air Kota Batu Tahun 2012 

Gambar 4 menunjukkan bahwa Kecamatan 
Bumiaji memiliki surplus nilai ketersediaan air 
paling tinggi dengan total 275764081.13 m3. 
Sedangkan nilai surplus ketersediaan air terendah 
terdapat di Kecamatan Junrejo dengan nilai 
21855525.39 m3. Perhitungan neraca air Kota 
Batu Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 7.  

4.5.2 Neraca Air Kota Batu Tahun 2032 
Prediksi perhitungan neraca air Kota Batu 

tahun 2032 didapatkan dari jumlah total 
ketersediaan air dikurangi jumlah kebutuhan air 
Kota Batu pada tahun 2032. Prediksi yang 
dilakukan pada penelitian ini dibatasi hanya pada 
prediksi pertumbahan penduduk, yang selanjutnya 
dihitung kebutuhan air–nya. Sedangkan untuk 
ketersediaan air, kebutuhan air industri, dan 
kebutuhan air irigasi mengacu pada perhitungan 
tahun 2012. Total ketersediaan air diperoleh dari 
perhitungan data curah hujan, sedangkan total 
kebutuhan air didapatkan dari hasil perhitugan 
kebutuhan air penduduk, kebutuhan air industri 
dan kebutuhan air irigasi pada tahun 2012. Hasil 
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perhitungan neraca air Kota Batu tahun 2012 
dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

Gambar 5. Grafik Neraca Air Kota Batu Tahun 2032 

Gambar 5 menunjukkan bahwa Kecamatan 
Bumiaji memiliki surplus nilai ketersediaan air 
paling tinggi dengan total 207730432.81 m3. 
Sedangkan nilai surplus ketersediaan air terendah 
terdapat di Kecamatan Junrejo dengan nilai  
20881250.93 m3. Perhitungan neraca air Kota 
Batu Tahun 2032 dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

4.6 Status Daya Dukung Lingkungan Berbasis Neraca 
Air Kota Batu 

Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis 
neraca air (DDL-air) dinyatakan dengan surplus-defisit 
neraca air dan rasio supply / demand dengan mengacu 
pada penjelasan tinjauan pustaka yang tertera pada 
Tabel 1. 
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4.6.1 Status Daya Dukung Lingkungan Berbasis 
Neraca Air Kota Batu Tahun 2012 

Status DDL-air Kota Batu tahun 2012 
dirinci menurut Kecamatan menunjukkan bahwa 
kondisi status DDL-air pada Kecamatan Batu, 
Junrejo, dan Bumiaji dalam kondisi aman. Dari 
hasil perhitungan menunjukkan bahwa kondisi 
status DDL-air tiap Kecamatan di Kota Batu baik 
Kecamatan Kecamatan Batu, Junrejo, maupun 
Bumiaji memiliki nilai rasio supply / demand  > 2 , 
sehingga DDL-air berstatus aman (sustain). 
Perhitungan nilai rasio supply / demand  untuk 
penentuan status DDL-air tiap Kecamatan di Kota 
Batu disajikan pada Lampiran 9. Sedangkan peta 
status DDL-air tiap Kecamatan di Kota Batu 
disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Peta Status DDL-air Tiap Kecamatan di Kota Batu 

Tahun 2012 
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4.6.2 Status Daya Dukung Lingkungan Berbasis 
Neraca Air Kota Batu Tahun 2032 

Status DDL-air Kota Batu tahun 2032 
dirinci menurut Kecamatan menunjukkan bahwa 
kondisi status DDL-air pada Kecamatan Batu, 
Junrejo, dan Bumiaji dalam kondisi aman. Dari 
hasil perhitungan menunjukkan bahwa kondisi 
status DDL-air tiap Kecamatan di Kota Batu baik 
Kecamatan Kecamatan Batu, Junrejo, maupun 
Bumiaji memiliki nilai rasio supply / demand  > 2 , 
sehingga DDL-air berstatus aman (sustain). 
Namun demikian, pada tahun 2032 terjadi 
penurunan nilai rasio supply / demand jika 
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut 
dikarenakan oleh adanya peningkatan jumlah 
penduduk, yang mengakibatkan meningkatnya 
kebutuhan air penduduk pada tahun 2032 (nilai 
demand meningkat) Perhitungan nilai rasio supply 
/ demand  untuk penentuan status DDL-air tiap 
Kecamatan di Kota Batu disajikan pada Lampiran 
10. Sedangkan peta status DDL-air tiap 
Kecamatan di Kota Batu disajikan pada Gambar 
7. 
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Gambar 7. Peta Prediksi Status DDL-air Tiap Kecamatan di 

Kota Batu Tahun 2032 
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5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian mengenai Analisa Daya 

Dukung Lingkungan Berbasis Neraca Air di Kota Batu, 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Ketersediaan air total terbesar di Kota Batu di 

Kecamatan berurut-urut di Kecamatan Bumiaji, Batu, 
dan Junrejo yaitu sebesar 233314368.31, 
64391001.60, dan 39126741.69 m3. 

2. Kebutuhan air total terbesar di Kota Batu berurut-urut 
terdapat di Kecamatan Bumiaji, Batu, dan Junrejo 
dengan nilai 24649908.28 m3, 19146905.89 m3, dan 
17271216.30 m3.  

3. Penentuan status daya dukung lingkungan berbasis 
neraca air menggunakan penentuan surplus-defisit. 
Pada penentuan surplus-defisit didapatkan hasil 
surplus pada Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo 
dengan status aman hingga tahun 2032 sehingga 
ketersediaan air Kota Batu dapat mencukupi akan 
kebutuhan airnya. Terjadi peningkatan kuantitas 
kebutuhan air pada prediksi status daya dukung 
lingkungan berbasis neraca air di Kota Batu menurut 
rencana tata ruang wilayah tahun 2032 sebagai 
akibat peningkatan jumlah penduduk yang 
berkorelasi terhadap kebutuhan air domestik. 

 

 

 

 

 

V. 
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5.2 Saran 
Adapun yang dapat disarankan dari penelitian ini 

adalah : 
1. Penelitian analisa daya dukung lingkungan berbasis 

neraca air perlu dikembangkan pada wilayah 
administrasi Kecamatan di Kabupaten lainnya, agar 
dapat dijadikan bahan pembanding dengan wilayah 
administrasi kecamatan di Kota Batu. 

2. Penelitian analisa daya dukung lingkungan berbasis 
neraca air berikutnya diharapkan lebih cermat dan 
teliti dalam melakukan perhitungan dikarenakan 
proses perhitungan yang panjang 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan acuan untuk 
penelitian berikutnya. 
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