
 
 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah analisis kuantitatif karena dalam penelitian data 

yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Di samping itu 

peneliti akan mengacu pada teori-teori hidrologi dan daya dukung sumber daya air 

untuk menemukan masalah penelitian yang kemudian dianalisis, dalam melakukan 

analisis peneliti melakukan analisis deduktif untuk menjawab masalah penelitian. 

 

3.2. Ruang Lingkup 

3.2.1. Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bima NTB dengan peta administrasi dapat 

dilihat pada Gambar 2, memiliki luas wilayah sebesar 222,25 km2 yang terbagi 

dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat (luas 10,14 km2), 

Kecamatan Mpunda (luas 15,28 km2), Kecamatan Raba (luas 63,73 km2), 

Kecamatan Rasanae Timur (luas 64,07 km2) dan Kecamatan Asakota (luas 69,03 

km2). 

 

3.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan menganalisa tentang ketersediaan air berdasarkan 

koefisien limpasan dan kebutuhan air tahun 2016 serta akan memproyeksikan 

kebutuhan air tersebut sampai tahun 2026, dengan faktor penentu kebutuhan air 

adalah jumlah penduduk, jumlah ternak, luas sawah dan jumlah industri serta luas 

tambak untuk mengkaji sejauh mana kemampuan daya dukung lingkungan dari 

aspek sumber daya air di Kota Bima NTB. 

Tahapan selanjutnya adalah mengkaji upaya konservasi sumber daya air 

menggunakan metode studi literatur dan analisis deskriptif. Faktor-faktor yang 

menjadi landasan adalah faktor-faktor yang sudah didapatkan pada tahap 

sebelumnya berupa faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan 

air. 
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Gambar 2. Peta Administrasi Kota Bima 

 
(Sumber: Bappeda Kota Bima, 2016) 
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Gambar 3. Peta Rupa Bumi Kota Bima; Index 2007-412 

 
(Sumber: Bakosurtanal, 1998) 
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Gambar 4. Peta Rupa Bumi Kota Bima; Index 2007-421 

 
(Sumber: Bakosurtanal, 1998) 
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Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan di Kota Bima 
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Gambar 6. Peta Citra Satelit Kota Bima 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data Sumber Data 

Data Spasial  

- Peta batas administrasi Kota Bima Bappeda Kota Bima. 

Data Non Spasial  

- Jumlah penduduk BPS Kota Bima. 

- Curah hujan BPS Kota Bima; Stasiun Meteorologi 

Muhammad Salahuddin Bima. 

- Iklim BPS Kota Bima; Stasiun Meteorologi 

Muhammad Salahuddin Bima. 

- Luas wilayah BPS Kota Bima; Bappeda Kota Bima. 

- Luas guna lahan BPS Kota Bima; BPN Kota Bima; 

Bappeda Kota Bima. 

- Data komoditas pertanian BPS Kota Bima; Dinas Pertanian, 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kota 

Bima. 

- Data irigasi BPS Kota Bima; Dinas Pertanian, 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kota 

Bima; Dinas Pekerjaan Umum, 

Pertambangan dan Energi Kota Bima. 

- Jumlah ternak BPS Kota Bima; Dinas Pertanian, 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kota 

Bima. 

- Data perikanan BPS Kota Bima; Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Bima. 

- Jumlah industri. BPS Kota Bima; Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Bima. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sekunder dari beberapa instansi-intansi terkait seperti Bappeda Kota Bima, BPS 

Kota Bima, BPN Kota Bima, Stasiun Meteorologi Muhammad Salahuddin Bima, 

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, Dinas Pekerjaan 

Umum, Pertambangan dan Energi Kota Bima dan Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bima serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Data spasial dan data non spasial dianalisis menggunakan software komputer. 

Pengolahan data non spasial bertujuan untuk mengetahui ketersediaan air, 

menentukan kebutuhan air dan proyeksinya serta untuk mengetahui status daya 

dukung dan upaya konservasi sumber daya air di Kota Bima NTB. 

 

3.5.1. Ketersediaan Air 

Ketersediaan air dianalisis dengan metode koefisien limpasan yang 

dimodifikasi dari metode rasional berdasarkan persamaan dalam lampiran 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. Metode ini 

hanya menganalisis curah hujan yang menjadi air limpasan tanpa menghitung 

besaran curah hujan yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman 

(evapotranspirasi). Adapun persamaannya adalah sebagai berikut: 

 

𝐶 =  
∑(𝑐𝑖 𝑥 𝐴𝑖)

∑ 𝐴𝑖
    (1) 

𝑅 =  
∑ 𝑅𝑖

𝑚
   (2) 

𝑆𝐴 = 10 𝑥 𝐶 𝑥 𝑅 𝑥 𝐴   (3) 

 

keterangan: 

SA  =  Ketersediaan air (m3/tahun) 

C  =  Koefisien limpasan tertimbang 

Ci  =  Koefisien limpasan penggunaan lahan i (lihat Tabel 4) 
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Ai  =  Luas penggunaan lahan i (ha) 

R  =  Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 

Ri  =  Curah hujan tahunan pada stasiun i 

m  =  Jumlah stasiun pengamatan curah hujan 

A  =  Luas wilayah (ha) 

10  =  Faktor konversi dari mm.ha menjadi m3 

   

Tabel 4. Koefisien Limpasan 

No Deskripsi permukaan Ci 

1 Kota, jalan aspal, atap genteng 0,7-0,9 

2 Kawasan industri 0,5-0,9 

3 Pemukiman multi unit, pertokoan 0,6-0,7 

4 Kompleks perumahan 0,4-0,6 

5 Villa 0,3-0,5 

6 Taman, pemakaman 0,1-0,3 

7 Pekarangan tanah berat:    

a.  > 7 % 0,25-0,35 

b.  2 – 7% 0,18-0,22 

c.  < 2% 0,13-0,17 

8 Pekarangan tanah ringan:    

a.  > 7 % 0,15-0,2 

b.  2 – 7% 0,10-0,15 

c.  < 2% 0,05-0,10 

9 Lahan berat 0,4 

10 Padang rumput 0,35 

11 Lahan budidaya pertanian 0,3 

12 Hutan produksi 0,18 

Sumber: Lampiran Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 

 

3.5.2. Kebutuhan Air 

Kebutuhan air dianalisis berdasarkan persamaan yang tertuang dalam SNI 

6728.1:2015 sebagai berikut: 

a. Kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan indsutri (RKI) 

Kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri dihitung dengan 

menggunakan data statistik kependudukan. Hasil perhitungan kebutuhan air 

bersih dibandingkan dengan data pengambilan air baku oleh PDAM terkait. 
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- Kebutuhan air bersih rumah tangga (domestik) 

Kebutuhan air bersih rumah tangga adalah air yang diperlukan untuk 

rumah tangga yang diperoleh secara individu dari sumber air yang dibuat 

oleh masing-masing rumah tangga seperti sumur dangkal, perpipaan atau 

hidran umum atau dapat diperoleh dari layanan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) PDAM. 

Sumber air baku yang dipakai oleh PDAM terdiri dari air tanah, air 

permukaan atau gabungan dari keduanya. Pemakaian air yang 

dipergunakan dipengaruhi oleh jenis sumber air (sambungan ke rumah 

atau hidran umum), jenis pemakaian (toilet, mandi dll.), peralatan per 

rumah-tangga, penggunaan air di luar rumah (taman, cuci mobil dsb.) dan 

tingkat pendapatan. 

Kebutuhan air bersih rumah tangga, dinyatakan dalam satuan 

Liter/Orang/Hari (L/O/H), besar kebutuhan tergantung dari kategori kota 

berdasarkan jumlah penduduk, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5. Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Per Orang Per Hari 

Menurut Kategori Kota 

No. Kategori Kota 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Kebutuhan air 

bersih (L/O/H) 

1. Semi urban (ibu kota 

kecamatan/desa) 

3.000 – 20.000 60 – 90 

2. Kota kecil 20.000 – 100.000 90 – 110 

3. Kota sedang 100.000 – 500.000 100 -125 

4. Kota besar 500.000 – 1.000.000 120- 150 

5. Metropolitan > 1.000.000 150 - 200 

Sumber: SNI 6728.1:2015 

 

- Kebutuhan air perkotaan (komersial dan sosial) – non domestik 

Kebutuhan air perkotaan, yaitu untuk komersial dan sosial seperti toko, 

gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel, dan sebagainya diasumsikan 

antara 15% sampai dengan 30% dari total pemakaian air bersih rumah 
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tangga. Semakin besar dan padat penduduk akan cenderung lebih banyak 

memiliki daerah komersial dan sosial, sehingga kebutuhan airnya akan 

lebih tinggi. Dalam perencanaan studi kebutuhan air Indonesia untuk 

perkotaan diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan air bersih rumah 

tangga, dengan nilai konstan dari setiap tahapan perencanaan. Sehingga 

sampai proyeksi kebutuhan air untuk tahun 2029 nilainya sama sebesar 

30%. 

 

- Kebutuhan air industri 

Kebutuhan air industri umumnya relatif konstan terhadap waktu. Dengan 

meningkatnya industri, maka meningkat pula kebutuhan air industri. 

Survei kebutuhan air industri diperlukan untuk menentukan rata-rata 

penggunaan air pada berbagai jenis industri tertentu. Angka indeks ini 

kemudian dapat dikaitkan dengan ukuran besarnya industri tersebut 

misalnya melalui banyaknya produk yang dihasilkan atau banyaknya 

tenaga kerja. 

Perhitungan kebutuhan air industri dapat diperhitungkan berdasarkan atas 

jumlah karyawan, luas air industri dan jenis/tipe industri. 

 

b. Kebutuhan air irigasi 

Kebutuhan air irigasi ini meliputi pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan 

pertanian secara umum. Selain untuk memenuhi kebutuhan air di areal 

persawahan juga untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan peternakan 

dan perikanan. Kebutuhan air untuk irigasi diperkirakan dari perkalian antara 

luas lahan yang diairi dengan kebutuhannya persatuan luas. 

Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebutuhan 

untuk penyiapan air (IR), kebutuhan air konsumtif untuk tanaman (Etc), 

perkolasi (P), kebutuhan air untuk penggantian lapisan air (RW), curah hujan 

efektif (ER), efisiensi air irigasi (IE), dan luas lahan irigasi (A). Besarnya 

kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan persamaan sebagai berikut (SNI 

6728.1:2015): 
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IG =  
(Etc+IR+RW+P−ER)

IE
 x A  (4) 

 

keterangan: 

IG = Kebutuhan air irigasi (m3) 

Etc = Kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

IR = Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (mm/hari) 

RW = Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (mm/hari) 

P = Perkolasi (mm/hari) 

ER = Hujan efektif (mm/hari) 

IE = Efisiensi irigasi (%) 

A = Luas areal irigasi (m2) 

 

 Kebutuhan air konsumtif (Etc) 

Kebutuhan air untuk tanaman di lahan diartikan sebagai kebutuhan air 

konsumtif dengan memasukkan faktor koefisien tanaman (Kc). 

Persamaan umum yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

 

𝐸𝑡𝑐 =  𝐸𝑡𝑜 𝑥 𝐾𝑐   (5) 

 

keterangan: 

Etc = Kebutuhan air konsumtif (mm/hari) 

Eto = Evapotranspirasi (mm/hari) 

Kc = Koefisien tanaman (lihat Tabel 6) 

 

 Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (IR) 

Kebutuhan air untuk penyiapan lahan sangat menentukan kebutuhan 

maksimum air irigasi. Faktor - faktor penting yang menentukan besarnya 

kebutuhan air untuk penyiapan air adalah lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan penyiapan lahan dan jumlah 

air yang diperlukan untuk penyiapan lahan. 
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Kebutuhan air penyiapan lahan yang didasarkan pada lajuan air konstan 

dalam liter/detik selama periode penyiapan air dihitung dengan metode 

yang dikembangkan oleh van de Goor dan Zijlstra. 

 

IR = M [
ek

ek−1
]  (6) 

 

keterangan: 

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 (mm/hari) = E0 + p 

  P = Perkolasi (mm/hari) 

  E0 = Evaporasi air terbuka = 1,1 x Et0 (mm/hari) 

k  = M x (T/S) 

  T = Jangka waktu penyiapan air (hari)  

  S = Kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 

50 mm 

e = Koefisien (2,718281828) 

 

Perhitungan kebutuhan air untuk penyiapan air digunakan T = 30 hari 

dan S = 250 mm, ini sudah termasuk banyaknya air untuk penggenangan 

setelah transplantasi, yaitu sebesar 50 mm serta kebutuhan untuk 

persemaian. 

 

 Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (RW) 

Penggantian lapisan air dilakukan dua kali, masing-masing ketebalan 50 

mm (atau 3,3 mm/hari selama ½ bulan) selama sebulan dan dua bulan 

setelah transplantasi. 
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 Perkolasi (P) 

Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat tanah daerah tinjauan yang 

dipengaruhi oleh karakteristik geomorfologis dan pola pemanfaatan 

lahannya. Pada tanah lempung berat dengan pengolahan yang baik, laju 

perkolasi dapat mencapai 1-3 mm/hari. Untuk jenis tanah pasir, laju 

perkolasi dapat mencapai 4-6 mm/hari. 

 

 Hujan efektif (ER) 

Curah hujan efektif dihitung dengan menggunakan pendekatan 

intersepsi. Intersepsi (IC) ialah jumlah air hujan yang tertahan atau tidak 

sampai ke tanah (zona perakaran tanaman) dan selanjutnya dianggap 

hilang. Persamaannya adalah: 

 

IC = 0,5e0,48(hujant)0,84 x 0,93242 (7) 

 

keterangan: 

IC = Intersepsi (mm) 

 

Untuk tanaman palawija intersepsi akan tergantung pada penutup 

arealnya. Besarnya diperkirakan setengah dari rerata intersepsi tanaman 

padi. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

IC = 0,25e0,48(hujant)0,84 x 0,93242 (8) 

keterangan: 

IC = Intersepsi (mm) 

 

Hujan efektif dasar adalah curah hujan netto yang jatuh di petak sawah 

setelah mengalami intersepsi dan penguapan sebelum mencapai 

permukaan lahan. Rumusan untuk besaran ini adalah sebagai berikut: 

ER(t) = hujan(t) – IC(t), dengan ketentuan hujan(t) ≥ IC(t) 

ER(t) = 0, dengan ketentuan hujan(t) ≤ IC(t) 
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keterangan: 

ER(t)  = Hujan efektif dasar tiap satuan waktu (mm) 

hujan(t)  = Tebal hujan (mm) 

IC(t)  = Kapasitas intersepsi tiap satuan waktu (mm) 

 

 Efisiensi irigasi (IE) 

Efisiensi irigasi merupakan indikator utama dari unjuk kerja suatu sistem 

jaringan irigasi. Efisiensi irigasi didasarkan asumsi sebagian dari jumlah 

air yang diambil akan hilang, baik di saluran maupun di petak sawah. 

Besaran efisiensi irigasi berkisar antara 65% sampai 79% (Standar 

Perencanaan Irigasi KP-03).  

 

 Luas areal irigasi (A) 

Proyeksi luas areal irigasi dapat diperkirakan dengan cara 

mempertimbangkan potensi daerah irigasi yang masih dapat 

dikembangkan, ketersediaan airnya dan perkembangan jumlah 

penduduk. 

 

Tabel 6. Koefisien Tanaman 

Tanaman Kc Tanaman Kc 

Apokat 0,66-0,75 Kentang 0,25-0,40 

Pisang 0,90-1,05 Padi 0,45-0,65 

Buncis 0,20-0,25 Serat 0,25-0,40 

Coklat 0,95-1,10 Sorghum 0,30-0,45 

Kopi 0,95-1,10 Kedelai 0,30-0,45 

Kapas 0,50-0,65 Bit gula 0,50-0,65 

Kurma 0,85-1,10 Tebu 1,05-1,20 

Rami 0,55-0,70 Tembakau 0,30-0,35 

Biji-bijian 0,25-0,30 Tomat 0,30-0,45 

Jagung 0,30-0,45 Sayuran 0,15-0,30 

Sumber: Triatmodjo, 2008  
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c. Kebutuhan air peternakan 

Perhitungan kebutuhan air rata-rata untuk peternakan tergantung pada 

populasi/jumlah ternak dan jenis ternak. Secara umum kebutuhan air untuk 

ternak dapat diestimasikan dengan cara mengalikan jumlah ternak dengan 

tingkat kebutuhan air berdasarkan persamaan yang tertuang dalam SNI 

6728.1:2015 sebagai berikut:  

 

QE =  (q(1) x P(1) + q(2) x P(2) +  q(3) x P(3)) (9) 

 

keterangan: 

Qe = Kebutuhan air untuk ternak (liter/hari) 

q(1) = Kebutuhan air untuk sapi, kerbau dan kuda (liter/ekor/hari) 

q(2) = Kebutuhan air untuk kambing dan domba (liter/ekor/hari) 

q(3) = Kebutuhan air untuk unggas (liter/ekor/hari) 

P(1) = Jumlah sapi, kerbau dan kuda (ekor) 

P(2) = Jumlah kambing dan domba (ekor) 

P(3) = Jumlah unggas (ekor) 

 

Tabel 7. Kebutuhan Air untuk Ternak 

Jenis Ternak Konsumsi Air (liter/ekor/hari) 

1. Sapi/Kerbau  40 

2. Domba/Kambing 5 

3. Babi 6 

4. Unggas 0,6 

Sumber : SNI 6728.1:2015 

 

d. Kebutuhan air perikanan 

Kebutuhan air untuk perikanan diperkirakan berdasarkan luas kolam, tipe 

kolam serta kedalaman air yang diperlukan. Kebutuhan ini meliputi 

kebutuhan untuk mengisi kolam pada saat awal tanam dan penggantian air. 

Persamaan yang digunakan adalah (SNI 6728.1:2015): 
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Qfp =  
q(fp)

1.000
 x A(fp) x 10.000 (10) 

 

keterangan: 

Qfp = Kebutuhan air untuk perikanan (m3/hari) 

q(fp) = Kebutuhan air untuk pembilasan (l/hari/ha) 

A(fp) = Luas kolam ikan (ha) 

 

3.5.3. Penentuan Status Daya Dukung Air 

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air 

dan kebutuhan air sebagaimana disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kriteria Penentuan Status Daya Dukung Air (DDA) 

Kriteria Status DDA 

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: Rustiadi et.al (2010) 

 

3.5.4. Proyeksi Penduduk 

Perhitungan proyeksi penduduk digunakan untuk mengetahui proyeksi 

kebutuhan air untuk 10 tahun ke depan. Sebelum memilih metode proyeksi 

penduduk yang tepat, perlu dilakukan uji formulasi terhadap metode proyeksi 

penduduk yang ada. Metode/formulasi dalam penghitungan proyeksi penduduk 

adalah formula regresi linier (least square), regresi algoritma, regresi powel, 

aritmatika (eksponensial) dan geometrik atau bunga berganda (Purba, n.d.). 

Metode uji yang akan digunakan adalah uji korelasi (r) dan standar deviasi 

(SD). Di mana uji korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 

yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Uji korelasi dapat bernilai positif atau 
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negatif. Sedangkan uji standar deviasi untuk mengetahui simpangan baku yang 

terjadi dari data yang akan diukur. Formulasi yang akan dipilih yaitu yang memiliki 

nilai standar deviasi paling kecil dan nilai uji korelasi yang mendekati satu. 

Setelah dilakukan uji formulasi terhadap metode perhitungan proyeksi 

penduduk, didapatkan metode yang tepat dalam perhitungan proyeksi penduduk di 

Kota Bima berdasarkan data penduduk tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 

adalah metode regresi linier dengan nilai standar deviasi sebesar 2.062 dan nilai 

korelasi sebesar 0,96 (lihat Lampiran III). Persamaan regresi linier sebagai berikut: 

 

𝑌 =  a + bX   (11) 

 

keterangan: 

Y = Populasi pada tahun ke x setelah tahun dasar 

X = Tahun dihitung dari tahun dasar 

a    = Konstanta = 
(∑ 𝑌𝑖)(∑ 𝑋𝑖

2)−(∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖)

𝑛(∑ 𝑋𝑖
2)−(∑ 𝑋𝑖)2  

b = Koefisien regresi = 
𝑛(∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖)−(∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

𝑛(∑ 𝑋𝑖
2)−(∑ 𝑋𝑖)2  

n = Jumlah data 

 

3.5.5.Upaya Konservasi Sumber Daya Air 

Kajian upaya konservasi sumber daya air di Kota Bima menggunakan metode 

studi literatur dan analisis deskriptif. Faktor-faktor yang menjadi landasan adalah 

faktor-faktor yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya berupa faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Bima. 

 

3.5.6. Uji Statistik 

Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi, pertama uji 

normalitas dengan metode Shapiro-Wilk untuk mengetahui sejauh mana data yang 

diperoleh telah terdistribusi normal. Kedua uji asumsi homogenitas dengan metode 

Bartlett untuk mengetahui sebaran data berasal dari populasi yang homogen atau 



57 
 

 
 

tidak. Ketiga uji korelasi dengan metode Pearson (Product Moment) dilakukan 

untuk mengetahui seberapa dekat relasi atau hubungan yang terjadi antar variabel. 

 

3.6.  Kerangka Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penduduk di Kota Bima 

yang terus terjadi dan perubahan tata guna lahan menjadi lahan pemukiman. 

Kondisi tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya 

air tidak hanya untuk kebutuhan domestik tapi juga untuk kebutuhan non domestik 

dan kebutuhan-kebutuhan lainnya serta akan memberikan dampak pada proses 

penyerapan air oleh tanah akibat alih fungsi lahan. Langkah awal yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu menganalisis ketersediaan air, kemudian menganalisis besaran 

kebutuhan air di Kota Bima, setelah itu dilakukan analisis proyeksi penduduk untuk 

mengetahui kebutuhan air pada kurun waktu 10 tahun ke depan. 

Perbandingan antara hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air ini akan 

diperoleh gambaran tentang status daya dukung lingkungan aspek sumber daya air 

di Kota Bima, selanjutnya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan dan kebutuhan air akan dilakukan kajian tentang upaya konservasi 

sumber daya air di Kota Bima dengan menggunakan metode studi literatur dan 

analisis deskriptif. Adapun kajian pustaka yang digunakan sebagai pendukung dari 

analisis ini yaitu pustaka tentang siklus hidrologi, sumber daya air, Daerah Aliran 

Sungai (DAS), Daya Dukung Lingkungan, analisis ketersediaan air dan analisis 

kebutuhan air, proyeksi penduduk, analisis kuantitatif serta pustaka tentang 

konservasi sumber daya air. 

Persamaan yang digunakan dalam penentuan ketersediaan air mengacu pada 

Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 karena dalam peraturan tersebut telah jelas 

mengatur tentang perhitungan ketersediaan air dengan menggunakan metode 

koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional, sedangkan perhitungan 

kebutuhan air walaupun telah diatur dalam Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 

namun dalam peraturan tersebut penentuan total kebutuhan air hanya berdasarkan 

pada jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak, hal 

tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena faktor penentu kebutuhan air yang 
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digunakan dalam penelitian ini tidak hanya jumlah penduduk tetapi juga jumlah 

ternak, luas sawah dan jumlah industri serta luas tambak. Sehingga persamaan 

untuk penentuan kebutuhan air sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini 

mengacu pada persamaan seperti yang tertuang dalam SNI 6728.1:2015, kemudian 

perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode regresi linier. Analisis-

analisis tersebut didukung oleh data-data seperti data curah hujan, jumlah 

penduduk, luas wilayah, luas guna lahan, jumlah ternak dan jumlah industri serta 

data perikanan. 

 

 

Gambar 7. Kerangka Penelitian 

 


