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BAB II 

LITERATUR KAJIAN PEMENUHAN AIR BERSIH DAN METODE 

PENELITIAN 

 

2.1 Siklus Hidrologi 

 Air merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai 

karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air secara alami 

mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. 

Air mengalir di atas permukaan tanah namun air juga mengalir di dalam tanah. 

Persediaan air segar di dunia hampir seluruhnya didapatkan dalam bentuk hujan 

sebagai hasil dari penguapan air laut. Jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti suatu 

aliran yang dinamakan siklus hidrologi. 

 

Sumber: Sutrisno, 2006 

Gambar 2. 1 

Siklus Hidrologi 

 Menurut Sutrisno (2006) dengan adanya penyinaran matahari, maka semua 

air yang ada di permukaan bumi akan menguap dan membentuk uap air. Karena 

adanya angin, maka uap air ini akan bersatu dan berada di tempat yang tinggi dan 
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sering dikenal dengan nama awan. Oleh angin, awan ini akan terbawa makin lama 

makin tinggi di mana temperatur di atas makin rendah, yang menyebabkan titik-titik 

air dan jatuh ke bumi sebagai hujan. Air hujan ini sebagian mengalir ke dalam tanah, 

jika menjumpai lapisan rapat air, maka peresapan akan berkurang, dan sebagian air 

akan mengalir di atas lapisan rapat air ini. Jika air ini ke luar pada permukaan bumi, 

maka air ini akan disebut mata air. Air permukaan yang mengalir di permukaan bumi, 

umumnya berbentuk sungai-sungai dan jika melalui suatu tempat rendah (cekung) 

maka air akan berkumpul, membentuk suatu danau atau telaga. Tetapi banyak di 

antaranya yang mengalir ke laut kembali dan kemudian akan mengikuti siklus hidrologi 

ini. 

2.2 Definisi Air Bersih 

 Air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak 

terlebih dahulu. Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi 

persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Apabila diminum kualitas air 

tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan (Permenkes RI No. 

416/Menkes/Per/IX/1990 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air). Air bersih 

adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari 

kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat 

mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk 

hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan 

(Dwijosaputro, 1981). 

2.3 Sumber Air Bersih 

 Sumber air adalah tempat atau wadah air buatan yang terdapat pada, di atas, 

ataupun dibawah permukaan tanah (UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air). 

Sumber air bermacam-macam, terdapat dua sumber air yang sering digunakan, yakni 

sumber air permukaan dan sumber air tanah. Berikut merupakan penjelasan dari 

masing-masing sumber: 

a. Air Permukaan 

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir dipermukaan bumi. Air 

permukaan akan mendapat pengotoran pada pengalirannya, misalnya lumpur, 
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batang-batang kayu, dan sebagainya. Terdapat dua kelompok air permukaan 

yakni, air sungai dan air danau. 

b. Air Tanah  

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah (UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air). 

Keberadaan air tanah sangat tergantung pada besarnya curah hujan dan 

besarnya air yang dapat meresap ke dalam tanah. Faktor lain yang mempengaruhi 

kondisi litologi (batuan) dan geologi setempat.  

Menurut (Sutrisno, 2006) air tanah terbagi atas: 

1. Air Tanah Dangkal 

Terjadi karena daya proses peresapan air permukaan tanah. Lumpur akan 

tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan 

jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam terlarut) 

karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu 

untuk masing-masing lapisan tanah. Lapis tanah disini berfungsi sebagai 

penyaring. Air tanah dangkal ini dapat pada kedalaman 15,00 m. Sebagai 

sumur air minum, air tanah dangkal ditinjau dari segi kualitas agak baik. 

Kuantitas kurang cukup dan tergantung pada musim. 

2. Air Tanah Dalam 

Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah 

dalam, tak semudah pada air tanah dangkal. Kualitas air tanah dalam pada 

umumnya lebih baik dari air dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna 

dan bebas dari bakteri. 

3. Mata Air 

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan 

tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh 

musim dan kualitas/kuantitasnya sama dengan keadaan alam. 

2.5 Penyediaan Air Bersih 

Sistem penyediaan air bersih terbagi berdasarkan metode penyediaan, 

distribusi penyediaan, dan persyaratan utama air bersih. 
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2.5.1 Metode Penyediaan Air Bersih 

Menurut Chatib (1996) dalam Sumiyarsono (2010) metode penyediaan air 

bersih dibedakan menjadi dua sistem, yakni: 

a. Sistem penyediaan air bersih individual  

Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air 

bersih untuk penggunaan individual atau pelayanan terbatas. Sumber air yang 

digunakan umumnya berasal dari air tanah. Hal ini disebabkan air tanah 

memiliki kualitas yang relatif baik dibanding sumber lainnya. Sistem 

penyediaan ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan distribusi. 

Kecuali pada penyediaan air bersih yang dibangun oleh pengembang untuk 

melayani suatu lingkungan perumahan yang dibangunnya. Berdasarkan 

uraian tersebut, yang termasuk dalam sistem ini adalah sumur gali, pompa 

tangan dan sumur bor (untuk pelayanan suatu lingkungan perumahan 

tertentu). 

b. Sistem penyediaan air bersih komunitas 

Sistem penyediaan air bersih komunitas atau perkotaan adalah suatu 

sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan 

untuk pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk keperluan rumah tangga 

(domestik), sosial maupun industri. Pada umumnya sistem ini merupakan 

sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan kompleks, baik dilihat dari teknis 

maupun sifat pelayanannya. Sumber air yang digunakan umumnya air sungai 

atau danau yang memiliki kuantitas cukup besar. Sistem ini juga dapat 

mempergunakan beberapa macam sumber sekaligus dalam satu sistem 

sesuai kebutuhannya. 

2.5.2 Distribusi Penyediaan Air Bersih 

Sistem pengaliran dalam sistem distribusi air bersih menurut Purnamasari 

(2015) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Sistem Gravitasi 

Sistem pengaliran dengan gravitasi dilakukan dengan memanfaatkan beda 

tinggi muka tanah, dalam hal ini jika daerah pelayanan terletak lebih rendah dari 

sumber air atau reservoir. Untuk daerah pelayanan yang mempunyai beda tinggi 
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yang besar untuk pengaliran kita dapat memanfaatkan energi yang ada pada 

perbedaan elevasi tersebut tidak perlu pemompaan. 

2. Sistem Pemompaan 

Sistem pengaliran dengan pemompaan digunakan di daerah yang tidak 

mempunyai beda tinggi yang cukup besar dan relatif datar. Perlu diperhitungkan 

besarnya tekanan pada sistem untuk mendapatkan sistem pemompaan yang 

optimal, sehingga tidak terjadi kekurangan tekanan yang dapat mengganggu 

sistem pengaliran, atau kelebihan tekanan yang dapat mengakibatkan 

pemborosan energi, dan kerusakan pipa. 

3. Sistem Kombinasi 

Sistem ini merupakan sistem gabungan dari sistem gravitasi dan sistem 

pemompaan. Pada sistem kombinasi ini, air yang didistribusikan dikumpulkan 

terlebih dahulu dalam reservoir pada saat permintaan air menurun. Jika 

permintaan air meningkat maka air akan dialirkan melalui sistem gravitasi maupun 

sistem pemompaan. 

2.5.4 Syarat-syarat Air Bersih 

 Terdapat beberapa persyaratan air bersih menurut Wartini, dkk (2015) meliputi 

persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas: 

A.  Persyaratan Kualitas  

Persyaratan kualitas menggambarkan mutu atau kualitas dari air bersih. 

Persyaratan berdasarkan Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990 meliputi 

persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan bakteriologis, dan persyaratan 

radioaktifitas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Persyaratan Fisik 

Secara fisik air harus jernih, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. 

Selain itu juga suhu air bersih sebaiknya sama dengan suhu udara atau kurang 

lebih 250C, dan apabila terjadi perbedaan maka batas yang diperbolehkan 

adalah 250C ± 30C. Menurut Sutrisno (2006) persyaratan fisik dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut: 

 Warna 

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna 

berarti mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. 
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 Bau dan Rasa 

Bau dan rasa biasanya terjadi bersama-sama dan biasanya 

disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-

tipe tertentu organisme mikroskopik. Standar persyaratan air minum 

yang menyangkut bau dan rasa ini baik yang ditetapkan oleh WHO 

maupun U.S Public Health Service menyatakan bahwa dalam air 

minum tidak boleh terdapat bau dan rasa yang diinginkan. 

 Kekeruhan 

Air dikatakan keruh, apabila air tersebut mengandung begitu banyak 

partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa 

yang berlumpur dan kotor. Menurut Sawyer, dkk dalam Sutrisno (2006) 

dikatakan bahwa kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus 

dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi umum.  

2. Persyaratan Kimiawi 

Air bersih tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah yang 

melampaui batas. Beberapa persyaratan kimia antara lain pH yang 

diperbolehkan berkisar antara 6,5-8,5, total solid, zat organik, CO2 agresif, 

kesadahan, kalsium (Ca), besi (Fe), mangan (Mn), tembaga (Cu), seng (Zn), 

chloride (Cl), nitrit, flourida (F), serta logam berat.  

3. Persyaratan Bakteriologis 

Air bersih tidak boleh mengandung kuman pathogen dan parasitik yang 

mengganggu kesehatan. Persyaratan bakteriologis ini ditandai dengan tidak 

adanya bakteri E. Coli dalam air. 

4. Persyaratan Radioaktifitas 

Persyaratan radioaktifitas mensyaratkan bahwa air bersih tidak boleh 

mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung 

radioaktif, seperti sinar alfa, beta dan gamma. 

B.  Persyaratan Kuantitas 

 Persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari 

banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang 

akan dilayani. Persyaratan kuantitas juga dapat ditinjau dari standar debit air bersih 
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yang dialirkan ke konsumen sesuai dengan jumlah kebutuhan air bersih. Kebutuhan 

air bersih masyarakat bervariasi, tergantung pada letak geografis, kebudayaan, 

tingkat ekonomi, dan skala perkotaan tempat tinggalnya. 

C.  Persyaratan Kontinuitas 

Air baku untuk air bersih harus dapat diambil terus menerus dengan fluktuasi 

debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. 

Kontinuitas juga dapat diartikan bahwa air bersih harus tersedia 24 jam per hari, atau 

setiap diperlukan, kebutuhan air tersedia. Akan tetapi kondisi ideal tersebut hampir 

tidak dapat dipenuhi pada setiap wilayah di Indonesia, sehingga untuk menentukan 

tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas 

konsumen terhadap prioritas pemakaian air. Prioritas pemakaian air yaitu maksimal 

selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu pada pukul 

06.00-18.00.  

Kontinuitas aliran sangat penting ditinjau dari dua aspek. Pertama adalah 

kebutuhan konsumen. Sebagian besar konsumen memerlukan air untuk kehidupan 

dan pekerjaannya, dalam jumlah yang tidak ditentukan. Karena itu, diperlukan pada 

waktu yang tidak ditentukan. Maka, diperlukan reservoir pelayanan dan fasilitas energi 

yang siap setiap saat. Sistem jaringan perpipaan didesain untuk membawa suatu 

kecepatan aliran tertentu. Kecepatan dalam pipa tidak boleh melebihi 0,6-1,2 m/dt. 

Ukuran pipa harus tidak melebihi dimensi yang diperlukan dan juga tekanan dalam 

sistem harus tercukupi. Dengan analisis jaringan pipa distribusi, dapat ditentukan 

dimensi ukuran pipa yang diperlukan sesuai dengan tekanan minimum yang 

diperbolehkan agar kuantitas aliran terpenuhi. 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Air 

 Penggunaan air bersih pada suatu kawasan tidak akan pernah sama persis 

dengan kawasan lainnya akibat dari karakteristik yang dimiliki oleh kawasan yang 

bersangkutan. Menurut Linsley (1996) karakteristik pemakaian air sangat dipengaruhi 

oleh: 

a. Iklim 

Pola pemakaian air kegiatan rumah tangga seperti mandi, mencuci, menyiram 

tanaman, pengatur udara dan kegiatan lainnya akan lebih besar untuk daerah 



15 
 

yang memiliki iklim hangat dan kering daripada daerah yang memiliki iklim 

lembab. 

b. Ciri-ciri penduduk 

Kesejahteraan penduduk dapat memacu laju permintaan terhadap air bersih, 

semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk semakin tinggi tingkat 

konsumsi air yang digunakan. 

c. Masalah lingkungan hidup 

Menurut Linsley (1955) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap pemakaian air yang bermanfaat dan terkendali, merupakan suatu 

langkah yang telah mendorong penciptaan alat-alat rumah tangga yang lebih 

hemat terhadap air sehingga pemakaian air yang lebih besar dapat dikurangi. 

d. Industri dan Perdagangan 

Semakin banyak kegiatan industri dan perdagangan kebutuhan jumlah air 

semakin berat untuk mendukung kegiatan tersebut. 

e. Iuran Atas Air dan Meteran 

Apabila air mahal maka orang akan menghindari untuk pemakaian air yang 

banyak, begitu juga dengan industri akan mendorong pengembangan 

teknologi yang berbasis pada teknologi hemat air.  

f. Ukuran Kota 

Semakin besar ukuran kota maka jumlah penduduknya semakin bertumbuh 

banyak, kegiatan industri dan perdagangan lebih banyak serta jaringan limbah 

yang lebih komplek dan kemungkinan berakibat terjadinya pemborosan air 

yang lebih besar. 

2.7 Pengelolaan Air Bersih 

Pengelolaan adalah suatu bagian dari kegiatan manajemen. Oleh karena itu 

wajar jika terlebih dahulu perlu dikenali substansi yang akan dikelola baik bentuk, sifat 

maupun filisofi yang terkandung didalamnya. Air dapat menjadi bagian penting dari 

sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber 

daya lainnya. Air yang merupakan bagian dari sumber daya alam juga sebagai bagian 

dari ekosistem secara keseluruhan.  
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 Menurut Samidjo (2014) terdapat tiga aspek dalam pengelolaan sumber daya 

air yang tidak boleh dilupakan yakni aspek pemanfaatan, aspek pelestarian, dan 

aspek perlindungan. 

a). Aspek Pemanfaatan 

Kebanyakan inilah yang langsung terlintas dalam pikiran manusia jika 

berhubungan dengan air. Baru setelah terjadi ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar atas aspek yang 

lain. 

b). Aspek Pelestarian 

Agar pemanfaatan bisa berkelanjutan maka air perlu dijaga 

kelestariannya, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah 

tangkapan hujan dihulu maupun daerah pedataran merupakan salah satu 

bagian dari pengelolaan, sehingga perbedaan debit air musim kemarau 

dan musim hujan tidak besar. Demikian pula menjaga air dari pencemaran 

limbah. 

c). Aspek Perlindungan 

Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya 

rusak fisik maupun kimiawi. Badan air (sungai, saluran, dsb) terbiasa 

menjadi tempat pembuangan barang tak terpakai, baik berupa cair (limbah 

rumah tangga dan industri), maupun benda padat berupa sampah dan 

terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia, 

binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan 

sumberdaya air tidak boleh dijadikan pengendalian terhadap daya rusak 

yang berupa banjir maupun pencemaran. 

 Dalam pengelolaan sumber daya air, ketiga aspek penting tersebut harus 

menjadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Salah satu aspek 

saja terlupakan akan mengakibatkan tidak lestarinya pemanfaatan air dan bahkan 

akan membawa akibat buruk. Jika kita kurang benar dalam mengelola sumber daya 

air, tidak saat ini kita akan menerima akibat, tetapi juga generasi mendatang. 

Menurut KepMenKes No. 907/MEN/KES/SK/VII/2002, bahwa setiap pengelola 

sumber daya air diwajibkan melakukan pengelolaan dan pengawasan sumber mata 

air, dengan cara: 
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1. Menjamin air yang diproduksi memenuhi syarat-syarat kesehatan, dengan 

melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air yang diproduksi 

melalui 

a. Pemeriksaan instalasi pengolahan air 

b. Pemeriksaan pada jaringan sistem distribusi 

c. Pemeriksaan pada jaringan pipa sambungan ke konsumen 

2. Melakukan pengamanan terhadap sumber daya air baku yang dikelola dari 

segala bentuk pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengolah data kuesioner yang 

diberikan kepada responden untuk mengetahui pemenuhan air bersih di Desa 

Merdikorejo menjadi informasi yang terukur. Selanjutnya informasi terkait dengan 

pemenuhan air bersih akan diolah dan disampaikan secara deskriptif guna 

memberikan gambaran obyektif mengenai pemenuhan air bersih tersebut.  

2.6 Tahap Penelitian  

 Tahap penelitian yang akan dilakukan terbagu menjadi 4 tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data teknik analisis. Berikut 

penjelasan dari masing-masing tahapan yang dilakukan: 

2.6.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan diperlukan untuk mempersiapkan data awal sebelum 

melakukan penelitian. Tahap ini berupa: 

1. Mengidentifikasi awal pemenuhan air bersih di Desa Merdikorejo 

2. Mengkaji hasil identifikasi awal dengan literatur serta teori yang digunakan. 

2.6.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan proyek akhir, teknik pengumpulan data menjadi faktor 

utama keberhasilan suatu penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini terdapat 

dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu tentang sistem pengelolaan air bersih. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. 

Pengumpulan data primer yang akan dilakukan dalam penelitian kajian 

pengelolaan air berssih program sumur gravitasi di Desa Merdikorejo terdiri 

dari kuesioner, wawancara, dan observasi.  

a. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pada 

penelitian ini penyebaran kuesioner bertujuan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan proyek akhir ini. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random sampling, 

dimana sampel semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Teknik sampling ini digunakan bila anggota populasi dianggap 

homogen. Hal ini merupakan landasan pemilihan teknik sampling dengan 

sampel acak. Berikut merupakan perhitungan responden untuk kuesioner 

penduduk Desa Merdikorejo; 

𝑛 =
N × Z2. 0,25

(𝑁 − 1)𝑑2 + (𝑍2 × 0,25)
 

Keterangan: 

n : besar sampel yang diisyaratkan 

N : jumlah populasi total (masyarakat Desa Merdikorejo) 

d : tingkat presisi/reabilitas (10%=0,1) 

Z : nilai Z pada tabel d = 0,1 yaitu 1,6449 

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

𝑛 =
6.326. (1.645²). 0,5(1 − 0,5)

6.326. (0,12) + (1.6452)0,5(1 − 0,5)
= 67 

Berdasarkan perhitungan di atas di dapatkan jumlah sampel sebanyak 

67 responden. Hasil jumlah responden didapatkan dari jumlah penduduk di 

Desa Merdikorejo. Berikut merupakan jumlah responden masing-masing 

dusun di Desa Merdikorejo; 
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Tabel II. 1 

Jumlah Responden masing-masing Dusun di Desa Merdikorejo 

No Padukuhan Jumlah Penduduk Jumlah Sampel 

1 Blumbang 300 3 

2 Salam 458 5 

3 Dermo 343 4 

4 Kembang 274 3 

5 Kantongan A 303 3 

6 Kantongan B 484 4 

7 Soka Tegal 358 4 

8 Soka Wetan 465 5 

9 Soka Binangun 438 5 

10 Soka Martani 388 4 

11 Bening 162 2 

12 Gondanglegi 343 4 

13 Donojayan 276 3 

14 Bangunrejo 632 6 

15 Sono Kulon 537 6 

16 Sono Wetan 314 3 

17 Canggal 251 3 

  Total 6.326 67 

Penyebaran kuesioner untuk masing-masing dusun dengan jumlah 

yang sudah ditentukan seperti dapat dilihat pada Tabel II.3. Responden yang 

dituju secara acak, yang bertempat tinggal di dusun itu. 

b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang dituju. 

Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada pengelola program sumur 

gravitasi. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan air bersih program sumur gravitasi di Desa 

Merdikorejo. 

c. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan langsung kepada objek penelitian. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain; pemotretan kondisi tandon dan 

pipa distribusi, kondisi fisik alam, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang 

berkaitan dengan pemenuhan air bersih. 

 



20 
 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari suatu instansi, data 

ini sudah tersedia. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Pengumpulan data 

sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari survei ke instansi terkait seperti 

badan pengelola sistem sumur gravitasi dan dinas terkait dengan pengelolaan 

air bersih sistem sumur gravitasi di Desa Merdikorejo. 

2.6.3 Kebutuhan Data 

 Data merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu penelitian. 

Data digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis dan dapat diperoleh melalui 

pengumpulan dari beberapa sumber. Jika dilihat berdasarkan cara 

pengumpulannyadata dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, 

kuesioner, dan observasi. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak 

langsung, yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga dalam bentuk laporan atau 

dengan kata lain bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Berikut kebutuhan data 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan proyek akhir Kajian Pengelolaan Air 

Bersih di Desa Merdikorejo: 
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Tabel II. 2 

Tabel Kebutuhan Data 

No Sasaran Variabel Nama Data Jenis Data Unit 
Data 

Alat Analisis Tahun Sumber Data 

1. Mengidentifikasi Kondisi 
Fisik 

Batas Administrasi 
dan Kondisi Fisik 

Alam 

a. Batas Administrasi Sekunder Desa Kuantitatif 2012 a. Bappeda 

b. Litologi 

c. Klimatologi b. Profil Desa 
Merdikorejo 

d. Hidrologi 

e. Penggunaan 
Lahan 

2. Mengidentifikasi 
Gambaran Umum 

Prasarana Air Bersih  

Gambaran Umum 
Prasarana Air 

Bersih 

a. Sejarah Sistem 
Perpipaan Gravitasi 

Primer 
(Wawancara) 

Desa Deskripsp 
Kualitatif 

2018 Pengelola 

b. Prasarana Air 
Bersih 

3. Mengidentifikasi 
Karakteristik Masyarakat  

Aspek Sosial 
Ekonomi 

Karakteristik 
masyarakat 

Primer 
(Kuesioner) 

Desa Kualitatif 2018 Masyarakat 

4. Mengidentifikasi 
Penggunaan Air Bersih 

Penggunaan Air 
Bersih 

Penggunaan Air 
Bersih 

Primer 
(Kuesioner) 

Desa Crosstab 2018 Masyarakat 

5. Mengidentifikasi Sumber 
Air Bersih 

Sumber Air Bersih Sumber Air Bersih 
(Kualitas, Kuantitas, 

Kontinuitas) 

Primer 
(Kuesioner) 

Desa Kualitatif 2018 Masyarakat 

6. Mengidentifikasi 
Pengelolaan Air Bersih 

Sistem Perpipaan 
Gravitasi 

Sarana Prasarana 
Air Bersih 

a. Kondisi sarana 
prasarana (sumber 
air bersih, tandon, 
jaringan perpipaan) 

Sekunder dan 
Primer 

(Wawancara, 
Observasi) 

Desa Deskripsi 
Kualitatif 

2018 Observasi 

7. Mengidentifikasi Peran 
Serta Masyarakat 

Peran Serta 
Masyarakat 

Peran Serta 
Masyarakat 

Primer 
(Kuesioner, 
Wawancara) 

Desa Deskripsi 
Kualitatif 

2018 Masyarakat, 
Badan Pengelola 
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2.6.4 Tahap Pengolahan Data 

 Tahap pengolahan data merupakan metode dimana data yang menjadi data 

dasar penelitian dan proses pengolahan data menuju hasil analisis dari data yang 

sudah didapat sebelumnya. Tahap ini menjadi sangat penting karena kompleks dan 

detailnya laporan akan bergantung pada bagaimana proses pengolahan data tersebut 

2.6.5 Teknik Analisis 

 Teknik analisis merupakan penjelasan mengenai data, teknik pengumpulan 

data, proses analisis dan teknik analisis. Tujuan dari teknik analisis yaitu untuk 

mempermudah penyusunan proyek akhir secara sistematis. 

 Identifikasi Karakteristik Masyarakat Pengguna Air Bersih di Desa 

Merdikorejo 

 Identifikasi karakteristik masyarakat pengguna air bersih di Desa Merdikorejo 

digunakan untuk mengetahui karakteristik masyarakat dalam penggunaan air bersih. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Identifikasi karakteristik 

pengguna air bersih dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan 

rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga. 

 Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Sumber Air Bersih yang 

Digunakan 

Analisis penilaian masyarakat terhadap sumber air bersih yang digunakan 

untuk mengetahui kehandalan air bersih dari segi (kualitas, kuantitas, dan 

kontinuitas), biaya, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Desa 

Merdikorejo. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis 

penilaian masyarakat terhadap sumber air bersih dilihat berdasarkan kehandalan air 

bersih (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas), biaya (biaya awal pemasangan dan biaya 

perawatan), dan keterlibatan masyarakat. 

 Analisis Pemenuhan Air Bersih Masyarakat di Desa Merdikorejo 

Analisis pemenuhan air bersih merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pemenuhan air bersih di Desa Merdikorejo. Analisis pemenuhan air 

bersih merupakan analisis yang dilihat berdasarkan karakteristik masyarakat 

berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan jumlah 

anggota keluarga dalam penggunaan air bersih dan sumber air bersih yang bertujuan 
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untuk  mengetahui karakteristik penggunaan air masyarakat yaitu analisis Crosstab 

yang diolah dengan menggunakan software SPSS.  

- Uji Chi-Square Pearson 

Uji Chi Square Pearson digunakan utnuk melihat keterkaitan antar variabl. 

Analisis tabulasi silang dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari dua 

variable. Uji analisis ini menggunakan H0 dan H1 untuk menunjukkan ada tidaknya 

hubungan antara baris dan kolom. 

Dengan hipotesis, 

H0 : Tidak ada hubungan antara baris dan kolom 

H1 : Ada hubungan antara baris dan kolom 

Jika probablitas (a) >0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas (a) <0,05 maka H0 ditolak. 

Selain itu, analisis pemenuhan air bersih  masyarakat Desa Merdikorejo juga 

dapat dilihat berdasarkan kajian pemenuhan air bersih berdasarkan sumber yang 

digunakan, seperti halnya sumur gravitasi, sumur gali, Sungai Krasak, dan air galon.
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2.6.6 Kerangka Analisis 

 

 

 

 

INPUT PROSES OUTPUT

a. Tingkat Pendidikan

b. Pekerjaan

c. Pendapatan Rumah Tangga

d. Jumlah Anggota Keluarga

Kehandalan Air Bersih

a. Kualitas

b. Kuantitas

c. Kontinuitas

Biaya

Perlibatan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan Air Bersih

a. Waktu Penggunaan Air Bersih

b. Sumber Air Bersih yang Dipilih

c. Peruntukan Penggunaan Air Bersih

Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

Karakteristik Masyarakat dari segi 

Sosial Ekonomi
Karakteristik Pengguna Air 

Bersih di Desa Merdikorejo

Analisis Pemenuhan air bersih 

di Desa Merdikorejo (Analisis 

Deskriptif Kualitatif)

Pemenuhan Kebutuhan Air 

Bersih di Desa Merdikorejo

Analisis Penilaian Masyarakat 

Terhadap Pemilihan Sumber Air 

yang Digunakan (Analsisis 

Deskriptif Kualitatif)

Penilaian Masyarakat 

Terhadap Sumber Air 

Bersih

Identifikasi dan Analisis 

Karakteristik Responden 

(Analsisis Deskriptif Kualitatif 

dan Analisis Crosstab)


