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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

   Air merupakan salah satu senyawa kimia  yang terdapat di alam 

secara berlimpah, namun tidak semuanya dapat digunakan untuk keperluan 

manusia, bahwa 97% air di muka bumi berupa air laut yang tidak biasa 

dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, dan sisanya 3% berupa air tawar . 

Air tawar yang tersedia sekitar 0,05% dan sisanya tersimpan sebagai gunung 

es. Air tawar dengan kualitas yang memadai dan dapat dikonsumsi manusia 

hanya 0,03%. (Miller, 1992 dalam Effendi, 2003) 

   Keberadaan airtanah dipengaruhi oleh kondisi fisik daerah di 

sekitarnya seperti: iklim, topografi, geologi maupun keberadaan tumbuh-

tumbuhan. (Suharyadi,1984). Iklim merupakan sumber input yang berupa 

curah hujan, topografi dan geologi yang dapat mencerminkan bentuk lahan 

suatu daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan air tersebut untuk 

mengalami infiltrasi, perkolasi, serta kemampuan meloloskan air tersebut 

sehingga sangat memengaruhi karakteristik airtanah. Demikian juga 

keberadan tumbuh-tumbuhan akan berpengaruh terhadap kemampuan 

infiltrasi daerah imbuhan (recharge). 

   Penduduk di daerah penelitian lebih suka memilih mengunakan 

mata air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena selain biaya 

murah sudah tersedia di alam, hal ini seiring berkembangnya jaman para 

penduduk sebagian sudah tidak pergi ke sumber air untuk mengambil air yaitu 

dengan mengalirkan sumber air dari mata air ke rumah masing-masing 

sehingga memudahkan untuk mengonsumsi. Adapaun daerah yang 

mempunyai bentuk topografi yang curam masih pergi ke sumber air karena 

tidak memungkinkan untuk mengalirkan sumber air ke rumah, walaupun ada 

hanya sedikit dan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. 

   Selain mata air, air tanah juga menjadi alternatif pilihan ke dua 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yaitu dengan membuat sumur 
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gali, walaupun pembuatannya relatif lama sumur gali disukai karena biayanya 

lebih murah daripada sumur bor. Tiap wilayah mempunyai kedalaman sumur 

yang berbeda yaitu sekitar 15 m – 30 m, hal ini di daerah penelitian 

mempunyai struktur geologi yang berbeda, selain itu morfologi juga 

mempengaruhi ketersediaan air tanah sehingga pengaruh geologi dan 

morfologi yang berbeda kan mempengaruhi pola konsumsi air untuk 

kebutuhan rumah tangga. 

   Perbedaan karakter airtanah pada setiap satuan (unit) morfologi 

akan berpengaruh terhadap sistem penyediaan air bersih, pada daerah dengan 

airtanah dangkal penduduk memanfaatkan airtanah untuk mencukupi 

kebutuhan air bersihnya, sedangkan pada daerah yang airtanahnya dalam 

penduduk memanfaatkan air hujan, mataair dan air sungai utuk mencukupi 

kebutuhan air bersihnya setiap hari. 

   Kebutuhan air bagi kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: air berfungsi untuk menopang kehidupan sebagai makhluk hayati 

dan sebagai manusia berbudaya (Otto Soemarwoto dalam Mahida 1986). 

Manusia berbudaya membutuhkan air bukan sekedar untuk mempertahankan 

hidup , namun air berperan penting lagi yaitu sebagai penompang aktivitas 

hidup manusia. Aktivitas akan terganggu jika air yang tersedia tidak mampu 

mencukupi kebutuhan. Sudarmadji, 1999  mengatakan bahwa penggunaan air 

harus diurutkan dengan prioritas pemanfaatannya, mengingat kebutuhan air 

yang semakin bertambah sedangkan persediaan air relatif tetap bahkan 

cenderung berkurang. Penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga harus 

ditempatkan sebagai prioritas pertama dibandingkan dengan penggunaan air 

yang lain, bukan berarti pengunaan di luar kebutuhan rumah tangga boleh 

dikesampingkan. 

   Hal ini pula yang terjadi pada daerah penelitian yaitu Kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Secara 

administrasi Kecamatan Gemawang memilki 10 desa, luas keseluruhan 6.711 

Ha dengan jumlah penduduk  sebesar 29.222 jiwa dan kepadatan penduduknya 

938 jiwa/km
2
. (Kecamatan Gemawang Dalam Angka 2008). 
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Tabel 1.1. Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Dirinci 

Per Desa di Kecamatan Gemawang Tahun 2007 

Desa Ledeng/

PAM 

Sumur Mata 

Air 

Air 

Sungai 

Air 

Hujan 

Jumlah 

1. Jambon 

2. Kalibanger 

3. Ngadisepi 

4. Kemiriombo 

5. Gemawang 

6. Banaran 

7. Krempong 

8. Muncar 

9. Sucen 

10. Karangseneng 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

497 

418 

230 

115 

219 

65 

177 

50 

505 

5 

325 

126 

796 

525 

1.030 

594 

224 

992 

261 

312 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

822 

544 

1.026 

640 

1.249 

659 

401 

1.042 

766 

317 

Jumlah - 2.281 5.185 - - 7.466 

Sumber: Kecamatan Gemawang Dalam Angka Tahun 2008 

    

   Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa penduduk di Kecamatan 

Gemawang masih mengandalkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya dan sebagian diperoleh dari air tanah. Penduduk desa 

Gemawang paling banyak menggunakan sumber mata air sebesar 1.030. Hal  

ini airtanah di desa Gemawang sangat dalam dengan kedalaman air antara 20 

m sampai 25m,  Sedangkan mata air melimpah meskipun pada musim 

kemarau airnya berkurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan airnya 

disuplai menggunakan air tanah. Untuk penggunakan sumber mata air paling 

sedikit adalah desa Kalibanger sebesar 126. Pada kondisi sebaliknya  

penduduk yang menggunakan sumber air dari sumur paling besar adalah desa 

Sucen sebesar 505 hal ini disebabkan curah hujan yang kecil berkisar antara  

1500 – 2000 mm/tahun sehingga banyak air hujan yang langsung masuk 

kedalam tanah dari pada yang menjadi limpasan oleh sebab itu penduduk di 
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desa Sucen lebih mudah memenuhi kebutuhannya menggunakan air tanah dari 

pada mata air. dan yang paling kecil adalah desa Karangseneng sebesar 5 unit. 

    Tingkat pendidikan ini dapat mencerminkan besar konsumsi air 

daerah yang bersangkutan, pada masyarakat yang tingkat pendidikannya 

rendah umumnya akan mengonsumsi air relatif lebih sedikit dan penggunaan 

air untuk kebutuhan primer lebih banyak dari pada untuk kebutuhan sekunder. 

Sebaliknya pada masyarakat yang berpendidikan tinggi akan mengonsumsi air 

lebih banyak. 

 Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pola konsumsi 

air dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. sehingga peneliti mengambil 

judul “Pola Konsumsi Air Untuk Kebutuhan Rumah Tangga di 

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas serta kesesuaian dengan judul penelitian 

maka diajukan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pola konsumsi air di Kecamatan Gemawang Kabupaten 

Temanggung  berdasarkan morfologi? 

b.  Bagaimana pola konsumsi air di Kecamatan Gemawang berdasarkan 

sumber air? 

c.  Bagaimana pengaruh sosial ekonomi terhadap pola konsumsi air di 

Kecamatan Gemawang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Dalam melaksanakan aktivitasnya, manusia mempunyai tujuan 

yang mendasari dan terarah. Tujuan tersebut dapat dipakai petunjuk atau alat 

kontrol agar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Mengetahui pola konsumsi air di Kecamatan Gemawang Kabupaten 

Temanggung  berdasarkan morfologi. 
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b.  Mengetahui pola konsumsi air di Kecamatan Gemawang berdasarkan 

sumber air 

c.  Mengetahui pengaruh sosial ekonomi terhadap pola konsumsi air di 

Kecamatan Gemawang. 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai penambah khasanah dalam kajian hidrologi, khususnya pola 

konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga. 

b. Memberi gambaran tentang pola konsumsi air untuk kebutuhan rumah 

tangga yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyediaan air 

bersih. 

c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

1.5.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1. Telaah Pustaka 

 Kebutuhan air dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

kebutuhan air untuk rumah tangga (domestik), industri dan pertanian. 

Penggunaan air bersih yang paling menonjol adalah untuk kebutuhan rumah 

tangga (domestik). Kebutuhan air untuk rumah tangga  yang dimaksud adalah 

kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, 

mencuci alat-alat dapur, minum, mencuci baju, mandi, mencuci mobil/sepeda 

motor, menyiram halaman dan menyiram tanaman (Neraca Sumerdaya Alam 

Spasial Kota Surakarta, 1999 dalam Skripsi Wasilatur Rosyidah). 

 Kebutuhan air dari waktu ke waktu semakin meningkat. Faktor-

faktor yang mempegaruhi penggunaan air menurut Viesman dan Hammer 

(1993) yaitu: 

1. Jumlah Penduduk  

    Kebutuhan air akan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah  penduduk karena hampir setiap aktivitas 



 6 

penduduk melibatkan air. Proyeksi penduduk karena merupakan 

komponen penting dalam proses estimasi penggunaan. 

2. Keadaan Ekonomi 

     Ekonomi yang sehat mencerminkan semua aspek pembangunan 

dan pengelolaan sumberdaya. Pembangunan akan berjalan lancar dan 

kegiatan penduduk akan akan semakin bervariasi. Hal tersebut akan 

membutuhkan banyak air karena hampir setiap aktivitas penduduk 

membutuhkan air. 

3. Perlindungan Lingkungan 

 Perlindungan lingkungan merupakan suatu upaya untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas air. Limbah dan sampah yang dibuang begitu saja ke badan 

air tanpa melalui proses pengelohan limbah akan mencemari air. 

Pembangunan yang tidak memperhatika kelestarian lingkunagan akan 

berdampak pada penurunan kuantitas air karena lahan resapan semakin 

berkurang. 

4. Konservasi air 

     Perlindungan terhadap sumber-sumber air sangat penting untuk 

menjaga ketersedian air. Air bukan barang bebas sehingga tidak boleh 

mengeksploitasinya secara berlebih. Pengambilan air dari sumber air 

harus dibatasi agar air yang tersedia terjaga kesinambungannya. 

Kepedulian masyarakat tentang kelestarian air akan memicu upaya 

penghematan air. 

5. Teknologi 

    Kebutuhan air akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan 

teknologi. contoh sederhana pengaruh kemajuan teknologi dalam 

penggunaan air misalnya, penggunaan pompa air yang memberikan 

kemudahan dalam mendapatkan air sehingga akan memicu penggunaan 

air yang berlebihan. 
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6. Iklim 

    Di daerah yang beriklim panas jumlah konsumsi air akan lebih 

banyak daripada di daerah yang dingin, terutama untuk kebutuhan 

rumah tangga. Iklim akan mempengaruhi ketersediaan air akan 

mempengaruhi pola konsumsi air. Air yang tersedia terbatas dan sulit 

untuk memperolehnya, maka penggunaan air akan lebih hemat, 

sebaliknya jika air yang tersedia cukup berlimpah dan mudah untuk 

memperolehnya maka akan cenderung boros dalam penggunaan air. 

Sumber air bersih menurut Gordon Maskewfair, 1981 yaitu: 

1. Air Hujan 

  Air hujan dari segi kuantitas terbatas kesinambungannnya, 

sedangkan dari segi kualitas air hujan bersifat asam dan miskin 

kandungan zat kimia. Penggunaan air hujan sebagai sumber air untuk 

kebutuhan rumah tangga merupakan piihan terakhir apabila sumber lain 

tidak bisa dimanfaatkan. Daerah yang sulit mendapatkan air tanah 

menggunakan air hujan sebagai sumber air untuk kebutuhan rumah 

tangga. Air hujan ditampung dalam kolam penampung (pah) kemudian 

digunakan untuk keperluan sehari-hari pada musim hujan sampai 

menjelang musim kemarau. 

2. Air Permukaan 

    a. Air Sungai 

     Air sungai sangat rentan terhadap pencemaran sehingga 

penggunaan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga harus diolah 

secara sempurna terlebih dahulu. Penduduk yang memanfaatkan air 

sungai untuk kebutuhan rumah tangga hanya sebagian kecil saja 

bahkan tidak ada. Air sungai biasanya dibendung kemudian 

dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum PDAM yang selanjutnya 

diolah dan didistribusikan kepada penduduk. 

  b. Mataair 

          Mataair yaitu air tanah yang dikeluarkan alam ke permukaan bumi. 

Mataair dimanfaatkan penduduk untuk kebutuhan rumah tangga yang 
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diperoleh dengan membuat bak penampung kemudian didistribusikan 

dengan mengunakan selang plastik ke rumah-rumah penduduk. PDAM 

juga memanfaatkan  mataair sebagai bahan baku air bersih yang 

kemudian diolah dan disalurkan ke penduduk. 

 3. Airtanah  

      Airtanah yang digunakan ada dua, yaitu air tanah bebas 

(dangkal) dan air tanah tertekan (dalam). Penduduk sebagian besar 

menggunakan air tanah dangkal yang diperoleh dengan membuat 

sumur gali dengan menggunakan kerekan timba. Penduduk yang 

tingkat ekonominya cukup baik menggunakan pompa tangan atau 

pompa listrik. 

 

 1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

   Yuli Priyana (2002) dalam penelitian yang berjudul “Karakteristik 

Air Tanah dan Sistem Penyediaan Air Bersih di Lereng Timur Gunung Api 

Merapi” bertujuan: megetahui karakteristik airtanah pada setiap satuan (unit) 

morfologi, mengetahui sistem penyediaan air bersih pada setiap satuan (unit) 

morfologi. Metode yang digunakan adalah metode survey. Pengambilan 

sampel responden dengan areal sampling. Analisis yang digunakan adalah 

tabulasi silang, analisis grafis, dan analisi keruangan. Hasil penelitian adalah 

1) potensi airtanah pada setiap unit morfologi terdapat perbedaan, unit 

morfologi yang paling potensial secara berurutan adalah daerah Fluvio 

Volcanic Plain (FVp), Fluvio Foot Plain (FVfp), dan Volcanic Foot (Vf). 2) 

pada setiap unit morfologi mempunyai karakteristik airtanah yang berbeda, hal 

ini ditunjukan oleh penyebaran yang tidak sama, seperti adanya kandungan 

unsur airtanah dan kedalaman airtanah yang berbeda-beda. 3) sistem 

penyediaan air bersih yang bersumber pada airtanah dari sumur gali 

merupakan sistem yang paling dominan terutama pada unit morfologi   Fluvio 

Volcanic Plain (FVp), dan Fluvio Foot Plain (FVfp). Airtanah dari mataair 

merupaka bagian dari sistem penyediaan air bersih yang banyak digunakan 

oleh penduduk di daerah unit morfologi Fluvio Volcanic Plain (FVp), dan 
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Fluvio Foot Plain (FVfp). demikian juga air hujan dan air sungai digunakan 

oleh masyarakat pada daerah unit-unit morfologi tersebut.. 

     Ilmiati (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Konsumsi 

Air Minum di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”  bertujuan: mengetahui 

pola konsumsi air minum di Kecamatan Cepu berdasarkan formasi geologi, 

mengetahui pola konsumsi air minum di Kecamatan Cepu berdasarkan tipe 

pengambilan air di mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap pola 

konsumsi air minum di Kecamatan Cepu. Metode yang digunakan adalah 

metode survei. Pengambilan sampel responden dengan purposive sampling. 

Analisis yang digunakan adalah tabulasi silang, analisis statistik linier 

berganda dan perbandingan (komparatif) yang ditampilkan dalam bentuk 

grafik batang. Hasil penelitian adalah: 1) geologi berpengaruh terhadap 

konsumsi air minum. Penduduk pada formasi Alluvium konsumsi airnya 

paling banyak yaitu 118 lt/kapita/hari, sedangkan konsumsi air paling kecil 

pada formasi Mundu yaitu 111 lt/kapita/hari, 2) konsumsi air berdasarkan tipe 

pengambilannya yang paling banyak yaitu penduduk yang mengunakan sumur 

pompa listrik sebesar 23,19% dan kombinasi antara dua tipe pengambilan air 

sebesar 10,95%, 3) pada formasi Lidah dan Mundu, kondisi sosial ekonomi 

mempengaruhi pola konsumsi air, sedang pada formasi Alluvium tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi air. 

  Wasilatur Rosyidah (2007) dalam penelitianya yang berjudul 

“Pola Konsumsi Air Untuk Kebutuhan Domestik di Sukoharjo Bagian Utara”  

bertujuan: mengetahui pola konsumsi air untuk kebutuhan domestik 

berdasarkan macam sumber air, mengetahui pola konsumsi air berdasarkan 

cara pengambilan air, mengetahui pengaruh sosial ekonomi terhadap pola 

konsumsi air untuk kebutuhan domestik di tiap kecamatan. Metode yang 

digunakan adalah: Survey. Pengambilan sampel responden dengan stratified 

proporsional random sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis tabel 

frekuensi, tabulasi silang, dan analisis statistik dengan perhitungan regresi dan 

korelasi secara simpel linier. Hasil penelitian adalah: 1) Sumber air yang 

menpunyai kualitas dan kuantitas yang baik dan cara pengambilan air yang 
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mudah dan praktis akan memacu konsumsi air yang banyak, 2) daerah 

penelitian masih berpola konsumsi air penduduk desa kecuali Kecamatan 

Grogol (dari jumlah konsumsi air), 3) tingkat sosisal ekonomi berpengaruh 

terhadap konsumsi air, urutanya yaitu: tingkat pendapatan, jenis mata 

pencaharian, dan tingkat pendidikan. 

  Dari penelitian sebelumnya tujuan penulis merupakan gabungan 

dari tujuan penelitian Ilmiati dan Wasilatur Rosyidah dengan sedikit 

perbedaan penelitiannya Ilmiati yaitu berdasarkan formasi geologi sedangkan 

penulis berdasarkan unit morfologinya. Metode yang digunakan penulis 

adalah metode suvei. Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya tersaji dalam tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Yuli Priyana 

2000 

Ilmiati 

2004 

Wasilatur R 

2007 

Penulis 

2010 

Daerah 

Penelitian 

Lereng bagian 

Timur Gunung 

Merapi 

Kecamatan Cepu Kabupaten 

Sukoharjo 

Bagian Utara 

Kecamatan 

Gemawang 

Unit 

Penelitian 

Morfologi Geologi Daerah 

Administratif 

Morfologi 

Tujuan megetahui 

karakteristik 

airtanah pada 

setiap satuan 

(unit) morfologi, 

mengetahui 

sistem 

penyediaan air 

bersih pada setiap 

satuan (unit) 

morfologi 

Mengetahui pola 

konsumsi air 

minum di 

Kecamatan Cepu 

berdasarkan 

formasi geologi, 

mengetahui pola 

konsumsi air 

minum di 

Kecamatan Cepu 

berdasarkan tipe 

pengambilan air di, 

mengetahui 

pengaruh kondisi 

sosial ekonomi 

terhadap pola 

konsumsi air 

minum di 

Kecamatan Cepu 

Mengetahui 

pola konsumsi 

air untuk 

kebutuhan 

domestik 

berdasarkan 

macam sumber 

air, mengetahui 

pola konsumsi 

air berdasarkan 

cara 

pengambilan 

air, mengetahui 

pengaruh sosial 

ekonomi 

terhadap pola 

konsumsi air 

untuk 

kebutuhan 

domestic di 

tiap kecamatan 

Mengetahui pola 

konsumsi air di 

Kecamatan 

Gemawang 

berdasarkan unit 

morfologinya, 

mengetahui 

pengaruh sosial 

ekonomi terhadap 

pola konsumsi air 

di Kecamatan 

Gemawang, 

mengetahui pola 

konsumsi air 

berdasarkan cara 

pengambilannya di 

Kecamatan 

Gemawang. 

 

Metode  Metode survei, 

Pengambilan 

sampel responden 

Metode survei, 

pengambilan 

sampel responden 

Metode survey, 

pengambilan 

sampel dengan 

Metode survei, 

Pengambilan 

sampel responden 
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dengan areal 

sampling. 

Analisis yang 

digunakan adalah 

tabulasi silang, 

analisis grafis, 

dan analisi 

keruangan. 

dengan purposive 

sampling. Analisis 

yang digunakan 

tabulasi silang, 

analisis statistik 

regresi linier 

berganda dan 

pebandingan 

(komparatif) yang 

ditampilkan dalam 

bentuk grafik 

batang 

stratified 

proporsional 

random 

sampling 

Analisis yang 

digunakan 

adalah analisis 

tabel frekuensi, 

tabulasi silang, 

dan analisis 

statistik dengan 

perhitungan 

regresi dan 

korelasi secara 

simpel linier. 

dengan Strata 

Sampling. dengan 

dasar stratifikasi 

arealnya adalah 

satuan (unit) 

morfologi. 

Metode analisis 

data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah tabulasi 

silang, analisis 

statistik regresi 

linier berganda, dan 

perbandingan 

(komparatif) yang 

ditampilkan dalam 

diagram batang. 

Hasil 1) potensi 

airtanah pada 

setiap unit 

morfologi 

terdapat 

perbedaan, unit 

morfologi yang 

paling potensial 

secara berurutan 

adalah daerah 

Fluvio Volcanic 

Plain (FVp), 

Fluvio Foot Plain 

(FVfp), dan 

Volcanic Foot 

(Vf). 2) pada 

setiap unit 

morfologi 

mempunyai 

karakteristik 

airtanah yang 

berbeda, hal ini 

ditunjukan oleh 

penyebaran yang 

tidak sama, 

seperti adanya 

kandungan unsur 

airtanah dan 

kedalaman 

airtanah yang 

berbeda-beda. 3) 

sistem 

1) geologi 

berpengaruh 

terhadap konsumsi 

air mnum. 

Penduduk pada 

formasi Alluvium 

konsumsi airnya 

paling banyak yaitu 

118 lt/kapita/hari, 

sedangkan 

konsumsi air paling 

kecil pada formasi 

Mundu yaitu 111 

lt/kapita/hari, 2) 

konsumsi air 

berdasarkan tipe 

pengambilannya 

yang paling banyak 

yaitu penduduk 

yang mengunakan 

sumur pompa 

listrik sebesar 

23,19% dan 

kombinasi antara 

dua tipe 

pengambilan air 

sebesar 10,95%, 3) 

pada formasi Lidah 

dan Mundu, 

kondisi sosial 

ekonomi 

mempengaruhi pola 

1) Sumber air 

yang 

menpunyai 

kualitas dan 

kuantitas yang 

baik dan cara 

pengambilan 

air yang mudah 

dan praktis 

akan memacu 

konsumsi air 

yang bayak, 

2)daerah 

penelitian 

masih berpola 

konsumsi air 

penduduk desa 

kecuali 

Kecamatan 

Grogol (dari 

jumlah 

konsumsi air), 

3) tingkat 

sosisal 

ekonomi 

berpengaruh 

terhadap 

konsumsi air, 

urutanya yaitu: 

tingkat 

pendapatan, 

jenis mata 

1) morfologi 

berpengaruh 

terhadap konsumsi 

air umtuk 

kebutuhan rumah 

tangga, penduduk 

pada unit morfologi 

bergelombang 

paling banyak 

mengkonsumsi air 

yaitu 91,34 

lt/org/hr sedangkan 

konsumsi air paling 

sedikit di unit 

morfologi berbukit 

73,74 lt/org/hr. 2) 

konsumsi air 

berdasarkan 

sumber air paling 

banyak 

menggunakan mata 

air dengan cara 

pengambilan 

dialirkan kerumah 

dan sebagian masih 

pergi ke sumber air. 

3) pada unit 

morfologi 

berombak mata 

pencaharian dan 

pendapatan tidak 

mempengaruhi pola 
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penyediaan air 

bersih yang 

bersumber pada 

airtanah dari 

sumur gali 

merupakan 

sistem yang 

paling dominan 

terutama pada 

unit morfologi   

Fluvio Volcanic 

Plain (FVp), dan 

Fluvio Foot Plain 

(FVfp).  

 

konsumsi air, 

sedang pada 

formasi Alluvium 

tingkat pendidikan 

memiliki pengaruh 

negative terhadap 

konsumsi air. 

 

pencaharian, 

dan tingkat 

pendidikan. 

 

konsumsi air dan 

unit morfologi 

berbukit mata 

pencaharian 

mempunyai 

pengaruh negatif 

terhadap poal 

konsumsi air 

sedangkan di unit 

morfologi 

bergelombang 

kondisi sosial 

ekonomi 

mempengaruhi pola 

konsumsi air 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

   Geologi sangat mempengaruhi keberadaan airtanah, dan 

strukturnya dalam arti kemampuannya untuk menyimpan dan menghasilkan 

air harus diidentifikasikan. Dengan anggapan bahwa kondisi hidrologi 

menyediakan air pada zone bawah tanah, maka lapisan-lapisan bawah tanah 

akan melakukan distribusi dan mempengaruhi gerakan airtanah, sehingga 

peranan geologi terhadap hidrologi airtanah tidak dapat diabaikan. 

   Airtanah berada dalam formasi geologi yang tembus air 

(permeable) yang dinamakan akifer, yaitu formasi-formasi yang mempunyai 

struktur dimana dimungkinkan adanya gerakan air melaluinya dalam keadaan 

kondisi medan (field condition) biasa. Sebaliknya formasi yang sama sekali 

tidak tembus air (impermeable). 

  Ketidakseimbangan antara sumberdaya air dengan peningkatan 

kebutuhan air penduduk menimbulkan masalah kekurangan air bersih. Hal ini 

disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat 

sedangkan jumlah air cenderung tetap dan tidak merata di permukaan bumi. 

   Kemiringan lereng sangat besar pengaruhnya terhadap kesempatan 

air meresap ke dalam tanah, semakin besar kemirinagn lereng makin sedikit 

kesempatan air meresap, sebab air hujan yang jatuh di permukan tanah yang 

miring akan cepat mengalir ke bawah. Kecepatan air mengalir memperkecil 

kesempatan air untuk meresap kedalam tanah. 
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  Curah hujan merupakan faktor eksternal yang sangat penting dalam 

mengkaji ketersediaan air tanah adapun di daerah penelitian terdapat tiga 

curah hujan yang berbeda yaitu: 

a. curah hujan 1.500 – 2.000 mm/th meliputi Desa Kemiriombo bagian utara, 

Desa Muncar, Desa Sucen, Desa Karangseneng. 

b. curah hujan 2.000 – 2.500 mm/th meliputi Desa Kemiriombo bagian 

selatan, Desa Ngadisepi, Gemawang, Banaran, dan Krempong 

c. curah hujan 2.500 – 3.000 mm/th meliputi Desa Kalibanger, Desa Jambon. 

   Dengan adanya perbedaan kemiringan lereng dan curah hujan di 

daerah penelitian juga akan mempengaruhi pola konsumsi air untuk kebutuhan 

rumah tangga. 

   Faktor lain yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya tingkat 

konsumsi air adalah kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang 

mempegaruhi adalah pola konsumsi air adalah tingkat pendidikan kepala 

keluarga, jenis mata pencaharian kepala keluarga, dan pendapatan kepala 

keluarga. Penduduk dengan keadaan sosial ekonomi tinggi akan mengunakan 

air lebih banyak daripada golongan masyarakat pada kondisi sosial ekonomi 

yang lebih rendah. Masyarakat pada kondisi ekonomi tinggi membutuhkan air 

untuk sanitasi, kolam dan taman, di samping penggunaan air untuk kebutuhan 

pokok seperti: masak/minum, mandi/wc, dan cuci, sedangkan masyarakat 

dengan kondisi sosial ekonomi rendah menggunakan air hanyak untuk 

kebutuhan pokok. 

   Keterdapatan air tanah dan perbedaan kondisi sosial ekonomi 

menimbulkan perbedaan cara pengambilan air. Adapun tipe pengambilan air 

di daerah penelitian ada lima macam. Tipe tersebut meliputi: pengambilan air 

dengan sumur timba, sumur pompa listrik, sumur bor dan mata air yang 

disalurkan ke rumah dan pergi ke mata air. Masing-masing tipe pengambilan 

air memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe pengambilan air yang lebih 

mudah dengan biaya yang relatif murah mendorong konsumsi air lebih 

banyak. Untuk lebih jelasnya tahap penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1. 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Penulis 2010 

Gambar 1.1  Diagram Alir Penelitian 

 

 

Pola konsumsi air menurut 

unit morfologi 

 

Pola konsumsi air 

menurut  keadaan sosial 

ekonomi 

 

Pola konsumsi  

menurut sumber air 

Peta Topografi Monografi Kec. 

Gemawang 

Sosial Ekonomi 

Morfologi 

Jenis Sumber 

1. Mata Air 

2. Air Tanah 
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1.7. Hipotesis 

a. Perbedaan kondisi morfologi akan mempengaruhi pola konsumsi air 

masyarakat. 

b. Cara pengambilan sumber air yang berbeda akan memiliki pola konsumsi 

air yang berbeda pula 

c. Kondisi sosial ekonomi yang berbeda di daerah penelitian terutama faktor 

pendidikan akan mempengaruhi pola konsumsi air 

 

1.8. Metode Penelitian 

   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Metode survei adalah metode yang mengambil sampel dari 

suatu populasi untuk mewakili seluruh populasinya dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data dan informasi yang pokok (Masri 

Singarimbun, 1995). 

1) Pemilihan daerah penelitian  

Pemilihan daerah penelitian berdasarkan dilakukan secara 

purposive. Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung dipilih karena: 

(1) terdapat morfologi yang berbeda, (2) terdapat perbedaan tingkat sosial 

ekonomi pada daerah penelitian. 

2) Populasi dan Sampling 

 Pengambilan sampel  yang dilakukan dalam penelitian ini di 

gunakan untuk mengetahui pola penggunaan air di daerah penelitian. 

Penentuan populasi dan pemilihan sampel (responden) yang akan disurvei 

adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan Populasi 

Populasi yang diteliti adalah penduduk di Kecamatan 

Gemawang yang diwakili oleh rumah tangga (kepala keluarga). Setiap 

rumah yang mengunakan sumber air baik air tanah maupun air 

permukaan (mata air) pada morfologi yang berbeda. 
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b. Penentuan jumlah sampel 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik Strata 

Sampling. penentuan daerah pengambilan sampel berdasarkan atas 

besarnya jumlah penduduk yang kemudian diperinci berdasarkan jenis 

mata pencaharian. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan tabel 1.1 

sebanyak 140 responden kemudian dirinci pada masing-masing 

ketinggian tempat sebagai berikut: 

a) Unit morfologi berombak 

Jumlah keseluruhan kepala keluarga di unit morfologi 

berombak yang menggunakan sumber air tanah dan mata air sebanyak 

1.299 kepala keluarga. Jadi jumlah sampel yang diambil, adalah 3% x 

1.299 = 38 buah. Adapun berdasarkan keragaman karakteristik sosial 

ekonomi penduduk pada daerah ini, maka daerah yang menjadi 

pengambilan sampel meliputi : Desa Banaran dan Desa Kemiriombo 

b) Unit morfologi bergelombang 

Jumlah keseluruhan kepala keluarga di unit morfologi 

bergelombang yang menggunakan sumber air tanah dan mata air 

sebanyak 2.191 kepala keluarga. Jadi jumlah sampel yang diambil, 

adalah 3% x 2.191 = 65 buah. Adapun berdasarkan keragaman 

karakteristik sosial ekonomi penduduk pada daerah ini, maka daerah 

yang menjadi pengambilan sampel meliputi : Desa Gemawang dan 

Desa Muncar 

c) Unit morfologi berbukit  

Jumlah keseluruhan kepala keluarga di unit morfologi 

berbukit yang menggunakan sumber air tanah dan mata air 

sebanyak 1.296 kepala keluarga. Jadi jumlah sampel yang diambil, 

adalah 3% x 1.296 = 38 buah. Adapun berdasarkan keragaman 

karakteristik sosial ekonomi penduduk pada daerah ini, maka 

daerah yang menjadi pengambilan sampel meliputi : Desa 

Ngadisepi dan Desa Karangseneng 
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3) Metode Pengumpulan Data penelitian 

 Dalam penelitian ini data yang digunaka terdiri dari data 

primer dan data sekunder yang sesuai dengan penelitian. Data 

primer diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara tersetruktur 

dengan penduduk di daerah penelitian, data sekunder diperoleh dari 

literatur dan instansi yang terkait. 

Data primer yang dibutuhkan: 

1. Tipe pengambilan air 

2. Macam penggunaan air 

3. Variasi waktu penggunaan air 

4. Jumlah penggunaan air (liter/kapita/hari) 

5. Pendidikan kepala keluarga 

6. Mata pencaharian kepala keluarga 

7. Jumlah anggota keluarga 

Data sekunder yang diperlukan antara lain 

1. Data jumlah penduduk Kecamatan Gemawang dari Kecamatan 

Dalam Angka Gemawang Tahun 2008 

2. Data Curah Hujan di Kecamatan Gemawang  tahun 1999 – 

2009 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Kabupaten 

Temanggung 

3. Peta  Penggunaan Lahan Kecamatan Gemawang dari Bapeda 

dalam RTRW Kabupaten Temanggung 2008 – 2028  

4. Peta Administrasi Kecamatan Gemawang 

5. Peta Tanah Kecamatan Gemawang dari Bapeda dalam RTRW 

Kabupaten Temanggung 2008 – 2028  

6. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Gemawang dari Bapeda 

dalam RTRW Kabupaten Temanggung 2008 – 2028  

7. Peta Geologi Kecamatan Gemawang Lembar Magelang dan 

Semarang skala 1 : 100.000  

8. Peta Curah Hujan Kecamatan Gemawang dari Bapeda dalam 

RTRW Kabupaten Temanggung 2008 – 2028  
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4) Metode Analisis Data 

  Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tabulasi silang, analisis statistik regresi 

linier berganda, dan perbandingan (komparatif) yang 

ditampilkan dalam diagram batang. Komparasi digunakan untuk 

menganalisis dengan membandingkan konsumsi air pada 

kondisi sosial ekonomi pada ketiga daerah yang mempunyai 

unit morfologi  yang berbeda. Tabulasi silang digunakan untuk 

menganalisis pola konsumsi air pada unit morfologi dengan tipe 

pengambilan air. 

a. Rerata Tertimbang  

Rerata tertimbang digunakan untuk mengetahui konsumsi 

air perkapita berdasarkan jenis pekerjaan kepala keluarga 

sebagai faktor penimbang 

Xw = 



Wa

WaXa.
………………………(1) 

(Anto Dajan, 1983 ) 

Keterangan  

Xw : Rerata konsumsi perkapita per hari 

Xa : Rerata konsumsi air perkapita per hari pada 

berbagai jenispekerjaan 

Wa : Jumlah penduduk menurut pekerjaan 

b. Analisis Regresi dan Korelasi 

Analisis data menggunakan persamaan regresi ganda untuk 

memperkirakan nilai dari variable Y, akan lebih baik apabila 

ikut memperhitungkan variabel-variabel lain ikut 

mempengaruhinya. Dengan demikian dapat diketahui 

hubungan antara satu variabel tidak bebas (dependent 

variable) dengan beberapa variabel lain yang bebas 

(independent variable), adapun persamaannya adalah 

sebagai berikut: 



 19 

Y = a0+a1X1+a2X2+a3X3+…..+anXn………………..(2) 

(Soewarno, 1995) 

Keterangan  

Y: Kriterium (Variabel tidak bebas) adalah konsumsi air 

(liter/kapita/hari) 

X1-n : Predikator (Variabel bebas) 

 X1 : Tingkat pendidikan kepala keluarga 

 X2 : Mata pencaharian kepala keluarga 

 X3 : Pendapatan kepala keluarga 

a1-n: Koefisien predikator 

c. Uji keberatan Regresi Linier Ganda 

Untuk menguji derajat kepercayaan koefisien penentu 

regresi berganda dapat digunaan uji-F sebagai berikut: 

F =     RM
2 

(n – m )…………………..(3) 

       (1 – RM
2 

)(m – 1 ) 

(Soewarno, 1995) 

Pada derajat kebebasan n1 = m – 1 an n2 = n – m  

Keterangan 

F : Nilai F terhitung 

RM
2
 : koefisien penentu 

n : jumlah pengamatan 

m : jumlah total variable dan variabel tak bebas 

n1 : derajat kebebasan variabel 

n2 : derajat kebebasan pengamatan 

Apabila F hitung melebihi F tabel dari daftar distribusi F 

dengan taraf nyata yang dipilih, maka disimpulkan bahwa 

regresi berarti 

d. Analisis Tabulasi Silang 

Untuk mengetahui pola konsumsi air pada masing-masing 

unit morfologi digunakan analisis tabulasi silang yang 

disajikan pada tabel 3 Untuk mengetahui pola konsumsi   
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air digunakan analisis tabulasi silang yang disajikan pada 

Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.3. Contoh Tabel Analisis Pola Konsumsi Air Pada Unit 

Morfologi di Kecamatan Gemawang (liter/kapita/hari) 

Pemakai 

an air 

Unit 

morfologi 

Masak/ 

minum 

Mandi/ 

WC 

Mencuci 

alat 

dapur 

Mencuci 

pakaian 

Mencuci 

kendaraan 

Mengepel 

lantai 

Menyi

ram 

halam 

Lain-

lain 

Total 

Berombak          

Bergelomb

ang 

         

Berbukit          

 

Tabel 1.4. Contoh Tabel Analisis Pola Konsumsi Air Pada Tipe 

Pengambilan di Kecamatan Gemawang (liter/kapita/hari) 

 

Pemakaian 

Air 

Tipe 

pengam 

bilan air 

Masak/ 

minum 

Mandi/ 

WC 

Mencu

ci alat 

dapur 

Mencuci 

pakaian 

Mencuci 

kendaraan 

Men

gepel 

lantai 

Menyir

am 

halam 

Lain-

lain 

Total 

Sumur 

Timba 

         

Sumur 

pompa 

listrik 

         

Sumur Bor          

Mata air          
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1.9. Batasan Operasional 

Pola konsumsi air adalah perbedaan penggunaan air baik menurut 

waktu maupun macam penggunaan hariannya.  

   Airtanah adalah air yang berada di bawah tanah di dalam mintakat 

jenuh dengan tekanan hidrostatik yang sama atau lebih besar dari tekanan 

atmosfer (Todd, 1980). 

Kebutuhan air untuk rumah tangga adalah kebutuhan air yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti masak, minum, mencuci, 

mandi, dan menyiram tanaman (Neraca Sumberdayam Alam Spasial Kota 

Surakarta, 1999 dalam Skripsi Wasilatur Rosyidah). 

Akifer adalah batuan yan mempunyai susunan sedimikian rupa 

sehingga dapaat mengalirkan air yang cukup berarti di bawah kindisi lapangan 

(Suharyadi, 1984). 

Kuisioner adalah suatu pertanyaan yang digunakan untuk 

menjaring atau memperoleh data primer dalam bentuk Tanya jawab dengan 

penduduk sebagai responden. 

Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

sekelompok orang yang mendiami sebagian/seluruh bangunan rumah yang 

tinggal bersama serta makan dari satu dapur.  

  Jenis mata pencaharian adalah profesi atau mata pencaharian utama 

kepala keluarga. 

Pendapatan adalah semua hasil yang diperoleh sebagai imbalan 

jasa dari pekerjaan pokok/sampingan dalam keluarga baik sector 

pertanian/sector non pertaniaan. 

Pendidikan adalah pengajaran secara formal/pendidikan sekolah 

yang teratur, berangkat dan mengikuti peraturan yang jelas dan ketat. 

Rumah tangga adalah orang atau sekelompok orang yang 

mendiami sebagian atau seluruh bagunan dan pada umumnya masak bersama 

dalam satu dapur. 

 


