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ANALISIS POLA KONSUMSI AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN 

DOMESTIK DI KECAMATAN GODONG, KABUPATEN GROBOGAN 

 

Abstrak 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di daerah penelitian dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah : variasi kondisi sosial ekonomi yaitu 

jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, sumber air yang dimanfaatkan, dan 

adanya perbedaan antara daerah Ibu Kota Kecamatan dengan perdesaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik berdasarkan kondisi sosial ekonomi, menganalisis perbedaan 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan sumber air yang 

dimanfaatkan, dan mengetahui perbedaan penggunaan air bersih untuk kebutuhan 

domestik antara daerah Ibu Kota Kecamatan dengan daerah perdesaan di 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei dengan cara wawancara menggunakan 

kuesioner. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan 

stratified proporsional random sampling dengan berdasarkan jenis pekerjaan dan 

proporsi sesuai dengan jumlah dari stratumnya. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Adanya perbedaan 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik pada setiap jenis pekerjaan 

disebabkan oleh tinggi dan rendahnya pendapatan ekonomi. Tingkat pendidikan 

yang tinggi memiliki variasi macam penggunaan air bersih lebih banyak 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain, sehingga hal tersebut 

menjadikan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kebutuhan air bersih untuk 

domestik lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan kondisi sosial 

ekonomi di Ibu Kota Kecamatan dengan perdesaan lebih besar dari daerah 

perdesaan. Terdapat 6 variasi sumber air yang dimanfaatkan, dan dari variasi 

tersebut dihasilkan perbedaan konsumsi air bersih untuk domestiknya. Pemilihan 

sumber air dan jumlah penggunaan air yang berbeda disebabkan oleh perbedaan 

tingkat pendidikan. Selain itu, pemilihan sumber juga disebabkan oleh jarak 

terhadap sumber air bersih. Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di 

Ibu Kota Kecamatan lebih besar dari wilayah perdesaan. 

Kata Kunci : Pola Konsumsi Air Bersih, Variasi Kondisi Sosial Ekonomi, 

Variasi Sumber Air, Perkotaan dan Perdesaan. 

Abstract 

The use of water for domestic needs in the study area is influenced by several 

factors including : variations in socio-economic conditions namely the type of 

work and education level, water sources that are utilized, and the differences 

between the Capital District and rural areas. This study aims to examine 

differences in the use of water for domestic needs based on socio-economic 

conditions, analyze the difference in the use of water for domestic needs based on 

the source of water used, and knowing the difference in the use of water for 

domestic needs between the Capital District and rural areas in the Godong 
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District, Grobogan Regency. The method used in this study is a survey method by 

interview using a questionnaire. The sampling method in this study is to use 

stratified proportional random sampling based on the type of work and 

proportions according to the amount of strata. Analysis of the data used in this 

research is quantitative descriptive analysis. The difference in the use of water for 

domestic needs in each type of work is caused by high and low economic income. 

A high level of education has more variations in the use of water compared to 

other levels of education, so that it makes a high level of education have a greater 

need for water for the domestic compared to a lower level of education. the use of 

water for domestic needs based on socioeconomic conditions in the Capital City 

District with a greater rural than rural areas. There are 6 variations of water 

sources that are utilized, and from these variations generated differences in 

consumption of water for the domestic. The selection of different water sources 

and amounts of water use are caused by differences in education levels. In 

addition, the choice of source is also caused by the distance from the water source. 

The use of water for domestic needs in the Capital District is greater than in rural 

areas. 

Keywords : Water Consumption Pattern, Variations Socio-Economic Conditions, 

Water Source Variations, Urban and Rural. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kecamatan Godong merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Godong sedang mengalami 

proses perkembangan akibat pengaruh dilewatinya jalan yang menghubungkan 

antara Kota Purwodadi, Kota Demak, dan Kota Semarang. Berdasarkan hal 

tersebut mengakibatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup 

bervariasi. Kondisi sosial ekonomi yang bervariasi ini dapat ditentukan dari 

keanekaragaman jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Keanekaragaman jenis 

pekerjaan adalah gambaran kondisi ekonomi masyarakat, dan kondisi sosial 

digambarkan melalui tingkat pendidikan masyarakat. 

Konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik meliputi : konsumsi air 

bersih untuk mandi/wc, minum, memasak, mencuci alat dapur, mencuci pakaian, 

mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain (taman, mengepel lantai, 

kolam, ternak, sanitasi, dan kegiatan peribadatan). Pola konsumsi air bersih untuk 

kebutuhan domestik ini juga disebabkan oleh variasi sumber air yang 

dimanfaatkan (Alif Noor Anna, 2000). Sumber air yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Kecamatan Godong untuk keperluan domestik cukup bervariasi 
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yaitu meliputi air tanah (sumur gali maupun sumur pompa), air sungai, dan 

PDAM setempat (Kabupaten Grobogan). 

Karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan memiliki perbedaan. 

Masyarakat perkotaan terbilang lebih tinggi dalam hal pola hidupnya, sedangkan 

pola hidup masyarakat perdesaan terbilang lebih rendah. Dari perbedaan tersebut 

mengakibatkan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik juga berbeda. 

Kecamatan Godong terdiri dari 28 Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Kecamatan 

yang berada di Desa Godong. Ibu Kota Kecamatan yaitu Desa Godong adalah 

daerah perkotaan yang akan dibandingkan penggunaan air bersih untuk kebutuhan 

domestiknya dengan daerah perdesaan yaitu Desa/Kelurahan yang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan domestik berdasarkan kondisi sosial ekonomi, menganalisis 

perbedaan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan sumber 

air yang dimanfaatkan, dan mengetahui perbedaan penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik antara daerah Ibu Kota Kecamatan dengan daerah perdesaan 

di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

ini dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner yang berisi 

pertanyaan beserta jawaban alternatif untuk mengarahkan hasil yang diinginkan 

dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan 

stratified proporsional random sampling. Pengambilan sampel berstrata ini 

berdasarkan jenis pekerjaan di daerah Ibu Kota Kecamatan dan perdesaan, serta 

proporsi sesuai dengan jumlah dari stratumnya. Besar sampel yang ditentukan 

untuk mewakili populasi dalam penelitian ini yaitu dengan dilakukan perhitungan 

keakuratan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 
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n = 
 

     
 

dimana : 

n  = Jumlah sampel minimal 

N = Jumlah populasi 

e  = Error margin (tingkat kesalahan) 

Besar sampel yang dihasilkan adalah 100 penduduk dengan tingkat 

keakuratan 90%. Jumlah sampel sebesar 100 penduduk tersebut kemudian 

distratifikasi berdasarkan jenis pekerjaan menggunakan rumus sebaga berikut : 

Jenis Pekerjaan  
                           

              
                

Tabel 1. Sampel daerah Ibu Kota Kecamatan 

No Jenis Pekerjaan ∑ Populasi ∑ Sampel 

1. PNS/ TNI/ POLRI 334 1 

2. Petani 1369 2 

3. Buruh 1226 2 

4. Pedagang 400 1 

5. Sopir 148 1 

6. Pensiunan 157 1 

7. Lain-lain (karyawan swasta, guru, 

usaha bengkel, dan peternak) 
668 1 

 Jumlah 4302 9 

Tabel 2. Sampel daerah Desa/Kelurahan lainnya 

No Jenis Pekerjaan ∑ Populasi ∑ Sampel 

1. PNS/ TNI/ POLRI 2085 4 

2. Petani 19114 40 

3. Buruh 13612 28 

4. Pedagang 3833 8 

5. Sopir 410 1 

6. Pensiunan 896 1 

7. Lain-lain (karyawan swasta, guru, 

usaha bengkel, dan peternak) 
4522 9 

 Jumlah 44472 91 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada 
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responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mempersiapkan daftar pertanyaan dan juga jawaban alternatif untuk mengarahkan 

hasil yang diinginkan dari penelitian ini. Daftar pertanyaan dalam wawancara ini 

meliputi : pekerjaan pokok, pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, 

macam penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik, jumlah penggunaan air 

untuk kebutuhan domestik, dan jenis sumber air yang digunakan. Pengumpulan 

data sekunder berupa data kependudukan Kecamatan Godong dari tahun 2013 

sampai 2017 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Godong 

dalam angka 2014 sampai 2018, data jumlah penduduk berdasarkan jenis 

pekerjaan tiap Desa di Kecamatan Godong yang didapatkan dari BPS Kecamatan 

Godong dalam angka 2018, dan peta RBI daerah penelitian berupa peta 

administrasi Kecamatan Godong yang didapatkan dari data spasial digital RBI 

Jawa Tengah dan DIY tahun 2004. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan pendekatan keruangan yaitu menentukan perbedaan pola 

konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan kondisi sosial 

ekonomi di daerah Ibu Kota Kecamatan dengan perdesaan. Analisis data 

didasarkan pada data primer yang diperoleh dari wawancara dan telah dilakukan 

pengolahan atas data tersebut sehingga disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan 

diagram batang. Tabel frekuensi dan diagram batang pada penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis karakteristik pola konsumsi air bersih untuk 

kebutuhan domestik berdasarkan kondisi sosial ekonomi, variasi penggunaan air 

bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan sumber air yang dimanfaatkan, dan 

perbandingan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik antara daerah Ibu 

Kota Kecamatan dengan daerah perdesaan di Kecamatan Godong. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Godong 

ditentukan oleh berbagai macam penggunaannya dan beberapa faktor pengaruh 

dari penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik. Macam penggunaan air 

bersih untuk kebutuhan domestik yang ada di Kecamatan Godong ini diantaranya 
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adalah : penggunaan untuk keperluan minum/memasak, mencuci alat dapur, 

mencuci pakaian, mandi+WC, mencuci kendaraan, wudhu, dan lain-lain 

(mengepel lantai dan ternak). Faktor pengaruh penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik yang ada diantaranya adalah : kondisi sosial ekonomi, 

sumber air yang dimanfaatkan, dan faktor wilayah antara Ibu Kota Kecamatan 

dengan daerah perdesaan. 

3.1 Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di Kecamatan 

Godong 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Godong 

ditentukan oleh variasi macam penggunaannya. Macam penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan domestik tersebut masing-masing menunjukkan volume 

penggunaan air bersih, dan dihasilkan rata-rata kebutuhan air bersih untuk 

domestik di Kecamatan Godong. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa 

kebutuhan air bersih untuk domestik per hari setiap orang di Kecamatan Godong 

ini telah memenuhi syarat minimal kebutuhan air bersih. Dibawah ini adalah 

Tabel 3. yang menyajikan kebutuhan air bersih untuk domestik dilihat dari macam 

penggunaannya. 

Tabel 3. Kebutuhan Air Bersih Untuk Domestik di Kecamatan Godong Dilihat 

dari Macam Penggunaannya 

Macam Penggunaan 
Jumlah Penggunaan Air 

Domestik (liter/orang/hari) 
Persentase (%) 

Minum/ memasak 4,42 5,18 

Mencuci alat dapur 4,40 5,16 

Mencuci pakaian 16,07 18,86 

Mandi + WC 46,19 54,18 

Mencuci kendaraan 0,84 0,98 

Wudhu 13,22 15,50 

Lain-lain (mengepel lantai dan ternak) 0,11 0,13 

Jumlah 85,24 100,00 

Sumber : Penulis, 2019 
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Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik di Kecamatan Godong paling besar untuk keperluan mandi 

dengan rata-rata penggunaan 46,19 liter/orang/hari. Mandi adalah kegiatan 

rutinitas pada setiap orang untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, 

sehingga kegiatan mandi dalam hal ini memerlukan air bersih dengan kapasitas 

lebih besar apabila dibandingkan dengan keperluan domestik lainnya. Penggunaan 

paling kecil yaitu untuk keperluan lain-lain dengan rata-rata penggunaan 0,11 

liter/orang/hari. Keperluan lain-lain dalam penelitian ini adalah kegiatan mengepel 

lantai dan ternak. Kecilnya penggunaan air bersih untuk kegiatan mengepel lantai 

dan ternak dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilakukan pada setiap orang dan 

kapasitas air bersih yang dibutuhkan hanya sedikit. 

Rata-rata penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan 

Godong adalah 85,24 liter/orang/hari. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010, menyatakan bahwa kebutuhan minimal setiap orang akan air 

bersih per hari untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari adalah 60 liter, 

artinya kebutuhan air bersih untuk domestik di Kecamatan Godong sudah 

terpenuhi. 

Rata-rata penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di daerah 

penelitian dapat diketahui kategori penggunaannya berdasarkan wilayah. Menurut 

Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2000, diketahui bahwa 

rata-rata penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di daerah penelitian 

termasuk dalam kategori desa dengan penggunaan air besih antara 60-100 

liter/orang/hari. 

3.2 Perbedaan Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Godong Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi 

Perbedaan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan 

Godong berdasarkan kondisi sosial ekonomi ditentukan oleh dua faktor yaitu jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan. Jenis pekerjaan yang ada di Kecamatan Godong 

yaitu PNS/ TNI/ POLRI, buruh, petani, sopir, pedagang, pensiunan, dan lainnya 

(guru, karyawan swasta, usaha bengkel, dan peternak). Tingkat pendidikan yang 

ada di Kecamatan Godong yaitu SD, SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan Sarjana. 
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Adanya perbedaan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik 

berdasarkan jenis pekerjaan ini didasari oleh pola hidup masing-masing pada 

setiap jenis pekerjaan seseorang. Jenis pekerjaan dengan pendapatan ekonomi 

tinggi menjadikan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik lebih besar, 

dan sebaliknya jenis pekerjaan dengan pendapatan ekonomi rendah menjadikan 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik kecil. Selain itu, kesibukan 

diluar rumah karena tuntutan pekerjaan juga menentukan penggunaan air bersih 

sehari-hari menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan orang yang kegiatan 

sehari-harinya lebih banyak di rumah. 

 

Gambar 1. Persentase Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Godong Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Sumber : Penulis, 2019 

Berdasarkan Gambar 1. diketahui bahwa jumlah penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan domestik paling besar adalah jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI 

yaitu 17,12 %, sedangkan penggunaan air bersih paling kecil adalah jenis 

pekerjaan buruh yaitu 11,63 %. Data dari lapangan menunjukkan bahwa jenis 

pekerjaan PNS/TNI/POLRI rata-rata memiliki penghasilan lebih dari Rp 

2.000.000,-. Dengan penghasilan tersebut, jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI 

merupakan jenis pekerjaan dengan penghasilan ekonomi paling tinggi apabila 

dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain, sehingga menjadikan kebutuhan 
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air bersih untuk domestiknya paling besar. Sebaliknya, jenis pekerjaan buruh 

memiliki rata-rata pendapatan ekonomi paling rendah dan kegiatan dengan 

memanfaatkan air bersih untuk keperluan sehari-harinya sedikit dibandingkan 

dengan jenis pekerjaan yang lain, sehingga menjadikan penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan domestiknya juga kecil. Jenis pekerjaan pensiunan disini adalah 

pensiunan dari POLRI dan PNS dengan rata-rata penghasilan antara Rp 

1.000.000,- sampai lebih dari Rp 2.000.000,-. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

kebutuhan air bersih untuk domestik oleh jenis pekerjaan pensiunan, sehingga 

dilihat dari Gambar 1 diketahui bahwa jenis pekerjaan pensiunan berada di urutan 

nomor 2 setelah jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI. 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik yang ada di daerah Ibu 

Kota Kecamatan lebih besar dari daerah perdesaan. Hal tersebut dikarenakan 

variasi penggunaan air bersih untuk setiap jenis pekerjaan yang ada di Ibu Kota 

Kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tabel 4 dibawah 

ini menyajikan kebutuhan air bersih untuk domestik dari setiap jenis pekerjaan 

yang ada di Ibu Kota Kecamatan Godong dan daerah perdesaan. 

Tabel 4. Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan di Ibu Kota Kecamatan dan perdesaan 

Jenis Pekerjaan  

Jumlah Penggunaan Air Bersih 

(liter/orang/hari) Selisih 
% 

 
Ibu Kota 

Kecamatan 
Perdesaan 

Pensiunan 118,57 106,11 12,46 10,5 

PNS/TNI/POLRI 118,23 112,35 5,88 5,0 

Lainnya (guru, karyawan swasta, 

usaha bengkel, dan peternak) 
107,20 93,28 13,93 13,0 

Sopir 105,37 83,66 21,71 20,6 

Pedagang 102,67 85,96 16,71 16,3 

Petani 97,31 82,41 14,89 15,3 

Buruh 82,73 76,75 5,98 7,2 

Rata-rata 104,58 91,50 13,08 12,5 

Sumber : Data Primer dan Diolah Penulis, 2019 

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa rata-rata penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di daerah Ibu Kota 

Kecamatan lebih besar dari daerah perdesaan. Keseluruhan jenis pekerjaan yang 
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ada di Ibu Kota Kecamatan ini diketahui penggunaannya lebih besar dibandingkan 

dengan jenis pekerjaan yang sama di daerah perdesaan. Hal tersebut dikarenakan 

variasi penggunaan air bersih untuk domestik pada setiap jenis pekerjaan yang ada 

di daerah Ibu Kota Kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan perdesaan. 

Perbedaan yang sangat terlihat adalah jenis pekerjaan pensiunan di Ibu Kota 

Kecamatan memiliki penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik paling 

besar yaitu dengan penggunaan air bersih 118,57 liter/orang/hari, sedangkan di 

daerah perdesaan paling besar adalah jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI yaitu 

dengan penggunaan air bersih 112,35 liter/orang/hari. Jenis pekerjaan pensiunan 

yang ada di Ibu Kota Kecamatan ini adalah pensiunan POLRI dengan penghasilan 

ekonomi tinggi karena juga memiliki beberapa persewaan rumah kontrakan, 

sedangkan jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI di Ibu Kota Kecamatan ini adalah 

seorang guru PNS. 

Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan tentang penggunaan air 

bersih, sehingga berpengaruh terhadap banyak dan sedikitnya variasi macam 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik yang dilakukan. Data dari 

lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi memiliki lebih 

banyak variasi macam penggunaan air bersih untuk domestik apabila 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sehingga tingkat 

pendidikan yang tinggi memiliki kebutuhan air bersih untuk domestik paling 

besar. 

Diketahui bahwa jumlah penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik 

paling besar adalah tingkat pendidikan sarjana yaitu 29,44 %. Selanjutnya, diikuti 

oleh pendidikan SMA/sederajat 26,72 %, SMP/sederajat 22,44 %, dan 

penggunaan paling kecil adalah tingkat pendidikan SD yaitu 21,39 %.  Perbedaan 

penggunaan air bersih tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan tentang 

pemanfaatan air bersih pada setiap orang. Data dari lapangan menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan sarjana dan SMA/sederajat memiliki variasi macam 

penggunaan air bersih untuk domestik lebih banyak dibandingkan dengan 

SMP/sederajat dan SD. Pada setiap macam penggunaannya tingkat pendidikan 

sarjana memerlukan air bersih paling besar dibandingkan dengan tingkat 
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pendidikan SMA/sederajat, sehingga kebutuhan air bersih untuk domestik paling 

besar adalah tingkat pendidikan sarjana. Tingkat pendidikan SD memiliki 

kebutuhan air bersih untuk domestik paling kecil dikarenakan variasi macam 

penggunaannya yang sedikit dan dari macam penggunaanya tersebut masing-

masing juga memerlukan sedikit air bersih. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 2. dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. Persentase Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Godong Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber : Penulis, 2019 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik berdasarkan tingkat pendidikan 

di Ibu Kota Kecamatan lebih besar dari daerah perdesaan. Keseluruhan tingkat 

pendidikan yang ada di Ibu Kota Kecamatan ini penggunaannya lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang sama di daerah perdesaan. 

Alasannya adalah tingkat pendidikan yang ada di daerah Ibu Kota Kecamatan ini 

memiliki pola hidup yang konsumtif dan berpengaruh terhadap lebih banyaknya 

variasi macam penggunaan air bersih dibandingkan dengan daerah perdesaan. 

Perbedaan yang sangat terlihat adalah di Ibu Kota Kecamatan kebutuhan air 

paling kecil dari tingkat pendidikan SMP/sederajat yaitu 89,97 liter/orang/hari, 

sedangkan di daerah perdesaan paling kecil adalah tingkat pendidikan SD yaitu 

dengan penggunaan air bersih 77,80 liter/orang/hari. Dibawah ini adalah Tabel 5. 
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yang menyajikan kebutuhan air bersih untuk domestik pada setiap tingkat 

pendidikan di Ibu Kota Kecamatan dan perdesaan. 

Tabel 5. Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan di Ibu Kota Kecamatan dan perdesaan 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah Penggunaan Air Bersih 

(liter/orang/hari) 

Ibu Kota 

Kecamatan 
Perdesaan 

SD 90,15 77,80 

SMP/ sederajat 89,97 81,61 

SMA/ sederajat 108,45 92,40 

Sarjana 118,28 106,37 

Rata-rata 101,71 89,55 

Sumber : Data Primer dan Diolah Penulis, 2019 

 

3.3 Perbedaan Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Godong Berdasarkan Sumber Air yang Dimanfaatkan 

Pemilihan sumber dan besarnya volume air yang digunakan untuk setiap jenis 

kegiatan domestik di daerah penelitian berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan 

oleh perbedaan tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan mempengaruhi 

pengetahuan seseorang terhadap pemilihan sumber air yang akan dimanfaatkan. 

Selain itu, pemilihan sumber air bersih juga dipengaruhi oleh jarak terhadap 

sumber air bersih.  
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Gambar 3. Persentase Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik di 

Kecamatan Godong Berdasarkan Sumber Air yang Dimanfaatkan 

Sumber : Data Primer dan Diolah Penulis, 2019 

 

Gambar 3. menunjukkan perbedaan penggunaan air bersih untuk kebutuhan 

domestik pada setiap variasi sumber. Diketahui bahwa variasi sumber PDAM + 

air isi ulang adalah yang paling besar dengan persentase penggunaan air bersih 

19,16 % dan paling kecil adalah yang hanya menggunakan satu sumber yaitu 

sumur pompa dengan persentase penggunaan hanya 5,55 % dari keseluruhan 

persentase variasi sumber yang ada. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tingkat 

pendidikan dan variasi macam penggunaan dari setiap orang, dimana tingkat 

pendidikan mempengaruhi pemilihan sumber air yang dimanfaatkan dan variasi 

macam penggunaan mempengaruhi besarnya volume penggunaan air untuk 

memenuhi kebutuhan domestiknya. Selain itu, lokasi tempat tinggal juga 

mempengaruhi pemilihan variasi sumber. Dibawah ini adalah Gambar 4 yang 

menyajikan peta lokasi sampel berdasarkan variasi sumber air yang dimanfaatkan. 
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Gambar 4. Peta Lokasi Sampel Berdasarkan Variasi Sumber Air 

Sumber : Penulis, 2019 

Masyarakat yang menggunakan variasi sumber PDAM + air isi ulang adalah 

masyarakat dengan tingkat pendidikan sarjana dan SMA/sederajat, serta lokasi 

tempat tinggal mereka masih dalam wilayah Ibu Kota Kecamatan dan sekitarnya 

(Desa Godong, Desa Klampok, Desa Bugel, dan Desa Ketitang) yang disuplai 

oleh sumber air PDAM. Macam penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik 

oleh masyarakat yang menggunakan variasi sumber PDAM + air isi ulang ini 

adalah yang paling banyak dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan 

variasi sumber yang lain, sehingga menjadikan kebutuhan air bersih untuk 

domestiknya paling besar. Masyarakat yang menggunakan hanya satu sumber 

yaitu dari sumur pompa adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SD. 

Selain itu, macam penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestiknya paling 

sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan variasi sumber yang 

lain, sehingga menghasilkan kebutuhan air untuk domestiknya paling kecil. 

3.4 Perbedaan Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik antara 

Ibu Kota Kecamatan dengan Perdesaan di Kecamatan Godong 

Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di wilayah Ibu Kota Kecamatan 

Godong lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Gambar 5 di bawah 
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ini menyajikan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Ibu Kota 

Kecamatan dan perdesaan. 

 

 

Gambar 5. Penggunaan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik antara Ibu Kota 

Kecamatan dengan Perdesaan di Kecamatan Godong 

Sumber : Penulis, 2019 

Berdasarkan Gambar 5. diketahui bahwa penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik di Ibu Kota Kecamatan adalah 101,34 liter/orang/hari, 

sedangkan penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di wilayah perdesaan 

adalah 83,65 liter/orang/hari. Artinya, bahwa penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik di Ibu Kota Kecamatan lebih besar dari wilayah perdesaan. 

Besarnya kebutuhan air bersih untuk domestik di Ibu Kota Kecamatan 

dipengaruhi oleh media yang digunakan untuk setiap variasi macam penggunaan 

air bersih oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya, untuk keperluan paling utama 

yaitu mandi+WC masyarakat Ibu Kota Kecamatan menggunakan media bak 

mandi buatan dengan ukuran besar tanpa memikirkan takaran volume air yang 

digunakan untuk keperluan mandi+WC tersebut, sedangkan masyarakat perdesaan 

menggunakan bak mandi ukuran kecil dan ada juga yang menggunakan ember 

mandi dengan kapasitas volume air 40 liter untuk dapat digunakan kegiatan 

mandi+WC satu orang sehari. 
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Tabel 6. Kebutuhan Air Bersih Untuk Domestik Ibu Kota Kecamatan dan 

Perdesaan di Kecamatan Godong Dilihat dari Macam Penggunaannya 

Macam Penggunaan Air Domestik 
Wilayah 

Selisih % 

Ibu Kota Kecamatan Perdesaan 

Minum/ Memasak (liter/orang/hari) 4,98 4,36 0,62 12,4 

Mencuci Alat Dapur (liter/orang/hari) 7,49 4,09 3,40 45,4 

Mencuci Pakaian (liter/orang/hari) 18,10 15,87 2,23 12,3 

Mandi+WC (liter/orang/hari) 52,54 45,56 6,98 13,3 

Mencuci Kendaraan (liter/orang/hari) 2,45 0,68 1,77 72,2 

Wudhu (liter/orang/hari) 15,52 12,99 2,53 16,3 

Lain-lain (mengepel lantai dan ternak) 

(liter/orang/hari) 
0,27 0,10 0,17 63,0 

Jumlah 101,34 83,65 17,69 17,5 

Sumber : Data Primer dan Diolah Penulis, 2019 

Berdasarkan Tabel 6. diketahui bahwa penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik yang paling besar adalah kegiatan mandi+WC, dan 

penggunaan paling kecil adalah kegiatan lain-lain (mengepel lantai dan ternak). 

Perbedaan penggunaan air bersih antara daerah Ibu Kota Kecamatan dengan 

perdesaan yang terlihat sangat jelas adalah untuk kegiatan mencuci kendaraan, 

penggunaan air bersih untuk kegiatan mencuci kendaraan di Ibu Kota Kecamatan 

lebih besar dari perdesaan dengan selisih 72,2%. Hal tersebut disebabkan oleh 

media yang digunakan untuk variasi macam penggunaan air bersih tersebut. 

Masyarakat Ibu Kota Kecamatan menggunakan media langsung dari air kran 

dengan debit yang besar dan tentunya waktu penggunaan yang lebih lama juga 

menentukan besarnya jumlah volume air yang digunakan untuk mencuci 

kendaraannya. Masyarakat perdesaan menggunakan ember dengan kapasitas 

volume air kecil untuk kegiatan mencuci kendaraan, sehingga volume air yang 

digunakan untuk kegiatan mencuci kendaraan tersebut hanya sedikit. 
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Gambar 6. Peta Pola Konsumsi Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Kota dan 

Desa 

Sumber : Penulis, 2019 

Berdasarkan Gambar 6 diketahui pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan 

domestik daerah Ibu Kota Kecamatan dengan perdesaan di Kecamatan Godong. 

Terlihat bahwa penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik yang paling 

besar adalah kegiatan mandi+WC, dan penggunaan paling kecil adalah kegiatan 

lain-lain (mengepel lantai dan ternak). Perbedaan penggunaan air bersih antara 

daerah Ibu Kota Kecamatan dengan perdesaan untuk kegiatan utama yaitu 

mandi+WC, dapat dilihat dari diagram pada Gambar 3.6 diatas Ibu Kota 

Kecamatan lebih besar dari perdesaan dengan selisih cukup besar. Hal tersebut 

dikarenakan oleh media yang digunakan untuk setiap variasi macam penggunaan 

air bersih. Selain itu, perbedaan yang terlihat jelas juga pada kegiatan mencuci 

alat dapur, pada Gambar 5.6 terlihat bahwa penggunaan air bersih untuk keperluan 

mencuci alat dapur di Ibu Kota Kecamatan lebih besar dari perbesaan. Hal 

tersebut juga dikarenakan oleh media yang digunakan untuk setiap variasi macam 

penggunaan air bersih. Masyarakat Ibu Kota Kecamatan menggunakan media 

washtafel dapur untuk kegiatan mencuci alat dapur, sehingga volume air yang 

digunakan untuk keperluan mencuci alat dapur menjadi besar karena air langsung 

mengalir dari kran washtafel dan volume air yang keluar juga besar, sedangkan 



18 
 

masyarakat perdesaan menggunakan media ember dengan kapasitas air yang 

kecil, sehingga dihasilkan penggunaan air bersih untuk keperluan mencuci alat 

dapur juga kecil apabila dibandingkan dengan daerah Ibu Kota Kecamatan. 

Menurut kategori kebutuhan air bersih yang dijelaskan oleh Ditjen Cipta 

Karya, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2000, dapat diketahui bahwa 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di daerah Kota (Kota kecil, Kota 

sedang, Kota besar, dan Metropolitan) adalah 90-210 liter/orang/hari, sedangkan 

di daerah Desa adalah 60-100 liter/orang/hari. Dengan hal tersebut dapat diketahui 

bahwa kebutuhan air bersih untuk domestik di daerah Kota (termasuk Ibu Kota 

Kecamatan) tentunya lebih besar dari daerah perdesaan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kegiatan dengan memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

merupakan hal yang tidak dapat lepas oleh manusia. Berbagai macam penggunaan 

dan beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah alasan terciptanya perbedaan 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik, seperti halnya penelitian yang 

dilakukan di Kecamatan Godong ini. 

Berdasarkan tujuan dan analisis hasil dari penelitian ini didapatkan beberapa 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut sebagai berikut : 

1) Rata-rata penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan 

Godong adalah 85,24 liter/orang/hari. Adanya perbedaan penggunaan air 

bersih untuk kebutuhan domestik pada setiap jenis pekerjaan disebabkan 

oleh tinggi dan rendahnya pendapatan ekonomi. Diketahui bahwa semakin 

tinggi pendapaan ekonomi dari suatu pekerjaannya, maka semakin besar 

penggunaan air bersih untuk domestiknya, dan sebaliknya. Tingkat 

pendidikan yang tinggi memiliki variasi macam penggunaan air bersih lebih 

banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain, sehingga hal 

tersebut menjadikan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kebutuhan air 

bersih untuk domestik lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan 

yang lebih rendah. Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik 
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berdasarkan kondisi sosial ekonomi di Ibu Kota Kecamatan dengan 

perdesaan lebih besar dari daerah perdesaan. 

2) Perbedaan pemilihan sumber dan besarnya volume air yang digunakan 

untuk setiap jenis kegiatan domestik disebabkan oleh perbedaan tingkat 

pendidikan, karena tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang terhadap pemilihan sumber air yang akan dimanfaatkan dan juga 

menentukan banyak maupun sedikitnya variasi macam penggunaan air 

bersih, sehingga berpengaruh terhadap volume air yang digunakan. Selain 

itu, pemilihan sumber air bersih juga dipengaruhi oleh jarak terhadap 

sumber air. 

3) Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Ibu Kota Kecamatan 

adalah 101,34 liter/orang/hari, sedangkan penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik di wilayah perdesaan adalah 83,65 liter/orang/hari. 

Artinya, penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik di Ibu Kota 

Kecamatan lebih besar dari wilayah perdesaan.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis 

memberikan beberapa saran untuk kebaikan masyarakat Kecamatan Godong 

dalam hal penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik. Beberapa saran 

tersebut adalah : 

1) Besar dan kecilnya volume air yang digunakan atau dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik disebabkan oleh adanya perbedaan 

pendapatan ekonomi yang berpengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan, 

variasi macam penggunaan, dan media yang digunakan untuk setiap macam 

penggunaan air bersih domestik. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa 

semakin besar pendapatan ekonomi akan menjadikan besarnya juga 

konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik,  hal tersebut dikarenakan 

berpengaruh terhadap banyaknya variasi macam penggunaan dan media 

yang digunakan untuk setiap macam penggunaan air bersih untuk kebutuhan 

domestik. Oleh sebab itu, untuk mengurangi besarnya konsumsi air bersih 

domestik adalah dengan mengurangi variasi macam penggunaan dan 
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menggunakan media konsumsi air yang lebih hemat, sehingga air yang 

dimanfaatkan tidak berlebihan dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. 
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