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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan zat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pastinya tidak lepas dari peran air. 

Ketersediaan air dari berbagai sumber merupakan potensi yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang seluruh kegiatan dalam sehari-hari 

terutama pemanfaatnya untuk kebutuhan rumah tangga seperti, minum, memasak, 

mencuci, mandi/wc, kegiatan peribadatan, dan lain-lain. Air yang dimafaatkan 

oleh manusia untuk menunjang kebutuhan rumah tangga tentunya harus bersih, 

artinya air tersebut bebas dari zat yang dapat menyebabkan penyakit dan tidak 

mengandung bahan beracun. Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak (Permenkes RI 

No.416/Menkes/PER/IX/1990). 

Pemenuhan kebutuhan air bersih manusia untuk rumah tangga biasanya 

memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air 

alam, maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Upaya 

pemenuhan kebutuhan air bersih oleh manusia dapat mengambil sumber air dari 

dalam tanah, air permukaan (sungai, air danau, air laut), atau langsung dari air 

hujan. 

Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena pertambahan jumlah 

penduduk yang terjadi pada suatu wilayah berdasarkan waktu tertentu. Negara 

Indonesia hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap 

tahunnya. Salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk di Negara Indonesia 

yaitu terus berkembangnya suatu wilayah dari segi fasilitas penunjang aktivitas 

sosial ekonomi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk 

hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 berikut ini. 
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2014 sampai 2018 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2017 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, bahwa selama 5 tahun terakhir ini Provinsi Jawa 

Tengah terus mengalami peningkatan jumlah penduduk. Mulai dari tahun 2013 ke 

tahun 2014, terlihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah bertambah 

dan sampai tahun 2017 terus mengalami pertambahan penduduk meskipun tidak 

terjadi pertambahan yang signifikan. 

Pertumbuhan penduduk juga dialami oleh Kecamatan Godong, Kabupaten 

Grobogan yang dijadikan daerah pembahasan dalam penelitian ini. 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. Seiring proses perkembangan 

yang dialami Kecamatan Godong hingga saat ini, menjadikan jumlah penduduk 

yang juga terus meningkat. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Godong Tahun 2012-2017 

Tahun Jumlah Penduduk 

Kecamatan Godong (jiwa) 

Pertambahan % 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

77987 

78393 

78771 

79137 

79473 

85158 

- 

406 

378 

366 

336 

5685 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

7,1 

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan. Kecamatan Godong dalam angka 2013 

sampai 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan 

Godong terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat juga pada 

tahun 2017 pertumbuhan penduduk di Kecamatan Godong mengalami 

peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 7,1%. Peningkatan tersebut adalah 

yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan 

tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan penduduk yang pindah datang 

lebih besar dari jumlah kematian dan penduduk yang pindah pergi (BPS 

Kecamatan Godong dalam angka 2018). 

Pertumbuhan penduduk Kecamatan Godong mengakibatkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang cukup bervariasi. Kondisi sosial ekonomi yang 

bervariasi ini dapat ditentukan dari keanekaragaman jenis pekerjaan dan tingkat 

pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis pekerjaan yang ada di 

Kecamatan Godong meliputi : PNS/ TNI/ POLRI, petani, buruh, pedagang, sopir, 

pensiunan, dan lain-lain. Keanekaragaman jenis pekerjaan yang merupakan 

gambaran kondisi ekonomi masyarakat ini dapat mempengaruhi pola kegiatan 

masyarakat, apabila semakin tinggi pendapatan ekonomi suatu pekerjaan akan 

mengakibatkan banyaknya kegiatan yang dilakukan, sebaliknya apabila semakin 

rendah pendapatan ekonomi suatu pekerjaan akan mengakibatkan semakin 

sedikitnya kegiatan yang dilakukan. Gambaran kondisi sosial masyarakat yaitu 
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tingkat pendidikan yang tentunya mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap 

pengetahuan tentang air bersih yang digunakan untuk kebutuhan domestik. 

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi merupakan faktor yang mengakibatkan 

kompleksitas kegiatan masyarakat. 

Kompleksitas kegiatan tentunya berpengaruh terhadap pola konsumsi air 

bersih untuk kebutuhan domestik. 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 yaitu meliputi air tanah (sumur gali maupun sumur pompa), air 

sungai, dan PDAM setempat (Kabupaten Grobogan). 

Kebutuhan air domestik tentunya dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat 

seperti daerah kota dan desa. Pola hidup masyarakat kota terbilang lebih tinggi, 

sehingga penggunaan air domestik tentunya lebih banyak, sebaliknya pola hidup 

masyarakat desa terbilang lebih rendah apabila dibandingkan dengan daerah Kota, 

sehingga penggunaan air domestik tentunya juga lebih rendah. 

Kecamatan Godong terdiri dari 28 Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota 

Kecamatan yang berada di Desa Godong. Perbedaan jumlah penduduk antara 

daerah Ibu Kota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan yang lain dapat 

menggambarkan perbedaan pola hidup masyarakat tentang penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan domestik.  

Dilihat dari Tabel 1.2 dapat diketahui perbedaan jumlah penduduk antara 

Ibu Kota Kecamatan yaitu Desa Godong memiliki jumlah penduduk tertinggi 

dibandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lain. Tahun 2017 jumlah penduduk 

Desa Godong sebesar 6666 jiwa, sedangkan Desa/Kelurahan yang lain memiliki 

jumlah penduduk lebih rendah dari Ibu Kota Kecamatan. Dari jumlah penduduk 

tersebut dapat diketahui bahwa daerah Ibu Kota Kecamatan memiliki pola hidup 

yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah Desa/Kelurahan yang lain. 
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Dari perbedaan pola hidup masyarakat tersebut akan menunjukkan pola 

penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik antara Ibu Kota Kecamatan 

dengan Desa/Kelurahan yang lain di Kecamatan Godong. 

 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Tiap Desa di Kecamatan Godong Tahun 2015-

2017 

No Desa/ Kelurahan 
Tahun 

2015 2016 2017 

1. Tungu 1955 1963 2159 

2. Pahesan 2166 2181 2285 

3. Latak 4418 4407 4778 

4. Sumurgede 2533 2517 2982 

5. Sambung 4200 4204 4569 

6. Ketangirejo 4051 4071 4513 

7. Anggaswangi 1543 1555 1695 

8. Guci 1750 1741 1949 

9. Werdoyo 1957 1962 2257 

10. Guyangan 1983 1989 2165 

11. Gundi 1607 1615 1739 

12. Jatilor 2711 2753 2698 

13. Sumberagung 1627 1624 1817 

14. Beringin 1779 1791 2008 

15. Klampok 2881 2924 2970 

16. Kemloko 4250 4294 4358 

17. Godong 6281 6280 6666 

18. Bugel 3399 3373 3671 

19. Ketitang 1757 1750 2079 

20. Kopek 1505 1506 1660 

21. Dorolegi 2811 2833 3029 

22. Rajek 2281 2282 2607 

23. Harjowinangun 4603 4695 4249 

24. Karanggeneng 3730 3753 3912 

25. Wanutunggal 1679 1694 1892 

26. Manggarwetan 3155 3143 3702 

27. Manggarmas 4523 4550 4632 

28. Tinanding 2002 2023 2117 

 Jumlah 79137 79473 85158 

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan. Kecamatan Godong dalam angka 2016 

sampai 2018 
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Berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang, peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola konsumsi air bersih 

untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Analisis 

variabel kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan konsumsi air bersih untuk 

kebutuhan domestik dan analisis variabel fisiografi yaitu sumber air yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Godong, serta perbedaan 

karakteristik masyarakat Ibu Kota Kecamatan dan perdesaan dapat memberikan 

gambaran pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik di Kecamatan 

Godong. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan kondisi sosial 

ekonomi? 

2. Apakah ada perbedaan konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan sumber air yang 

dimanfaatkan? 

3. Bagaimana pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik antara 

daerah Ibu Kota Kecamatan dengan daerah perdesaan di Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan munculnya permasalahan dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini untuk : 

1. Mengkaji perbedaan konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan kondisi sosial 

ekonomi. 

2. Mengetahui perbedaan konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan sumber air yang 

dimanfaatkan. 
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3. Menganalisis pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik antara 

daerah Ibu Kota Kecamatan dengan daerah perdesaan di Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memperkaya wawasan bidang studi geografi dalam bentuk penelitian 

praktis di lapangan mengenai pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan 

domestik di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. 

2. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan akan perlunya pemahaman tentang penggunaan air 

domestik, sehingga air digunakan dengan benar dan seperlunya. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Air Bersih 

Air bersih merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. 

Keberlangsungan hidup manusia tidak lepas dari peran air bersih, artinya air 

bersih adalah faktor penentu bagi kehidupan manusia yang baik. Air bersih adalah 

air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah 

dimasak (Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990). Berdasarkan ketentuan 

dari Permenkes RI, bahwa air bersih adalah air dari berbagai sumber yang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari terumata untuk 

kebutuhan domestik dengan ketentuan bahwa air dari sumber yang dimanfaatkan 

tersebut bebas dari zat penyebab penyakit dan tidak mengandung bahan beracun. 

Sumber Air Bersih 

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik oleh manusia biasanya 

memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air 

alam, maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut 

Sugiharto (1983) tempat sumber air dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1. Air hujan, air angkasa dan dalam wujud lainnya dapat berupa salju. 
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2. Air permukaan, air yang berada di permukaan bumi dapat berupa air 

sungai, air danau, air laut. 

3. Air tanah, terbentuk dari sebagian dari air hujan yang jatuh ke 

permukaan dan sebagian meresap ke dalam tanah melalui pori-

pori/celah-celah dan akar tanaman serta bertahan pada lapisan tanah 

membentuk lapisan yang mengandung air tanah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ketahui bahwa terdapat 3 sumber air yang 

dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan domestik yaitu, air 

hujan dengan kuantitas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik pada suatu daerah dan 

dengan kualitas bersifat asam dengan sedikit kandungan zat kimiawi, air 

permukaan (air sungai, air laut, air danau) dengan kuantitas yang besar dan 

kualitas rentan terhadap pencemaran sehingga untuk pemanfaatan dari sumber air 

permukaan ini tidak dapat maksimal untuk memenuhi kebutuhan domestik 

manusia, dan air tanah dengan kuantitas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik suatu 

daerah dan kualitas yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan domestik 

manusia. 

Kebutuhan Air Domestik 

Kebutuhan air domestik meliputi kebutuhan air di dalam rumah, kebutuhan 

air di luar rumah, dan kran umum. Kebutuhan air di dalam rumah meliputi 

kebutuhan untuk minum, memasak, sanitasi, membersihkan rumah, mencuci 

pakaian dan mencuci kendaraan. Sementara kebutuhan di luar rumah meliputi 

kebutuhan untuk menyiram kebun, air mancur dan kolam renang. Kebutuhan 

untuk kran umum adalah kebutuhan untuk kran yang dimanfaatkan oleh publik 

(Twort dkk dalam I B Suryadmaja dkk, 2015). Dengan demikian bahwa 

kebutuhan air bersih untuk domestik meliputi berbagai macam bentuk kegiatan 

seperti kebutuhan untuk minum, memasak, sanitasi, membersihkan rumah, 

mencuci pakaian dan mencuci kendaraan. 

Penggunaan Air Domestik Daerah Kota dan Desa 

Kebutuhan air domestik di Indonesia menurut Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Air Bersih dengan 
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mengklasifikasikan daerah menjadi beberapa kategori. Kategori penggunaan air 

lebih rinci berdasarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Tabel 

1.3 berikut. 

 

Tabel 1.3 Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kategori Wilayah 

Kategori Wilayah Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Kebutuhan Air 

(liter/orang/hari) 

Metropolitan  > 1.000.000 150 – 210 

Kota Besar  500.000 – 1.000.000 120 – 150 

Kota Sedang  100.000 – 500.000 100 – 150 

Kota Kecil  20.000 – 100.000 90 – 100 

Desa  < 20.000 60 – 100 

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2000. 

 

Berdasarkan kategori kebutuhan air bersih yang dijelaskan oleh Ditjen Cipta 

Karya, Departemen Pekerjaan Umum tahun 2000 tersebut dapat diketahui 

perbedaan kebutuhan air bersih untuk domestik antara daerah Kota dengan daerah 

Desa. Daerah kota membutuhan air domestik antara 90-210 liter/orang/hari, 

sedangkan daerah desa membutuhkan air domestik antara 60-100 liter/orang/hari. 

Kebutuhan air domestik ini dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat seperti daerah 

kota dan desa. Pola hidup masyarakat kota terbilang lebih tinggi sehingga 

penggunaan air domestik tentunya lebih banyak, sebaliknya pola hidup 

masyarakat desa terbilang lebih rendah apabila dibandingkan dengan daerah kota, 

sehingga penggunaan air domestik tentunya juga lebih rendah. 

Perilaku/ Pola Konsumsi Air Bersih 

Perilaku/pemakaian air bersih pada suatu kawasan tidak akan pernah sama 

persis dengan kawasan lainnya akibat dari karakteristik yang dimiliki oleh 

kawasan yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Noor Anna 

(2000) tentang pola konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga di Banyudono, 

Kabupaten Boyolali memperoleh hasil bahwa pola konsumsi air bersih untuk 

rumah tangga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat 
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pendapatan, dan jenis sumber air yang digunakan oleh masing-masing rumah 

tangga. Berdasarkan hasil penelitian Alif Noor Anna (2000), dapat disimpulkan 

bahwa variabel kondisi sosial ekonomi dan variabel fisik (sumber air) sangat 

mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap penggunaan air bersih untuk 

kebutuhan domestik. Dalam hal ini kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi 

pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik yaitu perbedaan jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan masyarakat. Kondisi sosial yaitu tingkat 

pendidikan yang akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam penggunaan 

sumber air untuk kebutuhan domestik, apabila tingkat pendidikan masyarakat 

tinggi pastinya akan menggunakan sumber air yang memiliki kualitas baik (air 

tanah dan PDAM) untuk dapat menunjang suatu kebutuhan domestiknya, 

sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah tidak akan memikirkan 

kualitas sumber air yang akan digunakan. Kondisi ekonomi yaitu perbedaan jenis 

pekerjaan akan menunjukkan pola konsumsi air bersih untuk domestik dengan 

berdasarkan tingkat pendapatan pada setiap jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan 

dengan pendapatan yang tinggi akan menggunakan air bersih yang lebih besar 

apabila dibandingkan dengan jenis pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Hal 

ini dikarenakan jenis pekerjaan dengan pendapatan tinggi tidak menggunakan air 

bersih hanya untuk kebutuhan pokok domestik (mandi, mencuci, dan minum), 

akan tetapi juga ada aktivitas lain diluar kebutuhan pokok yaitu seperti taman, 

mengepel lantai, kolam, sanitasi, dan kegiatan peribadatan, sedangkan jenis 

pekerjaan dengan pendapatan rendah hanya menggunakan air bersih sebatas 

kebutuhan pokok domestik.  

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Air 

Bersih 

Dalam kehidupan sehari-hari pemanfaatan air semakin bertambah seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi tidak semata-mata meningkatnya 

pemanfaatan air hanya karena pertambahan jumlah penduduk saja, melainkan juga 

karena majunya kehidupan manusia (Simoen dalam Hermin Poediastuti, 2003). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi 
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jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan air untuk menunjang 

seluruh kegiatan sosial ekonomi penduduk. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Alif Noor Anna (2000), mengadakan penelitian dengan judul “Pola 

Konsumsi Air Untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Banyudono, Kabupaten 

Boyolali”. Tujuan penelitian : (1) Mengetahui rata-rata jumlah konsumsi air untuk 

kebutuhan rumah tangga penduduk di daerah penelitian; (2) Mengkaji faktor-

faktor yang mempengaruhi variasi pemanfaatan air untuk air minum, yaitu dari 

faktor sosial ekonomi dan sumber airnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dan 

komparasi. Pengumpulan data dengan cara survei digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang pola penggunaan air dari berbagai sumber air. Data diperoleh 

dengan cara observasi dan wawancara dari responden dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner). Sedangkan cara komparasi dilakukan untuk menganalisa 

faktor-faktor penelitian : membandingkan konsumsi air pada tiap perbedaan 

sumber air minum yang digunakan dan membandingkan konsumsi air didasarkan 

perbedaan kondisi sosial ekonomi. 

Hasil penelitian, (1) Jumlah konsumsi air yang digunakan untuk kebutuhan 

rumah tangga. Konsumsi air yang terbanyak adalah untuk keperluan mandi/wc 

yaitu sebanyak 39,48 lt/orang/hari atau 49,75% dari seluruh penggunaan air, 

selanjutnya diikuti dengan kebutuhan mencuci (pakaian) 18,90 lt/orang/hari, dan 

yang paling kecil adalah untuk sanitasi 0,24 lt/orang/hari. Rata-rata konsumsi air 

untuk berbagai penggunaan rumah tangga sebanyak 79,37 lt/orang/hari. konsumsi 

air rata-rata untuk rumah tangga di daerah penelitian bila dibandingkan dengan 

hak atas air bagi penggunaan rumah tangga (50 lt/orang/hari), berarti daerah 

penelitian sudah dapat dipenuhi. Rata-rata konsumsi air di daerah penelitian masih 

termasuk dalam kategori daerah pedesaan dengan jumlah konsumsi air antara 60-

80 lt/orang/hari. (2) Konsumsi air berdasarkan atas macam sumber air dan cara 

untuk mendapatkan air. Berdasarkan macam sumber air yang digunakan jumlah 

konsumsi air yang paling banyak adalah responden yang menggunakan lebih dari 
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satu macam yaitu menggunakan sumber dari sumur gali dan PAM. Konsumsi air 

pada responden yang menggunakan 2 sumber ini rata-rata sebesar 102,78 

lt/orang/hari. selanjutnya diikuti oleh penggunaan sumber air yang berasal dari 

PAM dan mata air (80 lt/orang/hari), yang lebih rendah lagi yang menggunakan 

sumber air dari sumur gali (78,93 lt/orang/hari) dan yang terkecil berasal dari 

sumber sumur pompa tangan (76,93 lt/orang/hari). (3) Hubungan jenis pekerjaan 

dan jumlah konsumsi air. Banyaknya konsumsi air untuk rumah tangga 

berdasarkan macam sumber air dan cara mendapatkannya yaitu sebagian besar 

responden mengkonsumsi air antara 50-100 lt/orang/hari atau 71,28% dan 

responden yang jumlahnya paling sedikit adalah mereka yang mengkonsumsi air 

antara 150-200 lt/orang/hari yaitu sebanyak 21,8%. Sebagian besar dari semua 

kelompok pekerjaan yang terdapat di daerah penelitian mengkonsumsi air antara 

50-100 lt/orang/hari. kelompok tersebut adalah pada jenis pekerjaan 

PNS/ABRI/karyawan swasta, buruh/tukang/pengrajin, pedagang/pengusaha, dan 

petani/peternak. Selain itu, pada ke empat kelompok tersebut juga ada yang 

mengkonsumsi air berkisar antara 100-150 lt/orang/hari. kelompok pekerjaan 

buruh/tukang/pengrajin dan jenis pekerjaan pedagang/pengusaha mengkonsumsi 

air >150 lt/orang/hari, masing-masing sebanyak 1 dan 2 responden. Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap banyaknya konsumsi air yang digunakan. 

Dalam hal ini diperkirakan berpengaruh pada wawasan tentang sumber air yang 

digunakan, variasi macam penggunaan dan kegiatan yang melibatkan air. 

Didasarkan hasil yang didapatkan ternyata 71,35 dari responden mengkonsumsi 

air sebanyak 50-100 lt/orang/hari dan paling banyak berpendidikan tamat SMU 

(20) responden, selanjutnya diikuti responden berpendidikan tamat SD (18), tidak 

sekolah sebanyak 13, responden tamat SLTP sebanyak 8 responden, dan yang 

terkecil tidak tamat SD dan akademi/PT masing-masing 4 responden. Dengan 

demikian hubungan antara pendidikan dengan konsumsi air dari responden tidak 

dapat terlihat dengan jelas. Hubungan antara pendapatan dengan konsumsi air 

terlihat bahwa presentase terbesar dari responden mengkonsumsi air antara 50-

100 lt/orang/hari dengan lima klasifikasi pendapatan yang ada yaitu sebesar 

71,3%. Dari kelompok ini maka responden dengan pendapatan anatar 150-300 
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ribu rupiah adalah merupakan yang paling besar mengkonsumsi air antara 50-100 

lt/orang/hari. adapun yang terkecil adalah responden yang mengkonsumsi air 

>150 lt/orang/hari dengan pendapatan berkisar antara 450-600 ribu rupiah (3 

responden). Hubungan pendapatan dengan konsumsi air didapatkan hasil rata-rata 

konsumsi air berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari responden adalah pada 

pendapatan <150 ribu rupiah konsumsi airnya 75 lt/orang/hari, pendapatan 150-

300 ribu rupiah mengkonsumsi air 76,72 lt/orang/hari, pendapatan 300-450 ribu 

rupiah mengkonsumsi 90,00 lt/orang/hari, pendapatan 450-600 ribu rupiah yaitu 

110,11 lt/orang/hari, dan pendapatan .600 ribu rupiah sebanyak 86,11 

lt.orang.hari.hasil perhitungan statistik dengan parameter korelasi ternyata 

didapatkan nilai sebesar 0,362 dengan level of significant (2-tailed) sebesar 0,01. 

Dari nilai korelasi yang diperoleh bararti hubungan antara pendapatan dengan 

konsumsi air mempunyai korelasi positif yang kuat, dimana semakin tinggi 

pendapatan maka semakin besar konsumsi air yang digunakan. Hal ini diperkuat 

dengan angka signifikansi sebesar 0,01 yang berarti korelasi itu mempunyai taraf 

kepercayaan 99%. 

Hermin Poediastoeti (2003), mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pola Pemakaian Air 

Domestik”. Tujuan penelitian : (1) Mengkaji pemanfaatan air domestik di 

Kecamatan Kalasan pada kondisi sosial ekonomi yang berbeda; (2) Mengkaji 

pemanfaatan air pada jam-jam puncak dan pemanfaatan air pada harian 

maksimum yang didasarkan pada faktor jam puncak dan faktor harian maksimum; 

(3) Mengkaji pengaruh tipe sumber air terhadap pemanfaatan air domestik untuk 

keperluan sehari-hari. 

Pada penelitian ini dilakukan teknik sampling secara Sampel Acak 

Proporsional Distratifikasi (Stratified Proportional Random Sampling). 

Pengambilan secara acak distratifikasi adalah untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat populasi yang heterogen (Mantra, 2000), maka populasi yang 

bersangkutan harus dibagi dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan tiap 

lapisan tersebut akan diambil secara acak, tetapi setiap kelurahan yang ada di 

Kecamatan Kalasan (Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan 
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Tirtomartani) diambil sampelnya secara proporsional sebanyak 200 responden 

yang didapatkan dari perbandingan antara jumlah kepala keluarga tiap-tiap 

kelurahan dengan total kepala keluarga seluruh kelurahan. Sampel yang 

distratifikasi adalah jenis pekerjaan kepala keluarga, tingkat pendapatan keluarga, 

dan tingkat pendidikan kepala keluarga. 

Dari hasil penelitian dapat simpulkan bahwa pemanfaatan air pada setiap 

jenis kegiatan yang terbesar adalah jenis kegiatan mandi, yaitu sebesar 66,42 %. 

Besarnya kontribusi jenis kegiatan mandi di Kecamatan Kalasan sangat berbeda 

seperti yang diungkapkan oleh Fair et al. (1971), bahwa kontribusi jenis kegiatan 

mandi terhadap pemanfaatan air domestik adalah sebesar 37 %. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa di Kecamatan Kalasan pemanfaatan air pada jenis kegiatan 

mandi memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap pemanfaatan air 

domestik sehari-hari. Dari hasil penelitian di Kecamatan Kalasan diketahui bahwa 

pemanfaatan air pada jenis kegiatan ini sebesar 13,45 % dari total pemanfaatan air 

domestik sehari-hari. Lain halnya dengan pemanfaatan air pada jenis kegiatan 

menyiram tanaman, di Kecamatan Kalasan termasuk pemanfaatan air terkecil, 

yaitu sebesar 0,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan air pada jenis 

kegiatan ini di Kecamatan Kalasan memberikan kontribusi relatif kecil terhadap 

pemanfaatan air domestik sehari-hari. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut, (a) Pemanfaatan air per kapita di Kecamatan Kalasan 

telah menyamai seperti pemanfaatan air di kota kecil yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum sebesar 130 

liter/orang/hari. Besarnya pemanfaatan air dimungkinkan terus bertambah. Hal ini 

senada dengan Simoen (1985) yang menyatakan bahwa pemanfaatan air terus 

bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, tetapi tidak semata-

mata meningkatnya pemanfaatan air tidak hanya karena pertambahan penduduk 

saja, melainkan juga karena majunya kehidupan manusia. (b) Tingkat pendidikan 

di Kecamatan Kalasan berpengaruh terhadap pemanfaatan air domestik. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar air 

yang dimanfaatkannya, sehingga tingkat pendidikan yang tinggi cenderung 
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memanfaatkan air lebih boros. (c) Tingkat penghasilan tidak berpengaruh 

terhadap pemanfaatan air domestik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

penghasilan yang tinggi tidak menjamin besarnya air yang dimanfaatkannya, dan 

begitu juga sebaliknya. (d) Besar kecilnya pemanfaatan air domestik di 

Kecamatan Kalasan tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan tertentu. Hal ini bisa 

saja jenis pekerjaan petani lebih boros pemanfaatan airnya jika dibandingkan 

dengan jenis pekerjaan PNS, dan begitu seterusnya. (e) Pemanfaatan air jam 

puncak sebesar 266,73 liter/hari, yang berada pada pagi hari antara jam 06.00 

sampai dengan 08.00 WIB, sedangkan pemanfaatan air pada harian maksimum 

sebesar 774,09 liter/hari yang berada pada hari minggu. Faktor jam puncak di 

Kecamatan Kalasan sebesar 1,30 dan faktor harian maksimum sebesar 1,26, jika 

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta 

Karya Departemen Pekerjaan Umum, faktor jam puncak 1,5 sedangkan harian 

maksimum 1,1. Hal ini artinya faktor jam puncak dan harian maksimum yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 

ditak dapat digeneralisir di Kecamatan Kalasan. (f) Besar kecilnya pemanfaatan 

air domestik ditentukan oleh tipe sumber air tertentu. hal ini menunjukkan bahwa 

tipe sumber tertentu di Kecamatan Kalasan memberikan besar kecilnya 

pemanfaatan air domestik, yang mana sumur pompa listrik (SPL) adalah tipe 

sumber air yang memanfaatkan air terbesar, sedangkan tipe sumber air kombinasi, 

yaitu SPL - MA (sumur pompa listrik dan mata air) adalah tipe sumber air yang 

memanfaatkan air terendah. 

Bondan Jati Kusumo (2016), mengadakan penelitian dengan judul “Pola 

Konsumsi Air Untuk Kebutuhan Domestik Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri”. Tujuan penelitian : (1) 

Menentukan ketersediaan air pada PDAM Giri Tirta untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Manyaran; (2) Menentukan pola konsumsi air untuk kebutuhan 

domestik di Kecamatan Manyaran untuk kebutuhan sehari-hari; (3) Menentukan 

pola konsumsi air untuk kebutuhan domestik di Kecamatan Manyaran 

berdasarkan cara memperolehnya. 
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Metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode survei. Metode 

yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode Purposive random 

sampling. Metode Purposive adalah teknik pengambilan sampel pada karakter 

yang karena pertimbangan mendalam di anggap akan benar-benar mewakili 

populasi atau sub populasi. 

Hasil dari penelitian, yang pertama diketahui macam penggunaan air 

dikelompokan menjadi 7, yaitu : minum, memasak dan mencuci alat dapur, 

mencuci pakaian, mandi/wc, mencuci sepeda motor dan mobil, menyiram 

tanaman, dan lain – lain (wudhu, 6 mengepel, menyiram halaman dan ternak). 

Untuk penggunaan sehari – hari di Kecamatan Manyaran lebih banyak digunakan 

untuk kebutuhan minum, mencuci alat dapur dan mandi. Dapat diketahui bahwa 

kebutuhan yang paling banyak digunakan adalah untuk mandi yaitu 49.77 

lt/orng/hri atau sekitar 55.74% dari penggunaan total setiap harinya. Untuk 

keperluan minum harian rata – rata sebesar 6.90 lt/org/hari atau sekitar 7.73%. 

Jumlah rata-rata penggunaan secara keseluruhan di Kecamatan Manyaran adalah 

89.28 l/orng/hr. Jika dilihat dari standar minimal penggunaan air menurut 

petunjuk teknik sistem penyediaan ari minum perkotaan tahun 1998, konsumsi air 

di daerah penelitian masih berpola konsumsi penduduk desa karena masih berada 

pada konsumsi 60-100 l/org/hari. 

Hasil penelitian yang kedua yaitu penggunaan air berdasarkan cara 

memperolehnya, rata – rata sumber air yang digunakan adalah dari PDAM Giri 

Tirta dikarenakan kepercayaan masyarakat akan kualitas dan pelayanan dari 

PDAM Giri Tirta semakin tahun semakin baik. Dari pengambilan data di 

Kecamatan Manyaran di dapatkan penggunaan PDAM lebih banyak dari pada dari 

sumber lain seperti sumur dan mata air.  Diketahui bahwa penggunaan air yang 

baling banyak adalah dari PDAM yaitu 66%. Penggunaan air yang didapat dari 

PDAM+ sumur adalah 27%. Sisanya 6% dari PDAM+mata air dan 2% dari 

sumur. 

Hasil penelitian yang ketiga yaitu pola konsumsi air berdasarkan tingkat 

sosial ekonomi. (1) Pola konsumsi air berdasarkan jenis pekerjaan, dalam 

penelitian ini jenis pekerjaan dibagi menjadi 6 macam jenis pekerjaan, yaitu : 
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PNS, pengusaha dan pedagang, swasta atau karyawan, pensiunan, petani dan 

buruh tani serta lain – lain (guru WB, tukang ojek, tukang parkir dan buruh 

serabutan). Diketahui bahwa konsumsi terbanyak adalah pegawai negeri sipil 

(PNS) dengan 108.99 lt/org/hari. Responden yang memiliki jenis pekerjaan PNS 

mengkonsumsi air lebih banyak dari yang lain, karena beberapa faktor, diantara 

pola pikir mereka yang terbuka sehingga membuat kebutuhan akan air meningkat, 

yang kedua karena pendapatan yang cukup tinggi dan setabil setiap bulannya 

sehingga mempengaruhi pola konsumsi dalam penggunaan air dan pengambilan 

air. Pola konsumsi untuk pensiunan cukup kecil yaitu 62.70 lt/org/hari mengingat 

produktifitas mereka yang menurun sehingga baik penggunaan maupun 

pendapatan juga menurun. Penggunaan paling kecil adalah penggunaan untuk 

lain- lain seperti guru WB, tukang parkir dan buruh srabutan yakni hanya 46.19 

lt/org/hri. Petani menggunakan air sebesar 72.33 lt/org/hari. Untuk pengusaha dan 

pedagang mengkonsumsi air sebesar71.33 lt/org/hari. (2) Pola konsumsi air 

berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 6 tingkatan diantaranya adalah Nonformal (tidak sekolah dan sekolah 

diluar sekolah formal), SD, SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana. Diketahui bahwa 

penggunaan terbanyak yaitu oleh orang yang telah menempuh pendidikan sarjana 

dengan 93.54 lt/org/hari. Hal itu menunjukan bahwa pola pemikiran dari sarjana 

sangat jauh berbeda dengan orang yang tamat SD atau SMP. Untuk tamatan SD 

biasa menggunakan air sebanyak 55.38 lt/org/hari dan yang paling sedikit diantara 

tingkat pendidikan yang lain. Untuk tamatan SMA dan diploma pola penggunaan 

airnya hampir mirip yaitu rata-rata 76 lt/org/hari. (3) Pola konsumsi air 

berdasarkan pendapatan, dalam penelitian ini pendapatan di bagi menjadi 3 kelas 

yaitu : <500.000, 500.000-1.000.000, 1.000.000-2.000.000, >2000.000. Diketahui 

bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi pola konsumsi. Penggunaan yang 

paling banyak yaitu pada pendapatan diatas Rp 2000.000 dengan 95.90 lt/org/hari. 

Hal tersebut sangat tinggi mengingat dengan pendapatan tinggi dapat mencukupi 

pola konsumsi air hariannya. Untuk pendapatan dibawah Rp 500.000 

menggunakan air sebesar 60.99 lt/org/hari. Pendapatan mempengaruhi pola 

konsumsinya, hal ini berbanding lurus dengan pola konsumsi berdasarkan tingkat 
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pendapatan. Untuk pendapatan Rp 500.00-1000.000 penggunaan perharinya 

sebesar 48.22 l/org/hari dan merupakan yang terkecil diantara pendapatan yang 

lain. 



 

 

 
 

Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama Alif Noor Anna (2000) Hermin Poediastoeti (2003) Bondan Jati Kusumo (2016) Penulis (2019) 

Judul Pola Konsumsi Air Untuk Kebutuhan 

Rumah Tangga di Banyudono, 

Kabupaten Boyolali 

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Terhadap Pola 

Pemakaian Air Domestik 

Pola Konsumsi Air Untuk 

Kebutuhan Domestik Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) di Kecamatan Manyaran 

Kabupaten Wonogiri 

Analisis Pola 

Konsumsi Air Bersih 

Untuk Kebutuhan 

Domestik di 

Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan 

Tujuan (1) Mengetahui rata-rata jumlah 

Konsumsi air untuk kebutuhan rumah 

tangga penduduk di daerah penelitian; 

(2) Mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi variasi pemanfaatan air 

untuk air minum, yaitu dari faktor sosial 

ekonomi dan sumber airnya. 

(1) Mengkaji pemanfaatan air 

domestik di Kecamatan Kalasan 

pada kondisi sosial ekonomi yang 

berbeda; (2) Mengkaji pemanfaatan 

air pada jam-jam puncak dan 

pemanfaatan air pada harian 

maksimum yang didasarkan pada 

faktor jam puncak dan faktor harian 

maksimum; (3) Mengkaji pengaruh 

tipe sumber air terhadap 

pemanfaatan air domestik untuk 

keperluan sehari-hari. 

(1) Menentukan ketersediaan air 

pada PDAM Giri Tirta untuk 

kebutuhan domestik di Kecamatan 

Manyaran; (2) Menentukan pola 

konsumsi air untuk kebutuhan 

domestik di Kecamatan Manyaran 

untuk kebutuhan sehari-hari; (3) 

Menentukan pola konsumsi air 

untuk kebutuhan domestik di 

Kecamatan Manyaran berdasarkan 

cara memperolehnya. 

(1) Mengkaji 

perbedaan penggunaan 

air bersih untuk 

kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan 

berdasarkan kondisi 

sosial ekonomi. (2) 

Menganalisis 

perbedaan penggunaan 

air bersih untuk 

kebutuhan domestik di 

Kecamatan Godong, 
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Kabupaten Grobogan 

berdasarkan sumber air 

yang dimanfaatkan. (3) 

Mengetahui perbedaan 

penggunaan air bersih 

untuk kebutuhan 

domestik antara daerah 

Ibu Kota Kecamatan 

dengan daerah 

perdesaan di 

Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan  

Data Data Primer : 

1. Jumlah pemakaian air 

2. Jenis sumber air yang digunakan 

3. Mata pencaharian 

4. Pendapatan 

5. Jumlah anggota keluarga 

6. Waktu pemakaian 

 

Data Primer : 

1. Asal sumber air 

2. Macam penggunaan air 

3. Kondisi sosial ekonomi 

4. Penggunaan air berdasarkan 

waktu 

Data Sekunder : 

1. Data kependudukan 

Data Primer : 

1. Asal sumber air 

2. Macam penggunaan air 

3. Kebutuhan air 

4. Kondisi sosial ekonomi 

Data Sekunder : 

1. Data debit air PDAM 

2. Data kependudukan 

3. Peta RBI daerah penelitian 

Data Primer : 

1. Pekerjaan pokok 

2. Pendapatan 

3. Jumlah anggota 

keluarga 

4. Macam 

penggunaan air 

bersih untuk 

kebutuhan 

domestik 

5. Jumlah 

Lanjutan Tabel 1.5.2 Penelitian Sebelumnya 
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penggunaan air 

untuk kebutuhan 

domestik 

6. Jenis sumber air 

yang digunakan. 

Data Sekunder : 

1. Data jumlah 

penduduk 

Kecamatan 

Godong 

2. Data jumlah 

penduduk 

berdasarkan 

pekerjaan 

3. Peta RBI daerah 

penelitian 

Metode Survei (wawancara) Survei (wawancara) Survei (wawancara) Survei (wawancara) 

Hasil (1) Jumlah konsumsi air yang digunakan 

untuk kebutuhan rumah tangga. 

Konsumsi air yang terbanyak adalah 

untuk keperluan mandi/wc yaitu 

sebanyak 39,48 lt/orang/hari atau 

Pemanfaatan air pada setiap jenis 

kegiatan yang terbesar adalah jenis 

kegiatan mandi, yaitu sebesar 66,42 

%. Besarnya kontribusi jenis 

kegiatan mandi di Kecamatan 

Ketersediaan air untuk kebutuhan 

domestik di daerah penelitian 

sangat mencukupi karena menurut 

perhitungan dari PDAM Giri Tirta 

debit air yang didistribusikan 

- 
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49,75% dari seluruh penggunaan air, 

selanjutnya diikuti dengan kebutuhan 

mencuci (pakaian) 18,90 lt/orang/hari, 

dan yang paling kecil adalah untuk 

sanitasi 0,24 lt/orang/hari. Rata-rata 

konsumsi air untuk berbagai penggunaan 

rumah tangga sebanyak 79,37 

lt/orang/hari. 

(2) Konsumsi air berdasarkan atas 

macam sumber air dan cara untuk 

mendapatkan air. Berdasarkan macam 

sumber air yang digunakan jumlah 

konsumsi air yang paling banyak adalah 

responden yang menggunakan lebih dari 

satu macam yaitu menggunakan sumber 

dari sumur gali dan PAM. Konsumsi air 

pada responden yang menggunakan 2 

sumber ini rata-rata sebesar 102,78 

lt/orang/hari. selanjutnya diikuti oleh 

penggunaan sumber air yang berasal dari 

PAM dan mata air (80 lt/orang/hari), 

yang lebih rendah lagi yang 

menggunakan sumber air dari sumur gali 

Kalasan sangat berbeda seperti 

yang diungkapkan oleh Fair et al. 

(1971), di mana ia mengatakan 

bahwa kontribusi jenis kegiatan 

mandi terhadap pemanfaatan air 

domestik adalah sebesar 37 %, hal 

tersebut menunjukkan bahwa di 

Kecamatan Kalasan pemanfaatan 

air pada jenis kegiatan mandi 

memberikan kontribusi yang relatif 

besar terhadap pemanfaatan air 

domestik sehari-hari. Dari hasil 

penelitian di Kecamatan Kalasan 

diketahui bahwa pemanfaatan air 

pada jenis kegiatan ini sebesar 

13,45 % dari total pemanfaatan air 

domestik sehari-hari. Lain halnya 

dengan pemanfaatan air pada jenis 

kegiatan menyiram tanaman, di 

Kecamatan Kalasan termasuk 

pemanfaatan air terkecil, yaitu 

sebesar 0,32 %, memberikan 

kontribusi relatif kecil terhadap 

kepada pelanggan sebesar 993.600 

lt/hari. Penggunaan air untuk 

kebutuhan domestik dengan jumlah 

pelanggan sebanyak 4020 jiwa 

adalah sebesar 358.945,8 

lt/org/hari. Jadi ketersediaan air 

pada PDAM masih 634.654.2 

lt/hari dan masih sangat cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

domestik di daerah penelitian. 

Konsumsi air harian di Kecamatan 

Manyaran digunakan untuk 

kebutuhan primer dan sekunder. 

Penggunaan untuk kebutuhan 

primer paling besar adalah untuk 

mencuci pakaian, kemudian yang 

kedua untuk mencuci alat dapur dan 

yang terakhir untuk minum. Untuk 

kebutuhan air sekunder yang paling 

besar digunakan untuk mencuci 

sepeda motor dan mobil, yang 

kedua untuk menyiram tanama, dan 

lain-lain (wudhu, minum ternak dan 
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(78,93 lt/orang/hari) dan yang terkecil 

berasal dari sumber sumur pompa tangan 

(76,93 lt/orang/hari). 

(3) Hubungan jenis pekerjaan dan jumlah 

konsumsi air. Banyaknya konsumsi air 

untuk rumah tangga berdasarkan macam 

sumber air dan cara mendapatkannya 

yaitu sebagian besar responden 

mengkonsumsi air antara 50-100 

lt/orang/hari atau 71,28% dan responden 

yang jumlahnya paling sedikit adalah 

mereka yang mengkonsumsi air antara 

150-200 lt/orang/hari yaitu sebanyak 

21,8% 

pemanfaatan air domestik sehari-

hari.  

 

menyiram halaman) yang paling 

kecil dengan rata-rata penggunaan 

keseluruhan adalah sebesar 89.28 

lt/org/hr dan merupakan konsumsi 

masyarakat desa.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertambahan jumlah penduduk Kecamatan Godong yang terus mengalami 

peningkatan dan seiring dengan kompleksitas kegiatan oleh penduduk tersebut 

merupakan bukti terciptanya kondisi sosial ekonomi yang cukup bervariasi. 

Kondisi sosial ekonomi yang bervariasi tersebut dapat ditentukan dari 

keanekaragaman jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Kondisi sosial yaitu 

tingkat pendidikan yang akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam 

penggunaan sumber air untuk kebutuhan domestik, apabila tingkat pendidikan 

masyarakat tinggi pastinya akan menggunakan sumber air yang memiliki kualitas 

baik (air tanah dan PDAM) untuk dapat menunjang suatu kebutuhan domestiknya, 

sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah kurang memikirkan 

kualitas sumber air yang akan digunakan.  

Kondisi ekonomi yaitu perbedaan jenis pekerjaan akan menunjukkan pola 

konsumsi air bersih untuk domestik dengan berdasarkan tingkat pendapatan pada 

setiap jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi akan 

menggunakan air bersih yang lebih besar apabila dibandingkan dengan jenis 

pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Hal ini dikarenakan jenis pekerjaan 

dengan pendapatan tinggi tidak menggunakan air bersih hanya untuk kebutuhan 

pokok domestik (mandi, mencuci, dan minum), akan tetapi juga ada aktivitas lain 

diluar kebutuhan pokok yaitu seperti taman, mengepel lantai, kolam, sanitasi, dan 

kegiatan peribadatan, sedangkan jenis pekerjaan dengan pendapatan rendah hanya 

menggunakan air bersih sebatas kebutuhan pokok domestik. 

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengetahuan masyarakat tentang air 

di Kecamatan Godong akan menentukan variasi penggunaan sumber air. Dalam 

hal ini sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Godong 

untuk keperluan domestik meliputi air tanah (sumur gali maupun sumur pompa), 

air sungai, dan PDAM setempat (Kabupaten Grobogan). Dengan perbedaan 

sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan domestik 

akan menghasilkan pola konsumsi air bersih untuk kebutuhan domestik 

berdasarkan sumber air. 
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Kebutuhan air domestik tentunya dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat 

seperti daerah Kota dan Desa. Pola hidup masyarakat Kota terbilang lebih tinggi 

sehingga penggunaan air domestik tentunya lebih banyak, sebaliknya pola hidup 

masyarakat desa terbilang lebih rendah apabila dibandingkan dengan daerah kota, 

dengan demikian penggunaan air domestik tentunya juga lebih rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Penulis, 2019 
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1.7 Batasan Operasional 

 

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat 

diminum setelah dimasak (Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990). 

Kebutuhan air domestik meliputi kebutuhan air di dalam rumah, kebutuhan air 

di luar rumah, dan kran umum. Kebutuhan air di dalam rumah meliputi kebutuhan 

untuk minum, memasak, sanitasi, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan 

mencuci kendaraan. Sementara kebutuhan di luar rumah meliputi kebutuhan untuk 

menyiram kebun, air mancur dan kolam renang. Kebutuhan untuk kran umum 

adalah kebutuhan untuk kran yang dimanfaatkan oleh publik (Twort dkk dalam I 

B Suryadmaja dkk, 2015).  

Pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-

sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam, maupun setelah 

mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Sugiharto (1983) tempat 

sumber air dibedakan menjadi tiga yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. 

Perilaku/pemakaian air bersih pada suatu kawasan tidak akan pernah sama 

persis dengan kawasan lainnya akibat dari karakteristik yang dimiliki oleh 

kawasan yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Noor Anna 

(2000) tentang pola konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga di Banyudono, 

Kabupaten Boyolali memperoleh hasil bahwa pola konsumsi air bersih untuk 

rumah tangga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, dan jenis sumber air yang digunakan oleh masing-masing rumah 

tangga. 

Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi peningkatan jumlah 

pemanfaatan air, tetapi tidak semata-mata meningkatnya pemanfaatan air hanya 

karena pertambahan jumlah penduduk saja, melainkan juga karena majunya 

kehidupan manusia (Simoen dalam Hermin Poediastuti, 2003). 


