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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 

semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dijelaskan di dalam Sustainable Development 

Goals (SDG’s) dan diperjelas menjadi salah satu tujuan yaitu tujuan ke-6 

“ Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan 

sanitasi bagi semua”. Lebih lanjut, pemerintah pusat menindaklanjuti hal ini dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan baik berupa undang-undang maupun kebijakan 

yang berada pada tingkat bawahnya. Kebijakan ini lebih jelasnya tertuang pada 

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 

dengan turunan kebijakan berupa PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan 

Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM). Kebijakan-kebijakan ini dituangkan dalam produk perencanaan 

skala nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024. 

 Dalam kebijakan yang sudah disebutkan terkhusus pada Perpres Nomor 59 

Tahun 2017 jelas tertuang target dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Capaian 

tersebut adalah tercapainya universal access pada tahun 2030 atau 100% 

sambungan dalam air minum dengan rasio air minum aman sebesar 15%.  Akan tetapi 

sampai saat ini menurut Data Statistik Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan 

oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2019 tercatat rumah tangga dengan 

akses air minum layak baru tercapai sebesar 89,27%. Masih terdapat gap sebesar 

10% dalam mencapai 100% akses air minum. 

 Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan panjang pantai terpanjang 

kedua di dunia menggambarkan bahwa terdapat banyak kawasan dan/atau wilayah 

pesisir yang menjadi tempat hunian. Kawasan Pesisir menjadi salah satu 

penyumbang terbesar dalam gap 10% dari capaian 100% akses air minum. Menurut 

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tahun 2018 jumlah desa 

pesisir yang sudah mendapat akses perusahaan air minum (PAM) hanya 1.330 desa 
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dari 12.827 desa pesisir yang ada di Indonesia, selebihnya mengandalkan air 

kemasan, sumur/kolam, air tadah hujan,mata air, dan sumur. Salah satu contoh 

kelangkaan akan air minum di pesisir  ditemukan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hernaningsih & Yudo (2007). Penelitian tersebut mendapatkan informasi 

bahwa beberapa desa nelayan yang terdapat di Kabupaten Pasir, Provinsi 

Kalimantan Timur, memiliki masalah dalam kualitas sumber air baku baik air tanah 

maupun air permukaan yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air 

minum. 

 Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya juga dialami di Provinsi Lampung. Provinsi yang memiliki wilayah 

pesisir seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 905 km membuat 

kawasan hunian yang bertempat di daerah pesisir tergolong banyak (Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Lampung, 2019). Salah satu desa yang bertempat di 

kawasan pesisir Provinsi Lampung adalah Desa Pematang Pasir, Kecamatan 

Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini mempunyai kondisi yang berada 

jauh dari perkotaan inti dan tidak memiliki sumber air baku yang baik. Dilansir dari 

USAID (2000), permasalahan yang dialami oleh Desa Pematang Pasir terletak pada 

tidak adanya supply air baku. Keadaan Desa Pematang Pasir hanya dilalui oleh 

sungai satu garis dimana hal ini sangat mempengaruhi kelangkaan akan air minum 

yang terjadi. Posisi desa yang langsung berbatasan dengan Laut Timur Pulau 

Sumatera membuat kualitas air di sungai sekitar Desa Pematang Pasir bersifat payau 

dikarenakan tercampur dengan air laut. Masyarakat dalam kegiatan sehari- harinya 

memperoleh air bersih melalui metode tadah hujan namun hal ini tetap menjadi 

solusi yang tidak solutif mengingat curah hujan yang ada sangat rendah dan tidak 

merata. 

 Kondisi kependudukan desa yang memiliki jumlah penduduk sebesar 4119 

Jiwa dengan luas 10 km2 membuat Desa Pematang Pasir merupakan desa dengan 

tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Ketapang. Tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi menyatakan bahwa demands akan air minum juga tinggi. 

Jarak Desa Pematang Pasir yang jauh dari perkotaan inti dalam hal ini adalah 

Kecamatan Kalianda, membuat pendistribusian air menggunakan sistem perpipaan 

melalui PDAM sangat sulit untuk dilakukan. Kepadatan penduduk juga 
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menggambarkan bahwa penggunaan lahan di Desa Pematang Pasir cukup tinggi 

sedangkan dalam merencanakan SPAM dibutuhkan lahan untuk pembangunan 

beberapa komponen atau bangunan teknisnya seperti water treatment plant, 

reservoir, dan yang lainnya. Oleh karena berbagai permasalahan seperti kelangkaan 

air, aksesibilitas PDAM terhadap Desa Pematang Pasir, dan kondisi geografis Desa 

Pematang Pasir yang didapat melalui beberapa literatur dan data maka Desa 

Pematang Pasir memiliki tingkat urgenitas yang tinggi dalam pembangunan SPAM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Kondisi ideal dalam penyelenggaraan SPAM dituangkan dalam UU Nomor 

17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan dua kebijakan tersebut didapati bahwasanya 

kondisi ideal harus dapat memperhatikan 4 komponen yaitu 

kuantitas,kualitas,kontinuitas, dan keterjangkauan. Lebih detil, kondisi ideal dalam 

komponen kapasitas digambarkan dalam kondisi dimana kapasitas air minum dapat 

memenuhi sekurang-kurangnya pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari. Dalam 

komponen kualitas, kondisi ideal digambarkan dalam kondisi dimana kualitas air 

minum sudah mencapai baku mutu layak minum.  Komponen kontinuitas 

menggambarkan kondisi ideal dimana penyaluran air minum sekurang-kurangnya 

dapat disalurkan selama 24 jam/hari. Keterjangkauan ideal digambarkan dimana 

masyarakat atau pengguna air minum dapat menjangkau air minum dengan mudah 

atau dengan kata lain, aksesibilitas dari air minum terbilang tinggi. Namun 

kenyataannya, pada Desa Pematang Pasir, beberapa kondisi ideal ini sulit untuk 

diciptakan. Permasalahan mendasar seperti kelangkaan sumber air baku dan kurang 

optimalnya pengelolaan penyelenggaraan SPAM sudah dapat menggambarkan 

bahwasanya terdapat gap atau jarak yang besar dalam kondisi eksisting dengan 

kondisi ideal yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini dirumuskan 

masalah sebagai berikut “Bagaimana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang 

tepat untuk direalisasikan di kawasan pesisir Desa Pematang Pasir?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 
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 Adapun berdasar rumusan masalah yang sudah dikemukakan, tujuan dari 

penelitian ini adalah “merumuskan sistem penyediaan air minum yang tepat di 

Kawasan Pesisir Desa Pematang Pasir”. Dalam mencapai tujuan tersebut maka 

sasaran yang digunakan berjenis seri yang berarti setiap sasaran akan 

mempengaruhi sasaran, output, dan outcome dari penelitian ini. Sasaran-sasaran 

tersebut adalah : 

1. Menganalisis kondisi eksisting variabel-variabel SPAM Desa Pematang Pasir; 

2. Merencanakan sistem penyediaan air minum Desa Pematang Pasir. 

1.4 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup yang digunakan dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup 

wilayah, dan ruang lingkup material. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 Lokasi penelitian adalah Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, 

Kabupaten Lampung Selatan. Berikut peta administasi Desa Pematang Pasir
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Desa Pematang Pasir 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 
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Gambar 1.2 Tampilan Citra Desa Pematang Pasir 

Sumber : Google Earth, 2021 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan 

indikator dari konsep penyediaan SPAM berdasar UU Nomor 17 Tahun 2019, PP 

Nomor 122 Tahun 2015, dan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016. Variabel- 

variabel seperti demografi, potensi sumber air baku, variabel kualitas air, dan yang 

lainnya berperan sebagai dimensi pengukuran kondisi ideal dari penyelenggaraan 

SPAM dengan metode observasi dan kuesioner. Adapun berdasarkan sasaran yang 

sudah disusun, sasaran pertama maupun sasaran kedua merupakan satu kesatuan 

dalam perencanaan SPAM dimana nantinya sasaran pertama akan bertugas sebagai 

sasaran yang menjabarkan dan menjelaskan data terkait perencanaan SPAM. 

Sasaran Pertama akan menjelaskan variabel-variabel yang  menggambarkan keadaan 

Desa Pematang Pasir. Adapun hal-hal yang digambarkan keadaannya adalah 

demografi, tipologi (morfologi dan topografi), keadaan SPAM (cakupan layanan 

dan permasalahan). Pada sasaran kedua, perencanaan yang akan dilakukan terbatas 

pada : 

1. Penentuan tingkat kebutuhan air baku berdasarkan real demand survey; 

2. Perencanaan unit air baku; 

3. Perencanaan unit produksi; 

4. Perencanaan unit distribusi. 

5. Perencanaan unit pelayanan 

6. Perencanaan biaya investasi dan biaya operasi 

7. Perencanaan Lembaga pengelola 

8. Penentuan tarif air 

1.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian kali ini akan berfokus pada penentuan sistem penyediaan air minum 

yang tepat sasaran di wilayah pesisir. Adapun kesamaan terdapat pada fokus dan 

beberapa metode sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian. 

  

 

 Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 
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Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 

 

Nama 

dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitia

n 

Metode Penelitian Fokus 

Penelitian 

Taty 

Hernaningsih 

dan Satmoko 

Yudo (2007) 

Alternatif 

teknologi 

pengolahan air 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan air 

bersih di 

daerah 

pemukiman 

nelayan 

Kab. Pasir, 

Kalimantan 

Timur 

1. Mengkaji potensi kualitatif 

dan kuantitatif sumber daya 

air baik yang berasal dari air 

permukaan, dan air  tanah. 

 

2. Mengkaji aspek yang 

menyangkut aplikasi penerapan 

teknologi air bersih. 

 
3. Mengkaji aspek manajemen 
penerapan unit pengolahan air 
bersih. 

Menentukan 

alternatif 

teknologi 

pengolahan air 

bersih untuk 

pemenuhan 

kebutuhanair 

bersih di daerah 

pemukiman 

nelayan 

Satmoko 

Yudo (2005) 

Pengelolaan 

air minum 

berbasis 

masyarakat 

Desa 

Nelayan II, 

Kabupaten 

Sungai Liat, 

Provinsi 

Bangka- 

Belitung 

1. Survei lapangan 

 

2. Penentuan Lokasi 

dan Pemasyarakatan 

Program 

 

3. Ketersediaan Bahan dan 
Peralatan 
 
4. Rancangan dan Konstruksi 

 

5. Pembangunan IPA-RO 

dan Pengujian Pengoperasian 

(trial running) 

 

6. Pelatihan Pengoperasian 

Alat dan Sistem Manajemen 

terbangunnya 

sarana air 

minum, yaitu 

unit 

pengolahan air 

payau/asin 

menjadi air 

siap minum 

dengan sistem 

reverse 

osmosis (IPA-

RO) di desa 

Nelayan II 

dengan 

kapasitas 

10.000 

liter/hari. 

Evlina 

Noviyanti dan 

Rulli Pratiwi 

Setiawan 

(2014) 

Penyediaan air 

bersih pada 

kawasan 

rawan air 

bersih di 

Pesisir Utara 

Lamongan 

Pesisir 

Utara 

Kabupaten 

Lamongan 

Metode yang digunakan 

yaitu analisis statistik 

deskriptif dan analisis 

regresi spasial dengan 

GWR (Geographically 

Weighted Regresion)untuk 

menentukan 

faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam penyediaan air bersih 

Merumuskan 

arahan 

penyediaan air 

bersih pada 

kawasan 

rawan air di 

permukiman 

pesisir Utara 

Lamongan 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 

Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 
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1.7 Manfaat Penelitian 

 Adapun berkaitan dengan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini 

berdasar penjelasan-penjelasan yang sudah dijabarkan ialah : 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

 tambahan dalam penelitian yang berkaitan dengan perumusan dan 

 pelaksanaan kegiatan SPAM baik secara umum maupun terkhusus di 

 wilayah pesisir; 

2. Secara praktis dan teknis penelitian ini diharapkan dapat memberi 

 manfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk dapat 

 merumuskan dan merealisasikan SPAM di wilayah pesisir.  

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Pendeketan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian arahan optimalisasi penyelenggaraan 

SPAM kawasan pesisir di Desa Pematang Pasir. Pengambilan lokasi Desa Pematang 

Pasir didasari oleh keadaan eksisting desa dimana kebutuhan akan air minum tinggi 

tetapi supply air baku tidak mencukupi sehingga terjadi kelangkaan air minum. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi alat untuk mengkaji program dan arahan 

dalam penyelenggaraan SPAM di kawasan pesisir sehingga target akan 100% 

sambungan air minum dalam RPJMN dapat terpenuhi. Dalam pengamatan 

dilapangan, peneliti akan mengamati tingkat kebutuhan akan air minum dan potensi 

dari sumber air baku di sekitar Desa Pematang Pasir agar dapat terencananya SPAM 

yang ideal. Pengamatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan 

yang berlaku serta teori yang berkaitan. Penelitian ini akan mengkaji data yang 

didapat dari lapangan dalam menemukan suatu kesimpulan. 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), Penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang berlandaskan pada pemikiran positivisme dan digunakan untuk 

meneliti suatu populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan 

untuk menguji suatu teori atau hipotesa yang telah ditetapkan. Pemikiran positivisme 
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merupakan pemikiran yang memandang sebuah realitas dan/atau fenomena dapat 

diklasifikasikan, relatif, tetap, konkrit, teramati, terukur, dan mempunyai hubungan 

sebab akibat. Proses penelitian kuantitatif bersifat deduktif, artinya dibutuhkan 

suatu teori atau konsep dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini 

tidak menggunakan dan menguji hipotesa melainkan menerapkan suatu konsep 

untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam hal ini konsep yang digunakan 

adalah konsep perencanaan SPAM untuk dapat menjawab rumusan masalah. 

 

1.8.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan elemen yang akan diteliti dalam suatu 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah SPAM kawasan 

pesisir sebagai fokus Desa Pematang Pasir sebagai lokasi penelitian ini. 

 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

merupakan faktor penting dalam melaksanakan penelitian agar hasil penelitian dapat 

lebih kredibel. Secara umum data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan 

data sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan sumber data yang 

menjadi acuan utama dalam pengambilan informasi juga dalam proses pengambilan 

atau pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder 

merupakan data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data primer. 

Adapun teknik pengumpulannya dijabarkan sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

 Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang sangat dibutuhkan 

peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pengumpulan data primer 

dilakukan agar hasil dari penelitian dapat lebih akurat dan tepat sasaran sesuai 

dengan kondisi riil di lapangan. Adapun data primer dapat diperoleh melalui cara 

berikut : 

a. Kuesioner 

 Menurut Sugiyono (2013), Kuesioner merupakan sebuah teknik 

pengambilan data yang menggunakan perangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 
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untuk mendapatkan data. Perangkat tersebut diberikan kepada responden atau 

sampel yang digunakan dalam penelitian. Pertanyaan yang diberikan dapat berupa 

pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka. Teknik kuesioner dapat berjalan 

efektif ketika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden. Penggunaan kuesioner cocok digunakan jika 

sampel atau responden yang dibutuhkan cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuesioner juga cocok digunakan jika data yang ingin didapatkan bersifat 

numerik atau dapat dihitung dan dianalisis dengan perhitungan statistik. 

 Dalam penelitian kali ini, kuesioner digunakan untuk melihat beberapa 

variabel yang berpengaruh terhadap perencanaan SPAM dengan menggunakan real 

demand survey (RDS). Terdapat beberapa hal yang akan disurvey dalam RDS. 

Beberapa yang utama yaitu melihat pola konsumsi air minum berdasarkan 

penggunaan sehari-hari. Lalu melihat kemampuan dan minat masyarakat dalam 

penggunaan air minum dengan jaringan perpipaan. Dari dua hal ini nantinya akan 

didapatkan tingkat kebutuhan air baku rencana dan willingness to connect. 

 Tahapan pengambilan data dalam kegiatan RDS dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi bernama mwater. Aplikasi ini akan berguna sebagai platform 

dalam membuat pertanyaan-pertanyaan kuesioner, representasi data menggunakan 

grafik dan chart, serta sebagai platform dalam menampung jawaban-jawaban 

responden. Kuesioner ini menggunakan 16 pertanyaan, untuk lebih detail terkait hasil 

dan daftar pertanyaan dapat dilihat pada bagian lampiran. Penyebaran kuesioner 

dilakukan dengan mengirim enam enumerator yang tersebar di Desa Pematang Pasir. 

b. Observasi 

 Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang lebih spesifik 

jika dibandingkan dengan kuesioner. Hal ini dikarenakan observasi juga 

memperhatikan objek-objek alam lainnya. Sutrisno dalam Sugiyono (2013) 

menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks, 

prosesnya melibatkan proses biologis dan psikologis dimana dua hal yang paling 

penting dalam melakukan observasi adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

ini digunakan untuk melihat objek penelitian selain manusia seperti perilaku, gejala-

gejala alam, dan yang lainnya. Observasi dari segi proses pelaksanaan dibagi 

menjadi dua yaitu obsevasi berperan serta dan observasi nonpartisipan (Sugiyono, 
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2013). Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan observasi berperan serta 

dengan observasi terstruktur. Artinya, peneliti disini akan mengamati secara 

langsung dan ikut dalam kegiatan yang akan diamati di lapangan dan menggunakan 

rancangan observasi sistematis sesuai dengan arahan dan pedoman dalam Permen 

PUPR Nomor 27 Tahun 2016.  

 Observasi akan dilakukan untuk melihat potensi sumber air baku yang 

terdapat di desa maupun sekitar desa. Observasi juga dilakukan dengan melihat 

empat indikator utama. Indikator ini didapat berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 

Tentang Sumber Daya Air, indikator tersebut adalah Kuantitas, Kualitas, 

Kontinuitas, dan Keterjangkauan. Indikator kualitas akan diuji melalui 

laboratorium untuk melihat kualitas air secara fisik,kimia, dan bakteriologis. Untuk 

kontinuitas dan keterjangkauan akan dilakukan perhitungan sederhana dari debit. 

Terkhusus untuk observasi kuantitas dan kontinuitas pada air sungai maka akan 

dilakukan pengukuran debit air sungai berdasarkan metode dari SNI 8066:2015 

Tentang Tata Cara Pengukuran Debit Aliran Sungai dan Saluran Terbuka 

Menggunakan Alat Ukur Arus dan Pelampung. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

 Dalam penelitian kali ini, data sekunder merupakan data yang dibutuhkan 

peneliti untuk membantu data primer dalam menjawab rumusan masalah yang ada. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan agar hasil dari penelitian dapat lebih akurat 

dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Adapun data sekunder 

dapat diperoleh melalui cara berikut : 

a. Kajian Literatur 

 Yusuf (dalam Wekke,dkk, 2019) menyatakan bahwa kajian literatur 

merupakan sebuah kajian yang menguraikan atau mendeskripsikan tentang literatur 

yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Kajian literatur memberikan 

peninjauan mengenai apa yang akan dibahas oleh peneliti, teori atau hipotesis yang 

mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan, dan metode yang sesuai. 

Kajian literatur sangat berguna dalam penelitian sebagai contect review artinya 

kajian literatur dapat memberikan arti dan konteks dalam penelitian serta melalui 

kajian literatur peneliti dapat menyatakan secara eksplisit tentang apa yang ingin 

diteliti baik dari segi subjek yang akan diteliti maupun lingkungan yang berkaitan 
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dengan penelitian. Kajian literatur dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan 

data-data dan informasi terkait kelembagaan, pembiayaan, dan arahan kebijakan 

terkait SPAM di Kabupaten Lampung Selatan terkhusus di Desa Pematang Pasir. 

 

1.8.4 Kebutuhan Data 

Berdasarkan sasaran dan variabel yang telah disusun dan ketentuan yang tertera 

berikut merupakan kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini : 
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Tabel 1. 2 Tabel Kebutuhan Data 

 

 
 

 
Variabel 

Jenis Data Teknik Pengumpulan Data  
Data 

 
Sumber Data 

 

Instrumen 

Penelitian Primer Sekunder 
Studi 

Literatur 
Kuesioner Observasi 

 

 

 

 
 

 Demografi 

 Topografi 

 Potensi Sumber 

Air Baku 

 SPAM Eksisting 

 Kelembagaan 

 Pembiayaan 

 Variabel Kualitas 

Air 

 Tata Ruang 

 Standar 

Pelayanan 

Minimum 

 Pemetaan 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V 

 

1. Suhu Udara 

2. Profil Desa 

3. Peta Kemiringan 

Lereng 

4. Kuantitas, kualitas, 

dan Lokasi Air 

Permukaan 

5. Potensi Air Tanah 

6. Jumlah Penduduk 

5 tahun terakhir 

7. Kepadatan 

Penduduk 

8. Tingkat Pelayanan 

Air minum 

Eksisting 

9. Tingkat Konsumsi 

Air minum 

Eksisting 

10. Tingkat kebocoran 

air 

11. Peraturan 

perundang- 

undangan terkait 

SPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Tinjauan 

Literatur 

2. Observasi 

3. Kuesioner 

 

 

 

 

 

 
 

1. Laptop 

2. Alat tulis 

3. Telfon 

Genggam 

4. Aplikasi 

mwater 

5. Aplikasi 

EPANET 

6. Aplikasi 

Arcgis 
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Variabel 

Jenis Data Teknik Pengumpulan Data  
Data 

 
Sumber Data 

 

Instrumen 

Penelitian Primer Sekunder 
Studi 

Literatur 
Kuesioner Observasi 

  

 

 

 
V 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 
V 

14. Dokumen RTRW 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

15. Dokumen RPJMD 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

16. Dokumen RISPAM 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

  

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2020 
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1.8.5 Teknik Sampling Data 

 Salah satu langkah penting dalam proses pengumpulan data ialah 

menentukan dan menemukan sampel dan lokasi yang akan di pelajari sesuai dengan 

fokus penelitian. Dalam penentuan hal tersebut diperlukan strategi dalam penentuan 

sampling. Menurut Sugiyono (2013), populasi dalam penelitian kuantitatif 

merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian 

dari populasi (Sugiyono,2013). Model penelitian kuantitatif berangkat pada 

populasi tertentu, tetapi dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka yang 

digunakan dalam penelitian merupakan sampel dimana nantinya hasil yang didapat 

dari sampel ini dapat digeneralisasikan kedalam populasi. 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Pematang Pasir 

pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4119 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 

1050 rumah tangga. Dalam penelitian kali ini responden atau sampel yang 

digunakan bukan perorangan melainkan per rumah tangga yang ada di Desa 

Pematang Pasir. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian kali ini menggunakan teknik probability sampling. Menurut Sugiyono 

(2013), teknik probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Dalam teknik ini didapati berbagai teknik lainnya, Adapun dari berbagai 

teknik yang ada dalam probability sampling, teknik yang digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah teknik simple random sampling. Teknik simple random 

sampling merupakan teknik yang dalam pengambilan anggota sampelnya 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013). Cara ini dilakukan jika populasi dianggap homogen. 

Dalam penelitian kali ini, populasi dianggap homogen berdasarkan UUD 1945 

Pasal 33 dan UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dimana dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa air merupakan hak 

semua rakyat tanpa terkecuali. 

 Dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel, digunakan tabel sampel 

dari Isaac dan Michael. Penggunaan tabel Isaac dan Michael didasarkan pada 

asumsi bahwa populasi berdistribusi secara normal. Pada tabel sampel ini sudah 
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ditentukan jumlah sampel yang dikehendaki bersamaan dengan tingkat ketelitian 

yang diinginkan. 

 Adapun berdasarkan tabel sampel tersebut, didapati bahwa jumlah 

populasi rumah tangga Desa Pematang Pasir sebesar 1050 rumah tangga sehingga 

dengan tingkat ketelitian 5% didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah 265 rumah tangga.  Adapun lebih jelasnya berikut dapat 

dilihat dalam tabel 1.3 : 

Tabel 1.3 Tabel Penentuan Sampel Isaac-Michael 

 

Sumber : Sugiyono, 2013 

1.8.6 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis ini berguna untuk merepresentasikan seluruh data yang 

berkaitan dengan perencanaan SPAM Desa Pematang Pasir. Metode Analisis data 



33  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dan 

analisis perencanaan SPAM berdasarkan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 

dengan penjabaran dari hasil kajian dokumen dan literatur serta kuesioner yang telah 

disusun. Penjelasan dari masing-masing  analisis akan dijabarkan dan dibagi 

berdasarkan sasaran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Analisis Kondisi Eksisting Desa Pematang Pasir 

 Untuk menjawab sasaran pertama ini digunakan analisis kuantitatif 

deskriptif. Hal ini dikarenakan analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan 

data yang sudah terkumpul. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menjelaskan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian yang diteliti secara tepat. 

Creswell (2014), menambahkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa 

adanya. Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan atau 

menggambarkan hasil dari pengumpulan data atau lebih detailnya menjelaskan 

kondisi eksisting Desa Pematang Pasir berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. 

Dalam menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan digunakan alat seperti 

tabel, piechart, dan diagram garis atau grafik garis. 

 Lebih detail, analisis yang dilakukan pada sasaran pertama ini akan 

menjelaskan variabel-variabel kondisi eksisting seperti demografi dan hasil real 

demand survey (RDS). Real demand survey pada penelitian kali ini akan 

menjelaskan beberapa hal seperti gender sample, status responden dalam rumah 

tangga, tingkat pendidikan sample, akumulasi pendapatan keluarga/bulan, jumlah 

anggota keluarga, kategori rumah yang ditempati, status kepemilikan rumah, 

sumber air utama, kualitas air yang terdiri atas rasa dan bau, penggunaan air dalam 

keluarga, dan keinginan menjadi pelanggan. Pada indikator terakhir yaitu 

keinginan menjadi pelanggan terdapat tiga indikator turunan artinya akan ada dua 

rangkaian yang berbeda. Jika responden menjawab “iya” dalam pertanyaan 

keinginan menjadi pelanggan maka rangkaian indikator turunannya adalah 

kesanggupan membayar sambungan dan model pembayaran. Jika responden 

menjawab “tidak” dalam pertanyaan keinginan menjadi pelanggan maka 
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rangkaian turunan pertanyaannya akan menjadi alasan tidak menjadi pelanggan. 

Dimana nantinya variabel-variabel ini akan menghasilkan keluaran yang 

digunakan untuk analisis di sasaran kedua. Keluaran yang dimaksud adalah 

pemetaan pelanggan riil, laju pertumbuhan penduduk, dan proyeksi penduduk. 

Sasaran 2 : Merencanakan SPAM Desa Pematang Pasir 

 Untuk menjawab sasaran kedua digunakan analisis perencanaan SPAM 

yang didasari oleh Permen PUPR No.27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

SPAM. Dalam analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan arahan/rekomendasi 

yang didapat dalam penelitian ini dan berlandaskan dari hasil sasaran pertama. Data 

yang digunakan pada sasaran kedua yaitu hasil dari sasaran sebelumnya. Kemudian 

data yang didapatkan dari hasil sasaran pertama tersebut diambil kesimpulan serta 

dilakukan penjelasan dengan memberi informasi terkait perencanaan SPAM di Desa 

Pematang Pasir. Dalam sasaran ini, posisi penataan ruang berada pada analisis 

kebutuhan air minum, analisis penentuan sumber air baku, analisis penempatan 

instalasi pengolahan air, dan analisis pendistribusian air minum. 

 Lebih detailnya, dalam sasaran dua ini akan terdapat beberapa langkah 

analisis dalam mencapai output berupa perencanaan SPAM. Langkah-langkah 

tersebut dimulai dengan menghitung proyeksi penduduk selama 5 tahun kedepan. 

Perhitungan proyeksi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menggunakan 

perhitungan aritmatika, geometrik, dan least square. Perhitungan proyeksi 

dilakukan hanya dengan menggunakan satu metode terpilih. 

 Untuk menentukan metode mana yang akan dipakai maka akan dihitung nilai 

dari standar deviasi dari setiap hasil proyeksi yang diperoleh oleh tiap metode. 

Proyeksi untuk menentukan nilai standar deviasi ini dapat digunakan proyeksi 

kebelakang artinya tahun eksisting terakhir sampai lima tahun kebelakang atau 

proyeksi kedepan artinya tahun eksisting terakhir sampai lima tahun kedepan. 

Adapun agar dapat lebih jelasnya berikut akan dijabarkan rumus perhitungan dari 

setiap metode. 

1. Perhitungan Aritmatik 

Pn = Po + Ka (Tn-To)…..(1) 

dengan 
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Pn = Jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan (tahun n) 

Po = Jumlah penduduk tahun awal atau tahun dasar 

Ka = Rata-rata pertambahan penduduk 

Tn = Jumlah penduduk tahun n 

To = Jumlah penduduk tahun awal 

2. Perhitungan Geometri 

Pn = Po (1+r)n.....(2) 

dengan 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n 

Po = Jumlah penduduk tahun awal (dasar) 

r = Angka Pertumbuhan penduduk 

n = Jangka waktu antara Pn dengan Po 

3. Perhitungan Least Square 

Y = a+bx.....(3) 

4. Perhitungan Standar Deviasi 

S = √𝒔𝟐…..(4) 

 

S = √
𝟏

𝑵−𝟏
∑ (𝒙𝒊 − �̄�)𝟐𝑵

𝒊=𝟏 …..(5) 

Dengan 

S2 = ragam atau varian sampel 

S = standar deviasi 

N = jumlah data 

i = nomor data (i = 1,2,3…N) 
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xi = data ke-1 (i = 1,2,3…N) 

x̄ = rata-rata sampel 

 Setelah proyeksi penduduk didapatkan, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis hasil kuesioner RDS untuk mendapatkan informasi terkait tingkat 

konsumsi dan affordability. Informasi terkait tingkat konsumsi dan affordability 

akan digunakan untuk mendapatkan tingkat konsumsi air baku secara bersih. 

Setelah tingkat konsumsi air baku didapatkan hal selanjutnya adalah menganalisis 

hasil observasi terkait sumber air baku. Keluaran atau informasi yang didapatkan 

dari analisis hasil observasi ini akan berbentuk potensi sumber air baku yang 

memuat 4 komponen utama yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan 

keterjangkauan dari sumber air baku. 

 Setelah mendapatkan informasi terkait tingkat konsumsi air baku dan 

potensi sumber air baku, langkah selanjutnya adalah merencanakan SPAM. Dalam 

perencanaan SPAM ada tiga bagian utama yang direncanakan, tiga bagian utama 

tersebut adalah perencanaan unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi. Selain 

tiga hal tersebut hal yang dianalisis lainnya adalah perkiraan kebutuhan biaya dimana 

didalamnya terdapat kebutuhan investasi, kebutuhan biaya operasi dan 

pemeliharaan, sumber dan pola pembiayaan. Untuk mendapatkan keluaran- 

keluaran yang disebutkan, berikut akan dirincikan analisis atau tahapan-tahapan dari 

setiap bagian yang akan direncanakan. Lebih jelasnya gambaran mengenai analisis 

SPAM dapat dilihat pada bagian 1.8.7. 

 

1. Perencanaan Unit Air Baku 

Dalam bagian ini hal-hal yang akan direncanakan akan berpusat pada pemilihan 

sumber air baku yang visible untuk digunakan dalam SPAM Desa Pematang Pasir. 

Pemilihan sumber air baku dilakukan dengan meninjau sumber air baku yang ada 

dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Selain pemilihan 

sumber air baku, hal yang akan dianalisis dalam tahap ini adalah merencanakan unit 

air baku. Perencanaan unit air baku akan berfokus pada pemilihan jenis pompa dan 

penentuan spesifikasi baik untuk spesifikasi pompa maupun spesifikasi unit 

pembantu lainnya. Hal lainnya yang akan dianalisis adalah menghitung diameter 
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pipa intake menggunakan persamaan hazen-williams. Lalu menghitung daya pompa 

untuk dapat melihat penggunaan listrik pompa. Lebih jelasnya terkait persamaan-

persamaan yang akan digunakan dapat dilihat melalui persamaan berikut. 

a. Persamaan Hazen-Williams 

 

Q = 0,2875 x C x D2,63 x S0,54…..(6) 

Dengan  

Q  = debit air 

C  = Koefisien kekasaran hazen-williams 

S  = Slope atau kemiringan lokasi 

  = 
∆𝐻

𝐿
 

∆H = Beda Tinggi 

L  = Jarak,Panjang 

 

b. Persamaan Menghitung Daya Pompa 

Daya pompa dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

HHP = 
𝐐 𝐱 𝐇 𝐱 ℽ

𝟕𝟓
……(7) 

Dengan 

HHP = Daya hidrolik pompa (Hp) 

Q  = Kapasitas Pompa (m3/s) 

H  = Total head pompa (m) 

ℽ  = Berat Spesifik Cairan (kg/m3) 

dan persamaan kedua adalah 

BHP = 
𝑯𝑯𝑷

𝜼𝒑
……(8) 

Dengan 

BHP = Brake Horse Power 

HHP = Hidrolik Horse Power 

ήp = Efesiensi Optimum Pompa 

2. Perencanaan Unit Produksi 
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 Dalam perencanaan unit produksi hal yang utama akan dianalisis adalah 

penentuan jenis instalasi pengolahan air (IPA). Hal lainnya yang akan ditentukan 

adalah volume,ukuran, dan jenis reservoir yang akan digunakan. Penentuan ini akan 

didasarkan pada ketentuan teknis yang tertera di dokumen Permen PUPR No.27 

tahun 2016. Selain menentukan kriteria reservoir, hal lainnya yang akan di analisis 

adalah menentukan jenis desinfeksi yang akan digunakan dalam instalasi 

pengolahan air. 

 

3. Perencanaan Unit Distribusi 

 Perencanaan yang akan dilakukan pada unit ini adalah menentukan jaringan 

distribusi utama. Hal-hal yang akan ditentukan pada jaringan distribusi utama 

adalah simpul-simpul jaringan perpipaan, jenis pipa, diameter pipa, dan koefisien 

hanz-william. Setelah penentuan ini akan dihitung tekanan yang terdapat disetiap 

simpul-simpul jaringan. Tekanan yang diperlukan adalah 3 meter kolom air pada 

simpul jaringan paling jauh dari titik pengambilan air. Selain mencari tekanan hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah kecepatan dari laju air. Kecepatan minimal yang 

harus dicapai di setiap pipa dalam jaringan distribusi utama adalah 0,3 m/s. Untuk 

mencari nilai-nilai yang sudah ditentukan akan dilakukan analisis menggunakan 

aplikasi EPANET. Baik tekanan maupun kecepatan nilainya didasari oleh 

ketentuan teknis dari Permen PUPR no.27 tahun 2016. 
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1.8.7 Kerangka Analisis 

1. Sasaran 1 

VARIABEL

 Demografi
 Topografi
 Potensi 

Sumber air 
baku

 SPAM 
eksisting

 Tata ruang
 Standar 

Pelayanan 
Minimum

 Pemetaan 
Pelanggan

 Real Demand 
Survey (RDS)

 Observasi
 Kajian literatur

Metode Input 

Data

Metode 

Analisis

 Analisis 
kuantitatif 
Deskriptif

Output

Sasaran 1 : Kondisi 
Eksisting Variabel-

Variabel SPAM Desa 
Pematang Pasir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Kerangka Analisis Sasaran 1 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 
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2. Sasaran 2 

 

Input Data :
Sasaran 1 (Kondisi 
eksisting variabel-

variabel SPAM Desa 
Pematang Pasir)

Laju Pertumbuhan 
Penduduk

Proyeksi Penduduk
Cakupan Layanan 

Rencana

Cakupan Layanan 
Rencana 

Cakupan Layanan 
Eksisting

Cakupan Layanan 
Perkembangan

Unit Kebutuhan Air

Kebutuhan Air 
Rencana

Unit Intake
Unit Pengolahan 

dan Reservoir
Unit Distribusi

Perhitungan Biaya 
Investasi

Perhitungan Biaya 
Operasi dan 

pemeliharaan
Perhitungan Tarif

Output : Sasaran 2 
(PERENCANAAN 

SPAM DESA 
PEMATANG PASIR)

 

Gambar 1.5 Kerangka Analisis Sasaran 2 

Sumber : Hasil Analisis, 2021
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1.9 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang pemilihan topik, judul, fokus penelitian, dan 

metodologi penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi berbagai teori, studi literatur terdahulu, dan sintesa teori yang 

berkaitan langsung dengan topik penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini hal yang dijabarkan adalah gambaran wilayah studi mengenai wilayah 

studi, baik dalam kerangka makro maupun yang berkaitan dengan tujuan studi. Pada 

dasarnya  yang   dikemukakan   dalam  bagian   ini   adalah  data‐data  yang   akan 

dikumpulkan selama penelitian. 

BAB IV Analisis 

Pada bab ini berisikan perhitungan dan pengukuran terhadapat data berdasarkan 

analisis yang digunakan. Pada bab ini juga akan diolah data-data yang sudah 

dikumpulkan selama survey berlangsung 

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berisikan kesimpulan yang menjelaskan hasil dari penelitian secara kesuluruhan, 

rekomendasi yang mungkin bisa dikeluarkan, serta catatan mengenai keterbatasan 

dan saran studi lanjutan 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini akan menguraikan daftar dari semua pustaka dan referensi yang 

digunakan atau diacu selama proses penulisan proposal. 

 


