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Communal water supply system managed by PDAM Bandung is limited, so the distribution to 

customers is divided into four service categories: 24 hour, 12 hour, 8 hour and 4 hour water 

service. Lack of water supply from PDAM, the people is looking for other clean water sources by 

using ground water by the people of the area, so it is feared to disturb the reserves and sustaini-

bility of ground water. Refer to it, it is necessary to know the pattern of utilization of individual 

clean water sources in these four categories. The purpose of this study is to examine the pattern 

of utilization of individual clean water sources in residential areas in the PDAM service area of 

Bandung city with the objective to study the pattern of water supply, to examine the factors that 

influence the pattern of water supply, to examine consumption patterns and to examine the fac-

tors that influence the consumption pattern. 

The analytical method used is quantitative description analysis with frequency distribution analy-

sis tool. The sampling technique used is Random Sampling Proposal Method which divides the 

population into homogeneous groups based on PDAM water supply category in the settlement 

area with the sample number of 100 respondents. Results of data processing is presented in 

the form of tables and graphs so it makes easier to know the patterns formed and for further 

analysis process. 

The results show that the shorter the time of water rotation, the smaller of water quantity of 

PDAM received and the bigger of quantity of groundwater used. The majority of the population 

has 2 sources of clean water are PDAM and ground water, where PDAM water is prioritized for 

cooking and drinking purposes while ground water is generally needed for cleaning houses and 

vehicles. 

The conclusion of this research is that groundwater utilization is done not only by the people 

who are in the service category of PDAM less than 24 hours but also by the population in 24 

hour service category, because the ground water quality is good and the quantity and the conti-

nuity is adequate and access to get it is easy. Suggestion of this research, in order to maintain 

the ground water reserve and sustainability due to the still much use of groundwater in the set-

tlement area it is necessary improvements to the performance of PDAM service in Bandung 

through increased production capacity and the need to issue a policy that regulates the use of 

ground water for household purposes in residential areas. 
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PENDAHULUAN 

Proses perkembangan wilayah kota yang dinamis 

membawa berbagai macam dampak bagi pola ke-

hidupan masyarakat kota itu sendiri. Disisi lain pe-

satnya perkembangan dan pertumbuhan kota selalu 

dihadapkan pada banyak permasalahan. Salah satu 

permasalahan yang penting adalah penyediaan air 

bersih yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

kota baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinui-

tas (Soemarwoto, 2001:34), karena air merupakan 

salah satu kebutuhan hidup yang mendasar.  

Tanpa air berbagai proses kehidupan tidak akan ber-

bidang 
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langsung. Oleh karena itu penyediaan air merupa-

kan salah satu kebutuhan utama bagi manusia un-

tuk kelangsungan hidup dan faktor penentu dalam 

kesehatan dan kesejahteraan manusia.  

Perkembangan suatu kota diiringi juga dengan ber-

tambahnya jumlah penduduk yang mengikuti deret 

hitung (Catanese dan Snyder, 1996:318-319) berim-

plikasi pada peningkatan kebutuhan terhadap pela-

yanan air bersih perkotaan, sehingga pemerintah 

maupun swasta/masyarakat dituntut untuk menye-

diakan prasarana air bersih ini dengan sebaik-

baiknya. Kebutuhan ini cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk di kota tersebut dan kualitas hidupnya 

yang mengalami peningkatan serta kegiatan 

perkotaan yang juga berkembang pesat. 

Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan 

menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik 

yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh 

karena itu, ketersediaan air dapat menurunkan wa-

ter borne disease sekaligus dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Proporsi air yang dikon-

sumsi untuk rumah tangga dan kegiatan perkotaan 

sebenarnya sangat kecil bila dibanding dengan 

ketersediaan air secara keseluruhan, namun bila 

dikaitkan dengan air yang harus berkualitas dan 

tersedia secara kontinu menyebabkan pelayanan air 

bersih bagi penduduk dan kebutuhan perkotaan 

seringkali merupakan masalah. 

Penyediaan air untuk keperluan kota dapat berarti 

luas, yaitu mulai dari penyediaan air untuk kebu-

tuhan rumah tangga atau disebut dengan domestik 

sampai dengan penyediaan air untuk kegiatan in-

dustri, perdagangan, perkantoran dan kegiatan 

perkotaan lainnya atau disebut dengan non-

domestik namun, keterbatasan penyediaan prasara-

na air bersih perkotaan yang memadai dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia, produktifitas 

ekonomi dan kualitas kehidupan kota secara kese-

luruhan. 

Begitu juga dengan Kota Bandung seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan 

kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertumbuhan 

industri baik kecil maupun besar, perkembangan 

fasilitas umum, meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat, maka kebutuhan penduduk Kota Ban-

dung mengenai air bersih semakin bertambah pula, 

air bersih yang semula dianggap barang sosial yang 

bersifat bebas akan menjadi barang ekonomis yang 

untuk mendapatkannya diperlukan biaya. 

 PDAM kota Bandung merupakan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tugas dan 

fungsi pokok menyediakan air bersih bagi 

kebutuhan masyarakat di Kota Bandung, karena 

sesungguhnya penyediaan air bersih merupakan 

salah satu bentuk pelayanan kota, yang 

penyediaannya menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah (Rondinelli, 1990:87-88). Tetapi 

didalam perkembangannya, Pelayanan PDAM di 

kota Bandung belum sepenuhnya optimal. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan sumber air baku yang 

dimiliki PDAM Kota Bandung sehingga kapasitas 

produksinya tidak bertambah, sementara itu 

permintaan akan pelayanan PDAM terus bertambah 

seiring dengan pertambahan penduduk dan 

perkembangan Kota.  

Fenomena tersebut mengakibatkan proses 

pendistribusian air bersih PDAM Kota Bandung 

dilakukan dengan sistem penggiliran. Hal tersebut 

mengakibatkan masyarakat yang menggunakan 

jasa pelayanan PDAM Kota Bandung harus mencari 

sumber air bersih yang lain untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. 

Sarana air bersih selain PDAM yang digunakan oleh 

masyarakat biasanya berupa sumur gali, sumur 

pompa dangkal, sumur pompa dalam (artesis) dan 

mata air dimana sarana tersebut memanfaatkan air 

bawah tanah sebagai sumber airnya. Kualitas air 

bawah tanah yang relatif lebih baik dibandingkan 

dengan sumber air bersih lainnya seperti air sungai 

maupun air hujan menjadi alasan yang logis bagi 

masyarakat untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan 

sumber air bersih individual yang terjadi di Kota 

Bandung bukan hanya terjadi pada masyarakat 

yang belum terlayani dan belum memanfaatkan 

pelayanan air bersih oleh PDAM, tetapi juga terjadi 

pada masyarakat yang sudah memanfaatkan 

pelayanan air bersih PDAM. Berbagai alasan yang 

terungkap dari pernyataan masyarakat yang sudah 

memanfaatkan layanan air bersih dari PDAM tetapi 

masih memanfaatkan sumber air bersih individual, 

diantaranya; karena air bersih dari PDAM  belum 

memenuhi kebutuhan  sehari-hari atau karena 

mereka tidak perlu membayar untuk sejumlah air 

tanah yang mereka manfaatkan sehingga air bersih 

PDAM hanya dimanfaatkan untuk keperluan mandi, 

memasak dan minum. 

Di sisi lain kebijakan pemerintah terhadap 

pemanfaatan air bawah tanah, untuk keperluan 

rumah tangga menempati urutan prioritas yang 

kedua (Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya 

Mineral No. 1451 K/10/MEM/2000). Pengambilan 

air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga 

sampai dengan saat ini kurang mendapat perhatian 

dalam pengawasan dan pengendaliannya oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

karena aktivitas rumah tangga dianggap tidak akan 

memanfaatkan air tanah secara berlebihan yang 

akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal 

ini tercermin dari kebijakan Pemerintah melalui 
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Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral          No. 1451 K/10/MEM/2000, yang 

hanya menempatkan pemanfaatan air bawah tanah 

untuk keperluan rumah tangga pada urutan kedua. 

Banyaknya pembangunan sarana air bersih 

individual dengan pemanfaatan secara berlebihan 

dan tidak terkelola dengan baik dapat mengganggu 

sustainable ketersediaan sumber air bawah tanah. 

Apalagi saat ini Dinas Pertambangan Propinsi Jawa 

Barat menyatakan bahwa sumber air bawah tanah 

pada sebagian besar wilayah Kota Bandung sudah 

termasuk ke dalam kategori kritis dan rawan kritis. 

Berdasarkan fenomena seperti yang diuraikan 

diatas, maka diperlukan penelitian tentang Pola 

Pemanfaatan Sumber Air Bersih Individual di Daerah 

Permukiman pada Wilayah Pelayanan PDAM Kota 

Bandung.  

RUMUSAN MASALAH 

Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh 

PDAM Kota Bandung sebagai akibat keterbatasan 

dana maupun teknis serta pertumbuhan Kota Ban-

dung yang terus berkembang pesat, menimbulkan 

permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air 

bersih semakin besar. Disisi lain banyaknya pem-

anfaatan sumber air bersih secara individual dikha-

watirkan dapat menimbulkan terganggunya sustain-

abilitas dari ketersediaan sumber  air  baku.  Secara 

spesifik, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Bagaimana pola pemanfaatan 

sumber air bersih individual di kawasan per-

mukiman pada wilayah pelayanan PDAM Kota Ban-

dung. Berdasarkan permasalahan kesenjangan an-

tara kapasitas produksi PDAM Kota Bandung 

dengan kebutuhan air bersih di masyarakat maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: “mengkaji pola 

pemanfaatan sumber air bersih di kawasan per-

mukiman pada wilayah cakupan layanan PDAM Kota 

Bandung dengan dengan sasaran mengkaji pola 

penyediaan air bersih, mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola penyediaan air, mengkaji pola 

konsumsi dan mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola konsumsi”.  

KAJIAN PUSTAKA  

Sumber daya air berdasarkan penjelasan dalam UU 

Sumber Daya Air, No.7/2004 adalah mencakup air, 

sumber air, dan daya air yang terkandung 

didalamnya. Sedangkan air didefinisikan sebagai 

semua air yang terdapat pada,  di atas, ataupun di 

bawah permukaan tanah, termasuk dalam 

pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, 

dan air laut yang berada di darat. Selanjutnya 

didefinisikan bahwa air permukaan adalah semua 

air yang terdapat pada permukaan tanah dan air 

tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengertian 

ini sejalan kenyataan bahwa air dalam siklus 

hidrologis dapat berupa air yang berada di udara 

berupa uap air dan hujan; di daratan berupa salju 

dan air permukaan sungai, saluran, waduk, danau, 

rawa, dan air laut, serta air tanah (Hadimulyo, 

2004:22). Selanjutnya pemanfaatan air bersih 

diperkotaan dipengaruhi oleh faktor iklim,  ciri-ciri 

penduduk,  harga air dan meteran, Industri dan 

perdagangan dan ukuran kota (Linsley Ray K, 

1999:92). 

1. Landasan Filosofis, Yuridis dan Teori  

Air adalah sumber kehidupan dan sumber 

penghidupan. Air sebagai sumber kehidupan 

mempunyai makna bahwa air sangat diperlukan 

bagi kehidupan setiap mahluk hidup, dan bahkan 

dapat dikatakan “tiada air tiada kehidupan”. 

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe-

sar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai oleh 

Negara dalam pelaksanaan operasionalnya dis-

erahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan memper-

hatikan aspirasi masyarakat. Dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat memberi makna 

bahwa bumi, air dan kekayaan alam dimaksudkan 

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan seluruh 

masyarakat. 

Dengan didasari landasan filosofis Pasal 33 ayat 

(3), dan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber 

daya air yang menyeluruh, terpadu, keberlanjutan 

pengelolaan, dan berwawasan lingkungan hidup 

maka dalam RUU Sumber Daya Air dinyatakan bah-

wa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, 

ekonomi, dan lingkungan hidup yang diwujudkan 

secara selaras dan seimbang. Hal ini, khususnya 

yang berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan, 

sangat sejalan dengan kesepakatan Rio de Janeiro-

Agenda 21 yang antara lain menekankan kepada 

perlindungan sumber daya air guna menjamin dan 

pemenuhan kebutuhan akan air. 

Fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut 

penulisannya bukan merupakan urutan prioritas, 

mengingat dalam implementasinya dilakukan 

secara selaras dan seimbang. Penerapan fungsi 

sosial memang lebih diutamakan, namun dalam 

pelaksanaannya tetap harus mengedepankan fungsi 

lingkungan agar penggunaan atau pemanfaatannya 

tidak merusak lingkungan sekitarnya. Demikian pula 

dengan fungsi ekonomi, pelaksanaannya tetap 

harus mengedepankan fungsi sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok    sehari–hari dan 

kelestarian lingkungan. 

Menurut  Peraturan Menteri Kesehatan RI No.907 

Sonny Salimi  



Majalah Ilmiah UNIKOM     Vol.16  No. 1 

56 H  a  l  a  m  a  n 

 

 

Tahun 2002 yang dimaksud dengan air minum ada-

lah sebagai berikut: 

“ Air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan maupun tanpa 

proses pengolahan yang memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum”. Sedangkan menurut 

peraturan pemerintah tentang 

persyaratan air bersih, yaitu sesuai 

dengan PERMENKES No.416/

MENKES/PER/IX/1990 yang dimaksud 

dengan air bersih adalah: “Air yang 

dipergunakan untuk keperluan sehari-

hari dan dapat diminum apabila telah 

dimasak”. 

Untuk menjamin bahwa air minum dari suatu sistem 

penyediaan air minum adalah aman, hygienis dan 

baik serta dapat diminum tanpa kemungkinan dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan pada para 

pemakai air maka haruslah terpenuhi suatu 

persyaratan kualitas. Untuk Indonesia persyaratan 

kualitas yang dimaksud belumlah merupakan 

undang- undang akan tetapi  di tuangkan dalam 

bentuk Peraturan Menteri  Kesehatan RI No.907 

Tahun 2002. Dengan peraturan tersebut diperoleh 

landasan hukum dan landasan teknis dalam hal 

pengawasan kualitas air minum.  

2. Persyaratan kualitas, Kuantitas, dan Tekanan  

Persyaratan kualitas air, baik untuk air minum 

maupun air bersih harus dilihat pada tiga aspek, 

yaitu aspek fisik, kimia dan bakteriologi.   

Kuantitas air sangat diperlukan karena air bersih 

yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, dan harus sesuai pula dengan jenis 

aktifitas masyarakat setempat. 

Kebutuhan untuk domestik antara lain adalah untuk 

mandi, cuci dan masak  yang umum disebut sebagai 

kebutuhan dasar telah ditetapkan oleh pemerintah 

untuk kategori perkotaan dan pedesaan berbeda–

beda ialah antara:   90 – 190 liter/orang/hari. 

Sedangkan untuk kebutuhan diluar kebutuhan do-

mestik seperti industri, perdagangan, sosial ditetap-

kan sesuai dengan jenis kegiatan dan aktifitas dari 

kota atau daerah tersebut. 

Pelayanan air bersih kepada masyarakat harus 

secara berkesinambungan, dan pada dasarnya 

pelayanan yang baik harus mengarah ke 24 jam, 

sehingga apabila pelanggan memerlukan, air selalu 

tersedia. Selain itu pengaliran air selama 24 jam 

akan mengurangi  kemungkinan terjadinya 

pencemaran dari luar apabila ada pipa bocor, 

karena pipa tidak pernah kosong. 

Tekanan dalam sistem air bersih sangat memegang 

peranan sangat penting karena apabila tekanan 

tersebut kurang maka akan menyebabkan 

masuknya air atau organisme lain dari luar ke 

dalam pipa yang dapat menyebabkan terjadinya 

kebocoran. Tekanan yang dibutuhkan pada 

konsumen adalah sebesar satu atmosfir, selain itu 

tekanan dibutuhkan atau diperlukan bagi 

konsumen yang mempunyai tempat tinggal 

bertingkat.  

3. Sistem Penyediaan Air Bersih Individual dan 

Komunitas  

Dilihat dari sudut bentuk dan tekniknya, sistem 

penyediaan air minum dapat dibedakan atas 2 

macam sistem yaitu (Chatib, 2006 : 25): 

a. Sistem Penyediaan Air Bersih Individual  

Adalah sistem penyediaan air minum untuk 

penggunaan individual dan untuk pelayanan 

terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem 

ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini 

disebabkan karena air tanah memiliki kualitas yang 

relatif lebih baik daripada sumber lainnya. Sistem 

penyediaan ini biasanya tidak mempunyai 

komponen transmisi dan distribusi, kecuali sistem 

penyediaan air bersih yang dibangun pengembang 

untuk melayani suatu lingkungan perumahan yang 

dibangunnya. Berdasarkan uraian tersebut yang 

termasuk kedalam sistem ini adalah sumur gali 

sumur pompa tangan dan sumur bor (untuk 

pelayanan suatu lingkungan perumahan tertentu). 

 

b. Penyediaan Air Bersih Komunitas atau 

Perkotaan 

Adalah suatu sistem penyediaan air bersih untuk 

masyarakat umum atau skala kota, dan untuk 

pelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk 

keperluan rumah tangga (domestik), sosial maupun 

industri. Pada umumnya sistem ini merupakan 

sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan 

komplek, baik dilihat dari teknis maupun sifat 

pelayanannya. Sumber air yang digunakan 

umumnya sungai atau danau yang memiliki kualitas 

yang cukup besar. Sistem ini juga dapat 

mempergunakan beberapa macam sumber 

sekaligus dalam satu sistem sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Perkiraan penggunaan air selalu membutuhkan 

penjelasan dari data-data baik itu satu variabel 

ataupun lebih. Penjelasan variabel tersebut 

mengenai wilayah pelayanan, populasi demografi, 

sosial ekonomi, iklim dan yang berhubungan 
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dengan variabel teknologi. 

Sedangkan kebutuhan air untuk rumah tangga 

(Domestik) mencakup tiga hal, yaitu: konsumsi 

untuk air minum yang dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup secara fisik, higienis dan 

kenyamanan. Apabila kepentingan air untuk fisik 

dan higienis terpenuhi, maka fungsi air untuk 

kenyamanan kemudian tumbuh sejalan dengan 

cara hidup dan sangat sulit untuk menyatakan 

ukuran  

Kesukaran dalam memperkirakan jumlah 

kebutuhan air untuk rumah tangga dihitung 

berdasarkan standar kebutuhan minimum 

penduduk yang meliputi kebutuhan air untuk 

makan, minum, mandi, kebersihan rumah dan 

lingkungan. Secara kuantitas jumlah kebutuhan air 

untuk rumah tangga perkapita tidaklah sama 

disetiap daerah.  

METODE PENELITIAN  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskripsi kuantitatif dengan alat analisis distribusi 

frekuensi. Metode penelitian Pola pemanfaatan 

sumber air bersih individual di kawasan per-

mukiman pada wilayah Pelayanan PDAM Kota Ban-

dung dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap–

tahap tersebut di jelaskan di bawah.  

1. Pendekatan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian Pola pemanfaatan sumber 

air bersih individual di kawasan permukiman pada 

wilayah Pelayanan PDAM Kota Bandung, 

menggunakan pendekatan penelitian berupa 

pendekatan kuantitatif, dimana data- data yang 

diperoleh berdasarkan  dari hasil pengukuran dan 

perhitungan. 

Data–data yang diperoleh diolah dengan analisis 

distribusi frekuensi, dimana data–data tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram secara 

berurutan berdasarkan kelompok dengan tujuan 

untuk mempermudah dalam pembacaan dan 

proses analisis.  

Adapun data–data yang dimasukkan kedalam 

analisis distribusi frekuensi diantaranya berupa 

data; tingkat pendapatan, jumlah penduduk, jumlah 

pelanggan PDAM, jumlah pengguna sumber air 

bersih individual, jumlah konsumsi air bersih, 

kualitas air PDAM, persentase pemakaian air PDAM, 

persentase pemakaian air dari sumber air bersih 

individual dan sumber air bersih masyarakat, 

karakteristik penduduk, karakteristik fisik hunian 

dan lain sebagainya. Melalui pendekatan penelitian 

ini, selanjutnya akan menghasilkan pola 

pemanfaatan sumber air bersih individual di 

kawasan permukiman pada wilayah Pelayanan 

PDAM Kota Bandung dapat diidentifikasikan.  

2. Teknik Pengumpulan Data  

Sesuai dengan jenis kebutuhan data, maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi men-

jadi dua jenis, yaitu teknik pengumpulan data primer 

dan teknik pengumpulan data sekunder. 

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

yang berasal dari instansi yang terkait dengan 

penelitian. Di samping itu, data sekunder lainnya 

adalah penelitian literatur untuk mendapatkan liter-

atur yang berkaitan dengan penelitian. Pengum-

pulan data dilakukan melalui survei. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan 

tinjauan dan pengumpulan data secara langsung 

dari kondisi yang ada dilapangan (lokasi penelitian). 

Perolehan data tersebut dapat menggunakan 

metode : 

Kuesioner 

Pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau kuesioner kepada responden yaitu 

masyarakat di kawasan permukiman pada kawasan 

Pelayanan PDAM Kota Bandung.  

c. Teknik Sampling  

Cara penarikan sampel yang akan digunakan adalah 

teknik Proporsional sampling dengan dasar bahwa 

lokasi penelitian mempunyai empat kategori yang 

berbeda dalam pelayanan air bersih PDAM, yaitu 

pelayanan Air Bersih selama 24 jam, 12 jam, 8 jam 

dan 4 jam. Dalam penelitian ini, ukuran sampel 

yang akan diambil ditetapkan dengan menggunakan 

rumus yang dikembangkan oleh slovin dalam Umi 

(2010: 79), yaitu: 

 
Dari perhitungan dengan rumus tersebut, jumlah 

responden terpilih 99,93 responden. Untuk 

mempermudah perhitungan maka jumlah sampel 

dibulatkan menjadi 100 responden.  

3. Tahap Analisis Data 

 

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan sasaran penelitian ini, maka alat analisis 

yang digunakan dalam mengolah data yaitu Analisis 

Distribusi Frekuensi. 

 21 eN

N
n
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Alat analisis tabel distribusi frekuensi ini digunakan 

untuk mengolah dan menginterpretasikan data dan 

informasi yang diperoleh dilapangan, dimana data 

diolah kedalam beberapa kelompok berurutan untuk 

mempermudah pembacaan dan disertai dengan 

perhitungan besar prosentase. Jadi sesuai dengan 

pendapat Umi (2010:88), bahwa distribusi frekuensi 

dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk 

menganalisis data-data berurutan yang disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik sebagai penunjang 

penggambaran Pola Pemanfaatan Sumber Air Bersih 

Individual. 

Data yang akan digunakan dalam analisis ini 

meliputi data mengenai jumlah pelanggan PDAM, 

jumlah pengguna sumber air bersih individual, 

jumlah pengguna kedua sumber dan lain 

sebagainya. 

PEMBAHASAN  

Luasnya wilayah pelayanan, kepadatan penduduk 

yang tidak merata, kontur tanah yang bervariasi dan 

kapasitas produksi air bersih PDAM yang terbatas 

menimbulkan permasalahan yang rumit dalam 

pendistribusiaannya kepada pelanggan, disisi lain 

pelanggan menuntut PDAM untuk memberikan 

supply air bersih yang mencukupi. 

Menurut Kemmemer (1986:57), faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat permintaan dan penggunaan 

air bersih di perkotaan adalah Jenis dan besar 

lingkungan, standar hidup, iklim, kualitas air, 

tekanan aliran air, ketersediaan meter penggunaan 

air, umur lingkungan, peraturan pembatasan 

lingkungan air dan ongkos/tarif air.  

1. Pola Penyediaan Air Bersih 

Upaya yang dilakukan setiap pelanggan dalam 

mencari sumber air bersih yang lain tentunya akan 

berbeda pada setiap kategori pelayanan PDAM. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 

100 responden yang terbagi dalam 4 kategori 

pelayanan PDAM adalah sebagai berikut; 78 

responden memiliki 2 sumber air bersih yaitu air 

bersih PDAM dan air bersih individual (sumur), 

sedangkan sisanya 22 responden hanya  

Untuk kategori pelayanan PDAM 4 jam seluruh 

responden yaitu sebanyak 35 responden memiliki 2 

sumber air bersih, sedangkan untuk kategori 

pelayanan PDAM 24 jam ternyata 7 responden dari 

16 responden memiliki dua sumber air bersih. Untuk 

lebih jelasnya Pola penyediaan air bersih pada 4 

kategori pelayanan PDAM dapat dilihat pada tabel 1.  

 

 

Tabel 1. Pola Penyediaan Air Bersih Pada 4 Kategori 

Pelayanan PDAM 

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel 1 dapat dikatakankan bahwa 

pola penyediaan air bersih pada setiap kategori 

pelayanan PDAM berbeda, tergantung pada 

lamanya penggiliran air yang diterima oleh setiap 

kategori pelayanan PDAM. Hal tersebut diperkuat 

oleh pernyataan sebagian besar responden yang 

berasal dari kategori pelayanan PDAM 4 jam dan 8 

jam bahwa air bersih PDAM yang diterima belum 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu 

ketersediaan sumber daya air bersih yang ada pada 

masing–masing kategori pelayanan PDAM menjadi 

dasar pemilihan sumber air bersih individual.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

penyediaan air  

Pola penyediaan air bersih yang diusahakan oleh 

masing–masing responden di empat kategori 

pelayanan PDAM di pengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor ketersediaan sumber air bersih 

yang meliputi jenis sumber air bersih dan kualitas, 

kuantitas serta kontinuitas sumber air bersih yang 

ada. 

Hasil analisis menunjukkan 29 responden atau 

29% yang berada pada kategori pelayanan PDAM 8 

jam, 12 jam dan 24 jam menyatakan bahwa 

kuantitas air bersih PDAM telah memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya 71 

responden atau 71% menyatakan air bersih PDAM 

belum mencukupi kebutuhan sehari–hari. Kondisi 

tersebut menjadi alasan kuat responden untuk 

memanfaatkan air tanah sebagai alternatif untuk 

menutupi kekurangan supply air bersih dari PDAM, 

walaupun pada saat musim kemarau tiba mereka 

juga harus menghemat penggunaan air tanah 

karena kuantitasnya mengalami penurunan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 
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∑Resp. 0 0 35 35

% Resp. 0% 0% 100% 100%

% Total Reps. 0% 0% 35% 35%

∑Resp. 2 0 26 28

% Resp. 7% 0% 93% 100%

% Total Reps. 2% 0% 26% 28%

∑Resp. 11 0 10 2100%

% Resp. 52% 0% 48% 100%

% Total Reps. 11% 0% 10% 21%

∑Resp. 9 0 7 16

% Resp. 56% 0% 44% 100%

% Total Reps. 9% 0% 7% 16%

∑Resp. 22 0 78 100

% Total Reps. 22% 0% 78% 100%

8 Jam

Individual 

Saja

PDAM & 

Individual

Pola Penyediaan Air Bersih

Jumlah
PDAM Saja

TOTAL

12 Jam

24 Jam

Kategori Pelayanan 

PDAM

4 Jam
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Tabel 2. Kuantitas Sumber Air Bersih 

Sumber: Data Primer diolah 

Pola penyediaan air bersih yang terbentuk di wilayah 

studi secara umum sama, dimana 78% responden 

mempunyai dua sumber air bersih untuk memenuhi 

keperluan rumah tangga sehari-hari yaitu air bersih 

PDAM dan air tanah. Pola penyediaan air bersih 

tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber 

daya air bersih di masing-masing wilayah studi, 

seperti kualitas, kuantitas, kontinuitas dan akses 

terhadap sumber daya air bersih tersebut. 

Berdasarkan data tersebut diatas, beberapa faktor 

yang mempengaruhi responden untuk berlangganan 

PDAM karena kualitas air bersihnya baik dan akses 

untuk mendapatkannya mudah, tetapi karena 

kuantitas dan kontinuitas air bersih PDAM terbatas, 

maka mendorong responden untuk memcari 

sumber air bersih lain untuk mencukupi kebutuhan 

air bersihnya. Sedangkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan air tanah dibanding 

dengan sumber air lainya adalah karena kualitas air 

tanah di wilayah studi cukup baik, kuantitas dan 

kontinuitasnya cukup serta akses untuk 

menapatkannya cukup mudah. Kecuali untuk 7 

responden yang berada di kategori pelayanan PDAM 

24 jam, dimana air responden memanfaatkan air 

tanah bukan karena kuantitas dan kontinuitas air 

PDAM yang terbatas tetapi karena mereka berusaha 

untuk menghemat pemakaiaan air bersih PDAM 

agar mereka dapat menekan peneluaran uang 

untuk membayar tagihan air bersih PDAM. 

3. Pola Konsumsi Air Bersih  

Pola konsumsi yang terbentuk pada setiap kategori 

pelayanan PDAM sebagai representasi dilakukannya 

penggiliran air tentunya akan menunjukkan kondisi 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan tersebut meliputi perbedaan kuantitas 

penggunaannya, persentase penggunaan antara air 

bersih PDAM dengan Air bersih individual, 

peruntukkan penggunaan air bersih dan waktu 

pemanfaatan air bersih secara maksimal. Berikut ini 

kami sampaikan Pola konsumsi air bersih di 4 

kategori pelayanan PDAM berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan.  
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Cukup Tidak Cukup Tidak

∑Resp. 0 35 35 0

% Resp. 0% 100% 100% 0%

% Total Reps. 0% 35% 35% 0%

∑Resp. 2 26 26 0

% Resp. 7% 93% 93% 0%

% Total Reps. 2% 26% 26% 0%

∑Resp. 11 10 10 0

% Resp. 52% 48% 48% 0%

% Total Reps. 11% 10% 10% 0%

∑Resp. 16 0 7 0

% Resp. 100% 0% 44% 0%

% Total Reps. 16% 0% 7% 0%

∑Resp. 29 71 78 0

% Total Reps. 29% 71% 78% 0%

Kuantitas Sumber Air Bersih

PDAM Air Sumur

TOTAL

12 Jam

24 Jam

Kategori Pelayanan 

PDAM

4 Jam

8 Jam

Tabel 3. Kuantitas Penggunaan Air Bersih PDAM dan Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah 

PDAM Indv PDAM Indv PDAM Indv PDAM Indv PDAM Indv

∑Resp. 35 0 0 0 0 35 0 0

% Resp. 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

% Total Reps. 35% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0%

∑Resp. 2 20 20 6 6 0 0 0

% Resp. 7% 71% 71% 21% 21% 0% 0% 0%

% Total Reps. 2% 20% 20% 6% 6% 0% 0% 0%

∑Resp. 7 7 11 3 3 0 0 0

% Resp. 33% 33% 52% 14% 14% 0% 0% 0%

% Total Reps. 7% 7% 11% 3% 3% 0% 0% 0%

∑Resp. 0 4 0 3 6 0 10 0

% Resp. 0% 25% 0% 19% 38% 0% 63% 0%

% Total Reps. 0% 4% 0% 3% 6% 0% 10% 0%

44 31 31 12 15 35 10 0 19.9m
3 

17.4m
3 

18,1m
3  

58%

> 30m
3 

13m
3 

42%

14,3m
3 

32%

Rata2 Pemakaian 

(m
3
/bln)

30m
3 

75%

12,3m
3 

36%

30m
3 

68%

10m
3 

25%

21,4m
3 

64%

24 

Jam

< 10m
3 

10m
3
 - 20m

3 

Total

12 

Jam

Kuantitas Penggunaan Air Bersih
Kategori 

Pelayanan PDAM

4 

Jam

8 

Jam

21m
3
 - 30m

3 
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Berdasarkan data hasil analisa yang telah dilakukan 

sebelumnya dapat dijelaskan mengenai pola 

konsumsi yang terbentuk pada masing–masing 

kategori pelayanan PDAM, adalah sebagai berikut: 

Pada kategori pelayanan PDAM 4 jam kuantitas air 

bersih PDAM yang digunakan lebih kecil dibanding 

air tanah. Total kebutuhan air bersih rata-rata 

sebesar 40 m3 dengan persentase rata-rata 25% air 

bersih PDAM dan 75% air tanah. Air bersih PDAM 

diutamakan pemanfaatannya untuk keperluan 

minum dan memasak sedangkan air tanah untuk 

keperluan rumah tangga lainnya, Waktu 

penggunaan maksimal air bersih PDAM adalah pada 

pagi dan malam hari sedangkan pemanfaatan air 

tanah pada pagi, siang dan sore hari. 

Pada kategori pelayanan PDAM 8 jam kuantitas air 

bersih PDAM yang digunakan lebih besar dibanding 

air tanah. Total kebutuhan air bersih rata-rata 

sebesar 33,7 m3 dengan persentase rata-rata 64% 

air bersih PDAM dan 36% air tanah. Air bersih PDAM 

digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga 

sedangkan air tanah untuk keperluan 

membersihkan rumah dan kendaraan. Waktu 

penggunaan maksimal air bersih PDAM adalah pada 

malam hari sedangkan pemanfaatan air tanah pada 

pagi, siang dan sore hari. 

Pada kategori pelayanan PDAM 12 jam kuantitas air 

bersih PDAM yang digunakan lebih besar dibanding 

air tanah. Total kebutuhan air bersih rata-rata 

sebesar 31,1 m3 dengan persentase rata-rata 58% 

air bersih PDAM dan 42% air tanah. Air bersih PDAM 

digunakan sebagian besar responden untuk 

keperluan mandi sedangkan air tanah untuk 

keperluan membersihkan rumah dan kendaraan. 

Waktu penggunaan maksimal air bersih PDAM 

adalah pada pagi hari sedangkan pemanfaatan air 

tanah pada pagi, siang dan sore hari. 

Pada kategori pelayanan PDAM 24 jam kuantitas air 

bersih PDAM yang digunakan lebih besar dibanding 

air tanah. Total kebutuhan air bersih rata-rata 

sebesar 44,3 m3 dengan persentase rata-rata 68% 

air bersih PDAM dan 32% air tanah. Air bersih PDAM 

digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga 

sedangkan air tanah untuk keperluan 

membersihkan rumah dan kendaraan. Waktu 

penggunaan maksimal air bersih PDAM adalah 

pada malam hari sedangkan pemanfaatan air tanah 

pada siang dan sore hari. 

Secara umum pola konsumsi yang terbentuk pada 

semua kategori dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Kebutuhan air bersih total berkisar antara 31,1 

m3 - 44,3 m3  

b. Persentase penggunaan air bersih PDAM antara 

25% - 100% dan air tanah antara 36% - 75% 

c. Pada umumnya air bersih PDAM digunakan 

untuk seluruh keperluan rumah tangga tetapi 

jika kuantitasnya tidak memadai maka 

diprioritaskan untuk kebutuhan minum dan 

memasak, sedangkan air tanah sebagian besar 

digunakan untuk keperluan membersihkan 

rumah dan kendaraan. 

d. Sebagian besar responden menggunakan air 

bersih PDAM pada pagi dan malam hari, 

sedangkan air tanah rata-rata digunakan pada 

pagi hari sampai sore hari.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsum-

si Air 

Berdasarkan hasil survei di lapangan mengenai 

luas rumah, jenis usaha dan kepemilikan 

kendaraan yang dihubungkan dengan kuantitas air 

bersih yang digunakan oleh responden setiap 

bulannya, ternyata luas rumah dan jenis usaha yang 

dimiliki responden tidak mempengaruhi kuantitas 

pemakaian air bersih sedangkan kepemilikan 

kendaraan memiliki hubungan terhadap pemakaian 

air bersih setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya 

faktor yang mempengaruhi pola konsumsi air bersih 

dapat dilihat pada tabel 4. 

Sebagai contoh pada kategori pelayanan PDAM 4 

jam dimana pemakai air bersihnya rata–rata 40 

m3/bulan dan paling besar dibanding dengan 

kategori lainnya tetapi justru pada kategori tersebut 

luas rumahnya relatif lebih kecil yaitu antara 50 m2 - 

100 m2, Sedangkan pada kategori pelayanan PDAM 

12 jam, 17 responden dari 21 responden memiliki 

rumah dengan luas antara 100m2 - 200m2 dan 

sebanyak 8 responden diantaranya memiliki usaha 

tetapi pemakaian air bersih rata-rata lebih kecil  

sebesar 33,7 m3/bulan.  
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Untuk kepemilikan motor ternyata mempunyai 

hubungan dengan kuantitas pemakaian air bersih 

setiap bulannya. Sebagai contoh adalah pada 

kategori pelayanan PDAM 4 jam dimana 34 

responden dari 35 responden yang disurvei ternyata 

memiliki motor. Hal tersebut terjadi karena 

responden yang memiliki motor menggunakan 

sebagian air bersihnya untuk mencuci motor, lain 

halnya dengan responden yang memiliki mobil 

dimana untuk mobil telah banyak jasa pencucian 

mobil sehingga kebanyakan orang lebih memilih 

untuk memakai jasa tersebut. 

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pola konsumsi air bersih tidak 

dipengaruhi oleh besarnya luas rumah, jenis usaha 

maupun kepemilikan kendaraan, kecuali 

kepemilikan motor yang memiliki hubungan dengan 

pola konsumsi. 

Temuan hasil penelitian mengenai pola 

pemanfaatan sumber air bersih individual di 

kawasan pemukiman pada wilayah pelayanan 

PDAM Kota Bandung yang dihubungkan dengan 

aspek–aspek yang mempengaruhinya dapat 

diuraikan pada tabel 5. 
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Tabel 4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Air Bersih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah 

4 jam 8 jam 12 jam 24 jam ∑ % Total

< 50 m2 2 2 0 0 4 4%

50 m2 - 100 m2 33 26 2 6 67 67%

100 m2 - 200 m2 0 0 17 10 27 27%

> 200 m2 0 0 2 0 2 2%

35 28 21 16 100 100%

Tidak ada 24 19 13 10 66 66%

Warung/Toko 10 7 5 6 28 28%

Rumah Makan 0 0 1 0 1 1%

Lain-lain 1 2 2 0 5 5%

35 28 21 16 100 100%

Tidak Punya 1 0 2 0 3 3%

Motor 34 13 6 0 53 53%

Mobil 0 8 6 11 25 25%

Motor Dan Mobil 0 7 7 5 19 19%

35 28 21 16 100 100%

Total

Total

Total

Kepemilikan 

kendaraan

DistribusiFaktor Yang Mempengaruhi 

Pola Penyediaan Air Bersih

Kategori Pelayanan PDAM

Luas Rumah

Jenis Usaha
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Tabel 5. Temuan Hasil Penelitian 
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No SISTEM 

PENYE-

DIA-AN 

AIR BER-

SIH 

HASIL EVALUASI 

I. SUMBER 

AIR BER-

SIH 

1.  Sumber daya air yang tersedia di 

Kawasan permukiman terdiri 

dari air PDAM, air sungai, air 

tanah dan air Hujan. 
2. Berdasarkan hasil survei dan 

data dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandung, sumber 

daya air yang kualitasnya me-

menuhi persyaratan untuk sum-

ber air bersih adalah air PDAM 

dan air tanah, sedangkan kuali-

tas air sungai tidak memenuhi 

persyaratan untuk air bersih 

karena sudah tercemar. 

II. KARAKTE-

RISTIK 

RESPON-

DEN 

Sebagian besar penduduk di kawa-

san permukiman pada wilayah pela-

yanan PDAM Kota Bandung 

mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi, mempunyai pekerjaan 

yang tetap, kondisi ekonomi yang 

cukup, dan sebagian besar beraga-

ma Islam, sehingga dapat disimpul-

kan karakteristik penduduknya 

homogen dan mempunyai kemam-

puan yang sama dalam menye-

diakan sumber air bersih individual 

serta membutuhkan kuantitas air 

bersih yang sama untuk memenuhi 

keperluan rumah tangganya. 

III. POLA 

PENYEDIA-

AN AIR 

Seluruh penduduk di kawasan per-

mukiman pada wilayah layanan 

PDAM Kota Bandung memanfaat-

kan air bersih PDAM dan 78% dian-

taranya juga memanfaatkan air 

tanah sebagai sumber air bersih 

IV Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pola Penye-

diaan Air Bersih 

1. Kualitas 

Sumber air 

bersih 

Kualitas air bersih PDAM maupun 

air tanah di kawasan permukiman 

adalah baik berdasarkan data dari 

DLH Kota Bandung dan berdasar-

kan pendapat penduduk di kawa-

san permukiman, sehingga 

penduduk mau untuk memanfaat-

kannya. 

2. Kuantitas 

& Kontinu-

itas Sum-

ber Air 

Bersih 

1. Air bersih PDAM mempunyai 

kuantitas yang terbatas sehing-

ga kontinuitas alirannya bervari-

asi disetiap kawasan per-

mukiman, maka kuantitas air 

bersih PDAM yang diterima 

bervariasi tergantung lamanya 

waktu penggiliran air. 
2. Air tanah berdasarkan pendapat 

penduduk di kawasan per-

mukiman mempunyai kuantitas 

yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- hari dan 

dapat dipergunakan setiap saat. 

3. Akses 

Untuk 

Mendapat-

kan Sum-

ber Air 

Bersih 

1. Jarak antara rumah penduduk 

dikawasan permukiman dengan 

jaringan pipa distribusi air PDAM 

< 15 m, kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa akses 

terhadap air PDAM adalah mu-

dah. 
2. Kedalaman air tanah rata- rata 

antara 10 – 20 m, dengan kon-

disi tersebut maka akses 

penduduk terhadap air tanah 

adalah mudah. 

V. Pola Konsumsi Air Bersih 

1. Kuantitas 

Air Yang 

Digunakan 

Kuantitas air bersih PDAM yang 

digunakan berbanding terbalik 

dengan kuantitas air tanah yang 

dipergunakan. Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh lamanya waktu 

penggiliran yang diterima oleh 

penduduk di kawasan permukiman 

sehingga semakin singkat waktu 

penggiliran air yang diterima maka 

semakin kecil kuantitas air bersih 

PDAM yang pergunakan dan se-

makin besar kuantitas air tanah 

yang dipergunakan.. 

2. Peruntuk-

kan Peng-

gunaan Air 

Bersih 

1. Air bersih PDAM digunakan un-

tuk seluruh keperluan rumah 

tangga, dan jika kuantitasnya 

terbatas maka air PDAM diuta-

makan untuk keperluan minum 

dan memasak, sehingga Air 

PDAM masih menjadi pilihan 

utama untuk memenuhi seluruh 

keperluan rumah tangga 
2. Air tanah digunakan sebagian 

besar untuk keperluan mem-

bersihkan rumah dan ken-

daraan, tetapi bila kuantitas air 

PDAM terbatas maka air tanah 

dipergunakan untuk seluruh 

keperluan rumah tangga, se-

hingga kedudukan air tanah 

hanya sebagai cadangan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Pola penyediaan air bersih dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga 

di kawasan permukiman pada wilayah pelayanan 

PDAM Kota Bandung sebagian besar masih me-

manfaatkan air PDAM dan air tanah. Air bersih 

PDAM digunakan karena kualitasnya baik dan akses 

untuk mendapatkannya mudah walaupun kuantitas 

dan kontinuitasnya terbatas. Sedangkan air tanah 

digunakan karena merupakan salah satu sumber 

daya air yang tersedia di kawasan permukiman 

dengan kualitas yang baik, kuantitas dan kontinui-

tasnya memadai serta akses untuk mendapatkann-

ya mudah. 

Kepemilikan dua sumber air bersih oleh penduduk 

di kawasan permukiman pada wilayah pelayanan 

PDAM, membentuk pola konsumsi yang berbeda 

pada setiap kategori pelayanan PDAM karena di-

pengaruhi oleh lamanya waktu penggiliran yang 

diterima oleh penduduk di setiap kategori pela-

yanan PDAM. Semakin singkat waktu penggiliran air 

PDAM maka semakin kecil kuantitas air PDAM yang 

diperoleh sehingga semakin besar kuantitas air 

tanah yang digunakan.  

Air bersih PDAM masih menjadi pilihan uta-

ma untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari–hari 

seperti minum dan memasak sedangkan air tanah 

sebagian besar hanya untuk keperluan mem-

bersihkan rumah dan kendaraan. Karena penduduk 

di kawasan permukiman mempunyai pekerjaan 

tetap maka air bersih PDAM dipergunakan pada 

malam dan pagi hari, sedangkan air tanah dari pagi 

sampai dengan sore hari. 

Kebijakan pengelolaan sumber daya air belum 

mengatur tentang pemanfaatan air tanah untuk 

keperluan rumah tangga di kawasan permukiman 

sehingga pengendalian pemanfaatan air tanah un-

tuk keperluan rumah tangga di kawasan per-

mukiman sulit dilakukan. Hal tersebut semakin 

mempermudah akses penduduk dalam memanfaat-

kan air tanah untuk keperluan rumah tangga, se-

hingga bukan hanya penduduk yang mendapatkan 

giliran air bersih < 24 jam saja yang memanfaatkan 

air tanah tetapi juga 44% penduduk pada kategori 

pelayanan PDAM 24 jam masih memanfaatkan air 

tanah untuk keperluan rumah tangganya. 

Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpul-

kan bahwa sistem penyediaan air bersih secara 

komunal di kawasan permukiman yang diseleng-

garakan oleh PDAM Kota Bandung belum optimal 

dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk keper-

luan rumah tangga. Guna untuk mempertahankan 

cadangan air tanah dan sustainibilitasnya akibat 

banyaknya pemanfaatan air tanah di kawasan per-

mukiman pada wilayah pelayanan PDAM maka per-

lu upaya peningkatan kinerja pelayanan PDAM me-

lalui peningkatan kapasitas produksinya dan dil-

akukannya pengaturan terhadap pemanfaatan air 

tanah untuk keperluan rumah tangga di kawasan 

permukiman.  
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3. Waktu 

Pengguna-

an Air 

Maksimal 

Sebagian besar penduduk dikawa-

san permukiman menggunakan air 

bersih PDAM pada waktu pagi hari 

dan malam hari, hal tersebut terjadi 

karena sebagian besar penduduk 

dikawasan permukiman mempu-

nyai pekerjaan tetap sehingga ak-

tivitas dirumah dilakukan dari mal-

am sampai pagi hari, sedangkan 

waktu penggunaan air tanah pada 

pagi sampai sore hari, karena air 

tanah sebagian besar dipergunakan 

untuk keperluan membersihkan 

rumah dan kendaraan. 

V Temuan Lainnya 

1. Pola pem-

anfaatan 

air bersih 

Pemanfaatan air tanah untuk 

keperluan rumah tangga di kawa-

san permukiman dilakukan bukan 

hanya oleh penduduk yang berada 

pada pelayanan PDAM kurang dari 

24 jam tetapi juga oleh penduduk 

yang berada pada pelayanan PDAM 

24 jam, dimana 44% penduduk 

dikawasan permukiman pada kate-

gori pelayanan PDAM 24 jam me-

manfaatkan air bersih PDAM dan 

air tanah. Pemanfaatan air tanah 

dilakukan dengan alasan untuk 

menghemat penggunaan air PDAM, 

sehingga diakhir bulan tagihan 

PDAM tidak membengkak. 

2. Kinerja 

Pelayanan 

PDAM Kota 

Bandung 

Pelayanan air bersih oleh PDAM 

Kota Bandung sampai dengan saat 

ini belum dapat memberikan 

pelayanan air bersih sesuai dengan 

kebutuhan penduduk di kawasan 

permukiman, sehingga 

pemanfaatan air tanah di kawasan 

permukiman masih banyak terjadi. 

3. Kebijakan Belum adanya kebijakan yang 

mengatur tentang pemanfaatan air 

tanah untuk keperluan rumah tang-

ga dikawasan permukiman. Kondisi 

tersebut semakin mempermudah 

akses penduduk untuk memanfaat-

kan air tanah. 
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1. Rekomendasi  

Berdasarkan temuan dari studi ini, maka 

rekomendasi yang diusulkan antara lain adalah:  

a. Peningkatan kinerja pelayanan PDAM Kota 

Bandung melalui: 

1) Optimalisasi sistem produksi dan distribusi 

untuk menekan tingkat kebocoran air 

sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan 

kontinuitas air bersih yang didistribusikan 

dengan kapasitas yang ada saat ini. 

2) Meningkatkan kapasitas produksi air bersih 

PDAM melalui pencarian sumber air baku 

baru dengan melakukan kerjasama dengan 

daerah lain sehingga kapasitas produksi air 

bersih PDAM dapat memenuhi kebutuhan  air 

bersih penduduk di kawasan permukiman. 

b. Pengaturan pemanfaatan air tanah di kawasan 

permukiman pada wilayah pelayanan PDAM 

dengan pengeluaran produk kebijakan yang 

memuat aturan mengenai larangan pemanfaatan 

air tanah di kawasan permukiman pada wilayah 

pelayanan PDAM 24 jam, dan memuat aturan 

mengenai pembatasan kuantitas air tanah yang 

dimanfaatkan oleh penduduk di kawasan 

permukiman pada wilayah pelayanan PDAM 

kurang dari 24 jam melalui pemasangan meter 

air pada sumur bor penduduk dan 

pencatatannya setiap bulan.  

c. Perbaikan terhadap kondisi lingkungan di 

kawasan permukiman yang berpengaruh pada 

sustainibilitas air tanah, melalui: 

1) Pengendalian dan penertiban pemanfaatan 

lahan konservasi pada kawasan permukiman 

melalui peningkatan pengawasan dalam 

pengeluaran ijin mendirikan bangunan (IMB) 

pada kawasan permukiman. 

2) Pengendalian dan penertiban terhadap 

pencemaran air permukaan  dan air tanah 

melalui peningkatan pengawasan terhadap 

air buangan industri maupun rumah tangga 

sehingga tidak mencemari air permukaan dan 

air tanah 

3) Peningkatan kinerja prasarana sampah dan 

air limbah pada kawasan permukiman, 

sehingga sampah dan air limbah tidak 

mencemari air permukaan maupun air tanah.  

4) Rehabilisasi lingkungan pada kawasan 

permukiman dengan melakukan penghijauan 

pada lahan–lahan gundul, pengeluaran 

kebijakan tentang sumur resapan bagi 

masyarakat pada kawasan permukiman di 

Kota Bandung serta kampanye mengenai 

hemat air dan pelestarian lingkungan. 
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