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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah Kota Mataram. Kota Mataram merupakan Ibu Kota 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit antara Kabupaten Lombok Barat dan 

Selat Lombok. Letaknya antara 08
o
33’ dan 08

o
38’ Lintang Selatan dan antara 116

o
04’ – 

116
o
10’ Bujur Timur. Fokus penelitian hanya pada Reservoir Bug-bug dan Telaga 

Ngembeng. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1 sampai Gambar 3.3 . 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian (Google Earth). 

A. Reservoir Bug-bug 

Reservoir Bug-bug merupakan reservoir yang terletak di desa Peteluan 

Indah, Lingsar, Lombok Barat, dengan koordinat -8,57 LU dan 116,15 LS. 

Reservoir ini mendapat suplai air dari wilayah Sarasuta, Saraswake dan Sumur 

Bor Sarasuta dengan tujuan air wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok 

Barat yaitu Gunung Sari, Ampenan dan Senggigi. Reservoir ini terdiri dari dua 

buah reservoir dengan volume masing-masing reservoir adalah 807 m
3
. Terdapat 

4 buah pipa keluaran (outflow) yang melayani Kota Mataram yaitu Ø14’(DN150 
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mm), Ø16’(DN 350 mm) dan 2 buah pipa Ø12’ (DN 300 A dan DN 300 B  

mm). 

 

Gambar 3.2 Reservoir Bug-bug. 

B. Reservoir Telaga Ngembeng (Reservoir Telaga Sari) 

 
Gambar 3.3 Reservoir Telaga Ngembeng. 

Reservoir Telaga Ngembeng merupakan reservoir yang terletak di desa 

Lembuak, Narmada, Lombok Barat, dengan koordinat -8,59 LU dan 116,19 LS. 

Reservoir ini mendapat suplai air dari Sumber Mata Air Ranget dengan tujuan 

air wilayah Kota Mataram dan sekitarnya serta wilayah Kabupaten Lombok 

Barat bagian selatan dan sekitarnya. Reservoir ini terdiri dari tiga buah reservoir 

dengan volume masing-masing reservoir adalah 1800 m
3
. Terdapat sebuah buah 
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pipa keluaran (outflow) yang melayani Kota Mataram yaitu Ø16’(DN300 mm), 

sementara 3 pipa lainnya melayani daerah Kabupaten Lombok Barat. 

3.2 Pengumpulan Data 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data ini diperoleh dari instansi pemerintah serta instansi lainnya yang 

berhubungan dengan topik penelitian dan lain-lain. Data yang dikumpulkan adalah 

data Ikhtisar Rekening Air (IRA) tahun 2012-2015. Data yang terdapat pada IRA 

merupakan data air tertagih, yaitu jumlah air yang digunakan pada bulan 

sebelumnya. Sebagai contoh data IRA untuk bulan Februari menunjukkan 

pemakaian air untuk bulan Januari, begitu pula untuk bulan selanjutnya. Data 

perhitungan pemakaian air mengacu pada jumlah pelanggan residensial aktif 

(sambungan) dan volume pemakaian air (m
3
). Data IRA dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Data sekunder lainnya yang dikumpulkan yaitu data pencatatan 

outflow dan informasi mengenai reservoir yang diperoleh dari PDAM Kota 

Mataram. 

Data pencatatan outflow reservoir Kota Mataram yang digunakan berupa data 

hasil pencatatan dengan sistem telemetri. Sistem telemetri merupakan sebuah 

teknologi yang memungkinkan pengukuran jarak jauh dan pelaporan informasi 

kepada perancang atau operator sistem. Pencatatan data outflow menggunakan alat 

pengukur debit dengan tampilan alat dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 3.4 Display alat pengukur debit outflow. 
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3.3 Analisis data 

Dalam menganalisis data, dilakukan beberapa model analisis. Reservoir Bug-bug 

dan Telaga Sari yang melayani pemakaian air Kota Mataram hanya dilakukan 

perekapan data outflow sesuai uraian 3.3.1. Klasifikasi pengguna air dilakukan 

karena golongan pemakai air yang berbeda-beda. Setelah data outflow didapatkan, 

analisis besar pemakaian dan pola pemakaian air bersih dilakukan dengan uraian 

3.3.1 sampai 3.3.4 disajikan dalam uraian berikut ini. 

3.3.1 Perekapan data outflow 

Data pencatatan tersedia dalam interval waktu 15 menit. Untuk melihat 

pola pemakaian jam-jam maka data pemakaian dalam 1 jam digunakan nilai 

rerata dari data 15 menitan. Hanya data yang tersedia lengkap dalam sehari 

yang dilakukan perekapan, sehingga terkumpul data tiap minggu dan bulan. 

Perekapan data ini dilakukan pada setiap data outflow pada bulan Juli, 

Agustus, September tahun 2014 dan 2015. Kondisi normal menggunakan data 

bulan yang tidak terdapat hari Ramadan didalamnya, sebaliknya bulan 

Ramadan menggunakan data bulan normal yang terdapat hari ramadan.  

3.3.2 Pengklasifikasian pemakai air 

 Dalam penggolongan sambungan PDAM Giri Menang untuk Kota 

Mataram dibagi dalam 21 golongan. Untuk mempermudah melihat 

pemakaian air, diperlukan klasifikasi yang memudahkan melihat 

kelompok/golongan pemakai air. Dalam penelitian ini pengklasifiskasian 

kelompok/golongan pemakai air dibagi menjadi kelompok residensial,  

komersil,  industri dan publik.  

3.3.3 Analisis pemakaian air 

 Analisis pemakaian air dilakukan pada kondisi bulan normal dan kondisi 

bulan Ramadan. Kondisi bulan normal ditinjau pada kalender Masehi 

(Januari-Desember). Menganalisis pemakaian air tiap orang (liter/orang/hari) 

dilihat dari jumlah pemakaian dan jumlah pelanggan sambungan residensial. 

Pemakaian air untuk tiap sambungan tiap bulan dapat dihitung dengan 

membagi total pemakaian air bulanan residensial dengan jumlah pelanggan 

sambungan residensial dalam Persamaan 2.9. Untuk nilai rerata pemakaian 

tahunan bulan normal merupakan hasil rerata dari bulan yang tidak terdapat 

hari Ramadan didalamnya. Data yang digunakan untuk menganalisis 
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pemakaian air masyarakat Kota Mataram adalah data Ikhtisar Rekening Air 

(IRA) bulanan yang dikeluarkan oleh PDAM. Panjang data IRA adalah 4 

tahun dari tahun 2012-2015. 

 Sementara itu, pemakaian air pada saat bulan Ramadan yang dianalisis 

merupakan pemakaian air tahun 2014 dan 2015 untuk Kota Mataram. 

Langkah perhitungan pemakaian air bersih pada bulan Ramadan Kota 

Mataram sebagai berikut : 

1) Agar lebih akurat perhitungan pemakaian dilakukan dengan 

membandingkan data keluaran reservoir (total outflow) selama hari bulan 

Ramadan dengan data pemakaian IRA.  Perbandingan tersebut (%) untuk 

melihat selisih data IRA terhadap data outflow.  

2) Jumlah pemakaian air residensial dihitung dengan melihat persentase 

rerata pemakai air residensial selama 1 tahun.  

3) Jumlah sambungan/pengguna air residensial bulan Ramadan didapatkan 

dengan mererata jumlah sambungan residensial bulan yang terpengaruhi 

bulan Ramadan. Misalnya tahun 2014 Ramadan terjadi bulan Juni dan 

Juli, jumlah sambungan residensial bulan Ramadan adalah rerata dari 

jumlah sambungan residensial bulan Juni dan Juli. 

4) Untuk mendapatkan nilai pemakaian air digunakan Persamaan 2.9. 

5) Pemakaian air bersih saat bulan Ramadan adalah persentase selisih 

(tahap 1) dikalikan dengan pemakaian residensial liter/orang/hari yang 

telah dihitung (tahap 3). 

3.3.4 Analisis pola pemakaian air 

 Berdasarkan data outflow yang telah direkap sebelumnya didapatkan 

besaran outflow tiap jam setiap hari. Dari data tersebut kemudian direrata 

setiap harinya. Misalnya untuk data outflow pada hari senin didapat dari 

rerata empat kali kejadian senin setiap bulan. Begitu pula untuk hari bulan 

lainnya. Data outflow yang sudah direkap dibandingkan dengan data 

pemakaian air IRA. Perbandingan tersebut untuk melihat tingkat akurasi data 

dan besar persentase pemakaian air reservoir yang melayani Kota Mataram. 

 Pola pemakaian air pada kondisi bulan normal didapatkan dengan 

melihat data outflow yang tersedia pada hari bulan normal. Bulan normal 
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yang ditinjau yaitu bulan Agustus serta bulan September pada tahun 2014 dan 

2015. Pola pemakaian air pada bulan Ramadan juga dilakukan pengolahan 

data yang sama dengan bulan normal. Bulan Ramadan (Hijriah) tahun 2014 

dan 2015 jatuh pada bulan Juni dan Juli (Masehi).  
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3.4 Bagan Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bagan alir penelitian. 
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